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RESUMO 
 

 

 

Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo compreender a Universidade de São Paulo no 

advento do Estado Novo a partir das tensões entre distintas representações políticas de 

Adhemar de Barros, no período em que o mesmo atuou como interventor federal, de 1937 a 

1941. Surgiu da constatação de que, em alguns pontos da memória da Universidade de São 

Paulo, o interventor era visto como inimigo, enquanto, em sua biografia, já contemporânea, e 

pelas páginas dos periódicos no Estado Novo, era descrito como político visionário de vasto 

conhecimento e de inúmeras contribuições à infraestrutura e à educação médica da 

universidade. Insere-se na área de investigação das instituições de ensino e tem como eixo 

norteador aspectos teóricos levantados pela Nova História em seu processo de renovação 

metodológica, principalmente, no que se refere à política, à cultura e às representações. A 

problemática desenvolve-se a partir do seguinte questionamento: teria Adhemar de Barros, 

utilizado um alto cargo político com o intuito de extinguir ou reprimir a instituição, ou apenas 

adequá-la ao regime estadonovista, sua nova condição, para manter-se visível à política após a 

extinção do poder legislativo e dos partidos? As fontes utilizadas, vistas como elementos que 

conferem identidade à instituição, são jornais, discursos solenes, entrevistas e memórias do 

corpo docente, que variam em documentos primários e secundários, de época e 

contemporâneos. A metodologia se deu através de uma meso-abordagem que privilegia os 

movimentos de interação entre políticas internas e externas, sujeitos e grupos, sociedade e 

instituição. Os resultados apontam para duas representações distintas do mesmo interventor. 

Enquanto os periódicos, sob tutela do Departamento de Imprensa e Propaganda, expõem um 

Adhemar de Barros visionário, sobretudo, pelas obras que contemplam a Faculdade de 

Medicina; a memória institucional relaciona-o com o regime repressivo, que lhe deu 

sustentação política como interventor, e com suas ações que iam à contramão do laicismo e da 

liberdade administrativa, propagada principalmente por membros da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Entendemos que o valor deste trabalho se deposita na construção  da 

História por meio das instituições educativas e sua memória, pois essas revelam, além de uma 

cultura interna própria, ações políticas que extrapolam, comumente, o espaço dos seus 

prédios. 

 

Palavras-chave: Universidade de São Paulo; Adhemar de Barros; Memória; Estado Novo; 

Imprensa. 



ABSTRACT 
 

 

 

This master‟s degree research aims to comprehend the University of São Paulo in the advent 

of Estado Novo from the tensions between distinct political representations of Adhemar de 

Barros, in the period he acted as federal intervenor, from 1937 to 1941. It emerged from the 

ascertainment that, in some points of the memory of the University of São Paulo, the 

intervenor was seen as an enemy, while in his biography, already contemporary, and through 

the pages of periodicals during the Estado Novo, he was described as a visionary politician of 

a wide knowledge and of many contributions to the infrastructure and to the medical 

education of the University. This work is integrated in the area of investigation of the 

education institutions and it has as direction theoretical aspects raised through the  New 

History in its process of methodological renewal, mainly, regarding the politics, the culture 

and the representations. The problematic is developed through the following issue: Has 

Adhemar de Barros used a high political position in order to extinguish or to repress the 

Institution, or just to adjust it to the estadonovista rule, his new condition, in order to maintain 

him visible to the politics after the extinction of the legislative power and of the parties? The 

sources used, seen as elements that give identity to the Institution, are journals, solemn 

speeches, interviews and memories of the teaching staff that vary in primary and secondary 

documents of epoch and contemporaries. The methodology was developed through a meso- 

approach that privileges the interactional movements between the internal and external 

politics, subjects and groups, society and institution. The results point out two different 

representations of the intervenor. While the journals, under the control of the Press and 

Propaganda Department, show a visionary Adhemar de Barros, especially, through the works 

that contemplate the Faculty of Medicine; the institutional memory relates him to the 

repressive regime, that gave him political support as intervenor, and with his actions that went 

against the laicism and the administrative freedom, propagated mainly for members of Faculty 

of Philosophy, Science and Letters. We understand that the value of this work is in the 

construction of History through the educational institutions and its memory, because they 

reveal, besides an internal culture of their own, political actions that extrapolate, commonly, 

the space of their buildings. 

 

Keywords: University of São Paulo; Adhemar de Barros; Memory; Estado Novo; Press. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Esta dissertação de mestrado objetiva delinear um retrato das relações políticas que 

envolveram algumas das escolas superiores que compuseram a Universidade de São Paulo 

(USP) e Adhemar de Barros no período em que o mesmo ocupou o cargo de interventor 

federal no Estado de São Paulo, de abril de 1938 a junho de 1941. A nomeação de Adhemar 

de Barros para o referido posto desencadeou tensões envolvendo a instituição, intelectuais e 

representantes dos extintos Partido Democrático (PD) e o Partido Republicano Paulista (PRP). 

Versões dessas relações políticas foram expostas pelo impresso O Estado de S. Paulo (OESP) 

e pelo Correio Paulistano e também por autores que se encarregaram de escrever a história da 

universidade. Tal tensão pode ser entendida pelo conflito que Adhemar de Barros, 

representante do PRP na Assembleia Constituinte e Legislativa de São Paulo, e Armando de 

Salles Oliveira, interventor no Estado de São Paulo e líder da oposição ao PRP, travaram nos 

anos que antecederam a instauração do Estado Novo. Soma-se a esse panorama o fato de que 

Armando de Salles Oliveira foi fundador da USP e, no Estado Novo, o cargo de Adhemar de 

Barros passou a aproximá-lo da instituição. 

A problemática diz respeito aos motivos das ações de Adhemar de Barros voltadas à 

USP, pois esse passou a ser visto, na memória construída pela instituição, como perigo 

iminente à sua autonomia e continuidade. Sobretudo, as decisões políticas do interventor 

teriam ferido o grupo dos fundadores e professores da universidade e, por consequência, as 

próprias faculdades e institutos integrantes. Tudo ocorreu enquanto o poder ditatorial também 

construiu sua própria versão, oficial, dos fatos; para essa última, assim como em algumas de 

suas biografias, Adhemar de Barros foi um grande estadista, um grande progressista e um 

administrador audacioso. Pretendemos trabalhar com atenção às condições que deram 

sustentação a essas distintas representações acerca do mesmo sujeito e, longe da crença da 

verdade pura, entender como um indivíduo atua diante de uma instituição de ensino. 

Das escolas superiores, compõem nosso trabalho a Faculdade de Medicina, a 

Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sendo esta última fundada 

em conjunto com a universidade, em 1934, com o objetivo de contribuir como ferramenta de 

integração e cooperação, formação e preparação de professores. 

A pesquisa está inscrita no campo das investigações das instituições de ensino do 

Brasil e busca contribuir para a compreensão de como    diversos grupos de influência política 
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lidaram com a arbitrariedade do Estado no campo educacional e, com mais afinco, quais 

interesses estariam em jogo por detrás dessas relações. 

 

 

 

Antecedentes históricos: a discussão sobre a educação 

 

 

 
A década de 1920 contemplou diversos rearranjos políticos e econômicos com a crise 

latifundiária da oligarquia cafeeira, ou do modelo agroexportador, e a ascensão das profissões 

liberais no Brasil e no Estado de São Paulo. Nesse período, portanto, houve crescentes 

mobilizações da sociedade civil e política, como a fundação do Partido Comunista, a criação 

da Associação Brasileira de Educação (ABE) e a reorganização da Igreja Católica. No aspecto 

econômico, deflagrou-se o aumento na produção de bens de consumo, inclusive o jornal, e,  

por consequência, da própria mão de obra. Essas mudanças exigiram atenção dos intelectuais, 

em suas diversas organizações, sobre a função educacional no Brasil, sobretudo, para o 

controle dos movimentos da cidade. Esse conjunto de transformações sociais também 

colaborou para a busca do controle sobre o Ensino Superior pelos liberais e pela Igreja 

Católica. Controlar o ensino significava assegurar a hegemonia ideológica dentro do sistema 

social, legitimar o poder das classes dominantes e, como adiciona Cury (1986), sobretudo, 

impedir o protagonismo das camadas populares. 

A Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, é o exemplo da atenção  às 

questões do Ensino Superior e, como instituição que se consolidou sob disputas, carregou 

consigo o histórico das diversas tentativas e adaptações necessárias à realidade brasileira. Já  

as instituições civis e particulares da época como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, 

em 1912, criada sob a Lei de Desoficialização do Ensino, a Universidade do Paraná e a 

Universidade de Manaus não obtiveram um longo período de duração e sofreram, entre outras 

questões, com a substituição da Lei Rivadávia Corrêa, de incentivo à desoficialização, e com  

a dependência das mensalidades dos docentes (CUNHA, 1980). 

Em meio às instabilidades institucionais, a permanência da Universidade do Rio de 

Janeiro, que reunia diversas escolas superiores existentes até então, sob o reconhecimento e 

apoio do Estado, contribuiu para a instituição de uma nova classe de profissionais críticos 

voltados às questões educacionais brasileiras. Portanto, a década de 1920 marcou tanto a 

colaboração crítica de profissionais atentos ao fenômeno da educação nacional quanto o início 
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das discussões acerca do conceito de autonomia e do modelo ideal de universidade a ser 

seguido no país. 

Reunidos esses profissionais, jornalistas, políticos, professores e escritores criaram a 

ABE, em 1924. Para muitos deles, as universidades, assim como se encontrava a  

Universidade do Rio de Janeiro, eram apenas fruto da união – ajuntamento – conveniente de 

suas faculdades, portanto, não exerciam as suas reais potencialidades e não podiam, dessa 

forma, corresponder às demandas para o desenvolvimento social moderno. Com o passar dos 

anos e o inicio da década de 1930, diversos grupos saíram da associação e se moldaram à sua 

maneira, como, por exemplo, a Confederação Católica Brasileira de Educação. 

O advento da República havia colocado em cena as propostas positivistas direcionadas 

à estrutura do ensino brasileiro, principalmente no que tangia à emissão de diplomas e à 

responsabilidade do Estado sobre as instituições e sobre a educação do povo. Cury (2009) 

descreve que, na elaboração da Constituição de 1891, com influência pessoal de Benjamin 

Constant, Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, já se observavam os  

contornos dessa perspectiva. Em suma, objetivou-se eliminar os privilégios enraizados na 

sociedade que ofuscavam a livre disputa e o livre comércio. Para tanto, a República negou, 

constitucionalmente, os privilégios de nascimento, foros de nobreza e extinguiu as ordens 

honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas, bem como os títulos nobiliárquicos e de 

conselho, mas o tempo levou a política brasileira ao regionalismo e ao mandonismo das 

oligarquias, outra falsa democracia. 

A Lei Rivadávia Corrêa, de 1911, contribuiu ainda mais com a instauração dos 

objetivos da Ordem Positivista do Brasil, ainda que por tempo limitado. A conquista da 

presidência pelo marechal Hermes da Fonseca sobre o civilista Rui Barbosa, exercida entre 

1910 e 1914, colaborou com o campo político educacional favorável à ascensão dos 

positivistas, pois compactuava com esse modelo e teve, como ministro da Justiça, o jurista 

Rivadávia Corrêa. Cury (2009) ainda explica que, embora não ortodoxo, Hermes da Fonseca 

herdou influências de seu professor Benjamin Constant, responsável pela propagação das 

teorias de Augusto Comte no Brasil. Por meio da lei, com algumas ambiguidades 

solucionadas, o ensino perdeu seu caráter oficial, reconhecido pela União através dos títulos e 

diplomas, para dar lugar à livre disputa das instituições de caráter civil. 

Segundo os positivistas, as ocupações de cargos públicos, políticos e profissionais 

deveriam provir da verificação da competência, tanto após concurso quanto através do 

histórico. Em suma, o objetivo era a eliminação dos privilégios retrógrados na ocupação de 
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cargos de condução social, resultados da velha mania da apresentação de “pergaminhos
1
”. 

“Para os positivistas, o governo não possui meios independentes, morais e intelectuais, de 

convencer o capital e o trabalho a se incorporarem aos ditames da sociedade moderna” 

(CURY, 2009, p. 719). Assim, na mesma medida em que a livre concorrência e a autonomia 

das instituições agradariam aos profissionais, a extinção dos currículos os desagradaria, 

sobretudo, à classe médica, aos advogados e aos engenheiros que penetravam nas elites 

políticas com a ajuda de seus diplomas. 

Para exemplo dos reflexos da desoficialização das instituições de ensino superior, 

Cunha (1980) destaca a fundação, em São Paulo, da instituição particular formada a partir da 

sociedade civil, denominada Universidade de São Paulo. Apesar do rápido crescimento e 

aparelhamento dessa instituição particular, sua permanência se tornou instável a partir da 

criação de outra escola de Medicina na cidade, esta última sob iniciativa e financiamento do 

governo. Adiciona-se, como destaca Cunha (1980, p. 184), que “o grande número de 

matriculados no curso preparatório ao curso médico da universidade não resultou em 

candidatos efetivos, o que veio a trazer problemas financeiros para a instituição”. 

Neste âmbito, ao lado das faculdades e universidades particulares estava o temor do 

não reconhecimento de seus diplomas pelos órgãos federais, o que veio a acontecer, de fato, 

com o curso de Odontologia da particular Universidade de São Paulo, quando seus 

diplomados não puderam exercer a respectiva profissão. Segundo Cunha (1980), os recém- 

formados até conseguiam registrar seus diplomas na repartição sanitária do governo federal, 

no Rio de Janeiro, mas o governo estadual não lhes reconhecia a habilitação profissional, um 

dos motivos para o declínio da instituição civil. 

Mesmo estas instituições não contribuindo para a aglutinação das universidades 

reconhecidas pelo Estado, destacou-se, no período, a importância da pressão que tais  

tentativas causaram na União, o que colaborou para a discussão de seu papel enquanto 

protagonista na construção e normalização de escolas superiores, como afirma Cunha (1980). 

Um dos reflexos desse momento foi a reforma Carlos Maximiliano, em 1915, que objetivou a 

reorganização do ensino, e fez voltar os níveis secundário e superior à condição de 

estabelecimentos oficiais e equiparados, uma das mais significantes mudanças de superação 

das posições positivistas. 

1 
No relatório encaminhado ao Presidente Hermes da Fonseca, para a assinatura da Lei, Rivadávia Corrêa 

escreveu: “Daí a abolição dos privilégios concedidos a institutos de instrução para que só eles ministrem o 

Ensino Fundamental e Superior, daí a eliminação dos privilégios escolares, dos diplomas e dos títulos, deixando 

que cada qual procure o estudo pelo que ele tem de alto e digno e não com o intuito subalterno da conquista de 

um pergaminho que lhe dê descabidas e injustas prerrogativas na competição social” (CORRÊA, 1912 apud 

CURY, 2009, p. 717). 
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Dado os conflitos entre republicanos civilistas e os positivistas militaristas nas 

primeiras décadas do século XX, é imprescindível a consideração de três novos pontos de 

confronto entre os grupos políticos que compreendiam o aspecto educacional em conjunto 

com o papel da imprensa e a consolidação da elite intelectual enquanto classe dirigente da 

Nação. Os pontos são: a criação do Partido Democrático (PD), em 1926, como partido de 

oposição à oligarquia representada pelo Partido Republicano Paulista (PRP); a derrota da 

oligarquia cafeeira para uma frente ampla e heterogênea, em 1930, e que tinha Getúlio Vargas 

como liderança; e a insurreição da Frente Única Paulista (FUP), em 1932, uma aliança entre o 

PD e o PRP que reivindicou o retorno da autonomia política de São Paulo e o protecionismo 

às atividades econômicas da elite paulista. 

Interessada no desenvolvimento das atividades manufatureiras, a burguesia que se 

formava nos centros urbanos de São Paulo também se inclinou diante dos assuntos 

relacionados ao ensino e à alfabetização. Contudo, houve um distanciamento entre a  

oligarquia cafeeira e os agentes urbanos em ascensão, principalmente aqueles alicerçados pela 

nova oposição democrática e liberal, pois as oligarquias rurais não se interessavam por 

assuntos relacionados à alfabetização primária, uma vez que o seu contingente de eleitores já 

se encontrava consolidado por meio de ferramentas características do coronelismo. Conforme 

expõe Borges (1979, p. 26): “Na disputa pelo poder em São Paulo, o PD vai apresentar uma 

tática de „modernização‟ da máquina eleitoral, pois, com o controle dela nas mãos do PRP, as 

eleições estariam irremediavelmente perdidas”. 

Apesar da ascensão desses novos agentes em oposição à velha elite agrária e 

protecionista, as críticas lideradas pelo PD de Armando de Salles Oliveira e pelos grupos de 

articulistas do OESP basearam-se mais na autonomia do Estado de São Paulo rumo ao 

liberalismo do que, propriamente, na acusação do café como empecilho ao desenvolvimento 

do país. No entendimento de Borges (1979), antes de 1926: 

 

A oligarquia paulista é uma só classe social; pelos relatos do período, vemos 

seus laços familiares, de negócios e de amizade unirem muitas vezes 

membros de diferentes partidos políticos. 

Eis porque a oligarquia paulista deve ser encarada como uma unidade, com 

diferentes facções. Apesar de terem posição política diversa, “situação- 

oposição” não apresentam uma fundamental diferença ideológica (1979, p. 

23). 

 

Para a compreensão do período, a autora ainda declara que, mesmo após a formação  

de uma oposição partidária, houve “uma paradoxal coexistência” de uma ideologia liberal 
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com padrões de comportamento oligárquico e tradicional. Cabe, ainda, enfatizar que o PD não 

se efetivou enquanto elite “industrial” modernizante, mas pela soma de novas atividades 

urbanas e profissionais com discursos modernizantes. 

O desenvolvimento de assuntos relacionados à educação, principalmente, a ampliação 

de seus quadros, em conjunto à expansão das atividades partidárias e da imprensa dos anos 

1920 culminou no surgimento dos “entusiastas da educação e dos profissionais da educação”, 

expressão cunhada por Jorge Nagle (1974) na obra que mudou os padrões de pesquisa em 

educação do Brasil, segundo muitos artigos expõem. Utilizando-se dessa mesma 

nomenclatura, Cunha (1980) afirma que a diferença entre os apontados agentes – entusiastas e 

profissionais – é cronológica e ideológica. O período propício à atuação dos primeiros voltou- 

se aos problemas da educação primária e da alfabetização, pois se acreditava na incorporação 

desses votantes contra o poder oligárquico que dominava as eleições através do “voto de 

cabresto”. 

O entusiasmo pela educação 

 

 
voltava-se para o atendimento de demandas educacionais das classes 

trabalhadoras e das camadas médias urbanas, almejando maiores 

oportunidades de escolarização, mas foi a nascente burguesia industrial o 

principal interessado neste programa (CUNHA, 1980, p. 194). 

 

Já para os profissionais da educação, denominação a qual se enquadra Fernando de 

Azevedo, a reformulação do Ensino Superior estava em ordem de prioridade, pois assim se 

“formariam os formadores”. Provêm, desse último grupo, reflexões acerca da função da 

universidade para além da mera aglutinação de cursos superiores (como foi acusada a 

Universidade do Rio de Janeiro). Além disso, os profissionais também se direcionaram aos 

estudos sobre a eficácia da educação no desenvolvimento da sociedade. Parafraseando Cunha 

(1980), o que se iniciou foi a “tecnificação” da aplicação e do sistema de ensino, ou, para 

Nagle (1974), a estruturação técnico-pedagógica. 

É evidente a importância do Inquérito sobre a Instrução Pública em São Paulo, 

coordenado por Fernando de Azevedo, em 1926, e publicado no jornal OESP, no 

desenvolvimento e sistematização de um novo projeto educacional. A marca registrada do 

autor, nessa análise negativa da situação do ensino nacional, foi a ideia da criação de uma  

elite dirigente e esclarecida que superaria o ensino viciado com retornos imediatos e  

materiais. Em suma, objetivava-se a reconstrução social pela reconstrução educacional.  

Assim, compreende-se também sua contribuição à criação da Universidade de São Paulo, pois 
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ao tempo em que o Inquérito defendia a criação de escolas técnicas à formação de mão de  

obra para o crescimento industrial, propagava o papel da universidade para o aperfeiçoamento 

das classes dirigentes. Também se deve levar em conta não só a figura de Fernando de 

Azevedo, mas a legitimidade e a popularidade que obteve o jornal que serviu como  

plataforma a essa discussão. 

O impresso OESP, desde a oposição ao PRP até a imposição de uma imagem enquanto 

instância superior e apartidária, cunhou um importante crescimento dentro do Estado.  

Convém entendermos que, nestas disputas que envolviam o crescente papel da imprensa e dos 

partidos em São Paulo, 

 

O termo “oligarquia” é usado nos jornais oposicionistas com um sentido 

diverso do usado pela historiografia em geral: é oligarquia o grupo que está 

no governo, que maneja sozinho o poder, no plano federal ou estadual. [...] É 

um termo de conotação com clara conotação negativa. Usa-se como uma 

pecha; só seu emprego já é considerado uma denúncia (BORGES, 1979, p. 

26). 

 

Configuraram-se, então, dois espaços para a discussão pública dos intelectuais na 

década de 1920: a imprensa e a ABE. A imprensa, no que tangia à propagação ideológica em 

larga escala; e a associação, enquanto órgão que institucionalizou o debate da educação, 

servindo como uma incubadora de propostas, projetos e atuação frente ao aparelho do Estado. 

A explicação de Sérgio Miceli (2001) para o poder crescente da “facção de Mesquita”, 

grupo de imprensa liderado pelo empresário e jornalista Júlio de Mesquita Filho dentro do 

OESP, encontra-se na soma das diversas instâncias ideológicas em que a empresa se  

envolveu, todas elas engrenadas na crítica ao situacionismo perrepista
2
. Contudo, como 

exemplifica o autor sobre as transformações sociais e políticas na década de 1920, a ascensão 

de grupos e de intelectuais foi um movimento amplo, não se restringindo a apenas uma  

família ou um grupo político específico, como os liberais democráticos. 

 

O desenvolvimento das instituições culturais, das organizações políticas e da 

máquina burocrática traduz, em ampla medida, as transformações por que 

passavam então as relações entre os diversos grupos dirigentes e, de outro 

lado, reflete as demandas dos produtores e consumidores de bens culturais, 

cujo mercado estava em vias de consolidar. Assim, se é verdade que as 

principais frações da classe dirigente (a elite burocrática, o pessoal político 

associado às frações econômicas dominantes, a cúpula eclesiástica etc.) se 

empenharam  em  preservar  e  ampliar  sua  presença  tanto  nas instituições 

 
2 
O situacionismo perrepista caracterizou-se pelos anos em que o Partido Republicano Paulista manteve-se, em 

conjunto às ofertas do Partido Republicano Mineiro, no controle da Federação até a Revolução de 1930. 
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políticas como na produção cultural, não resta dúvida de que as 

transformações ocorridas no mercado de bens culturais são indissociáveis da 

situação material e social das famílias da classe dirigente em que eram 

recrutadas as diversas categorias de intelectuais (MICELI, 2001, p. 77). 

 

Dessa maneira, a posição política de que a empresa da família Mesquita dispunha 

enquanto baluarte do “liberalismo” oligárquico era, portanto, indissociável de sua 

configuração como empreendimento cultural e dependeu da ascensão da imprensa pela 

modernização de sua produção. A imprensa, em sua expansão, necessitou, por conseguinte, de 

porta-vozes experientes e, assim, o PD atraiu jovens acadêmicos familiarizados com as 

bandeiras “liberais”, animados com a superação da ordem oligárquica cafeeira e que 

preservaram o ingresso às camadas da elite condutora. 

 

[...] a adesão ao Partido Democrático tomou o sentido de uma alternativa 

viável de fazer carreira fora do situacionismo dominante que, por força de 

suas tradições de militância, reservava o direito de participação política aos 

mais antigos. No caso da nova agremiação, carente de pessoal, esses jovens 

intelectuais têm o ensejo de se infiltrarem por todos os escalões partidários 

(MICELI, 1979, p. 10). 

 

Ainda que os partidos tenham a mesma origem econômica e paulista, a compreensão 

social de que o PD era a opção viável à modernidade e à superação dos problemas do estado 

de mentalidade oligárquica era evidente. Também podemos inferir que a escolha dos partidos 

pelos sujeitos não seguia, necessariamente, um critério de afinidade ou semelhança em ordem 

econômica. A busca pela promoção política e pela entrada no campo das elites condutoras 

dava-se, muitas das vezes, pela oferta de espaços no partido, de cargos ou até mesmo por  

meio de privilégios e indicações familiares. 

 

 

 

Os partidos e as conjunturas 

 

 

 
Em nome da preservação do cenário político e econômico favorável às elites 

cafeicultoras, o PRP encontrou apoio em outro partido conservador, também voltado às 

atividades agrárias e protecionistas, o Partido Republicano Mineiro (PRM). O momento pós- 

Proclamação da República contribuiu com a configuração de novos agentes políticos, como os 

tenentes e os coronéis. Dessa configuração derivou a expressão “liberalismo oligárquico”. 

Essa  denominação  contempla  um  quadro  político  de  significativa  contradição,  pois       a 
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edificação de um Estado se deu justamente pelo individualismo, pelo poder privado e pela 

exclusão das classes populares do processo político. Assim, no ponto de vista de Resende 

(2008), na verdade, o Estado aparelhou-se na defesa legal dos interesses particulares, 

contribuindo com o mandonismo regional e com a política excludente das massas 

trabalhadoras. 

O coronelismo, para Resende (2008), só pode ser explicado a partir da consciência 

historiográfica do crescente poder do privado, da estrutura latifundiária e do controle da 

população através de suas necessidades, no caso, o acesso a terra e a configuração de leis de 

regulamentação do trabalho. Resumidamente, essa configuração de troca de favores e acordos 

desleais utilizava-se, sem critério ou empecilho algum, das eleições e do voto. “A fraude é a 

tônica das eleições na República Oligárquica” (RESENDE, 2008, p. 113). A figura do  

coronel, representante do mandonismo nas instâncias regionais, aproximava-se, com todo esse 

aparato, da figura do médico, do advogado e do poder público. Contudo, não podemos nos 

afastar dos apontamentos de que essas relações políticas, segundo Resende (2008), eram 

extremamente complexas. Também é importante a compreensão de que a discrepância das 

regiões do Brasil em relação à centralidade administrativa impediu a consolidação de partidos 

nacionais homogêneos e atrasaram as discussões de caráter e interesse público ao ponto em 

que promoveram o poder local dos partidos republicanos e conservadores. 

A união  entre o PRP  e o PRM
3  

nas  condições  acima apresentadas  perpetuou-se  por 

meio de um acordo de alternância no poder presidencial, que se iniciou no ano de 1906, 

quando Rodrigues Alves, após suceder Campos Sales, também perrepista, passou o cargo a 

Afonso Pena, do PRM. Posteriormente, as passagens se deram de Venceslau Bras (PRM) para 

Rodrigues Alves (PRP) que, em 1918, faleceu antes de assumir o cargo, e de Arthur  

Bernardes (PRM) para Washington Luís (PRP), em 1926. Neste último ano, o acordo 

enfrentou um clima de forte pressão pela consolidação da oposição do PD (CAPELATO, 

1989). 

A união agrária rompeu-se quando o presidente Washington Luís, diante de uma crise 

do comércio cafeeiro em uma escala nunca antes vista, a denominada Crise de 1929, indicou, 

para sua sucessão, outro perrepista, Júlio Prestes, visando dar ainda mais proteção e amparo à 

cultura do café. Descontente, o PRM buscou o apoio daqueles que também se interessavam 

pela presidência, o Estado da Paraíba e o Estado do Rio Grande do Sul, o que culminou na 

 

3 
Algumas obras dão ênfase às diversas interpretações acerca a denominação “Café com Leite” para o período da 

Primeira República, sobretudo, pelo fato de que a troca se efetivou da maneira como a literatura explica 

tradicionalmente, apenas duas vezes, na sucessão de Rodrigues Alves por Afonso Pena e na de Artur Bernardes 

por Washington Luís. 
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Aliança Liberal que, vitoriosa, em 1930, com Getúlio Vargas, representou-se enquanto grupo 

heterogêneo opositor à velha oligarquia. Getúlio Vargas, além de depor o presidente 

Washington Luís, impediu a posse de seu sucessor e prometeu, ele mesmo, enquanto chefe de 

Governo Provisório, controlar o pano de fundo negativo da crise de 1929 e preparar a nação 

para as próximas eleições. 

A Revolução de 1930 e a conquista do poder por Getúlio Vargas não condicionaram 

um projeto sólido educacional, ao contrário, foi a reboque das propostas já defendidas e 

discutidas desde os anos 1920 que se condensaram no Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, em 1932. Na disseminação da escola como ferramenta a ser lapidada, o ideal 

escolanovista ganhou espaços superiores aos da Igreja ou de qualquer outra instância (CURY, 

1986). 

Como o jogo político não poderia mais ser feito ignorando-se o proletariado, as 

funções da escola foram divididas dentro das perspectivas liberais: uma escola deveria atender 

à formação mínima da classe trabalhadora, e a outra (voltada ao Ensino Superior) seria 

formadora de uma nova elite condutora, mais racional, menos academicista, formalista e 

intelectualista. Vinculando-se à burguesia, as forças do campo católico propuseram consolo 

“espiritual” à classe operária e ao ensino, propagando que o declínio moral e financeiro do 

Brasil estava atrelado às disputas materialistas liberais. As disputas, segundo os católicos, 

afastaram do país a unidade e a cristandade, pois eram frutos da irreligiosidade, da falta de 

espiritualidade e, também, da ideia comunista. Dessa maneira, a política católica visou  

garantir um ensino cristão e ocultar o conflito entre classes para dar lugar à cristandade entre 

diferentes posições sociais. Neste último aspecto, não se diferenciou muito do propósito de 

Getúlio Vargas e dos escolanovistas laicos com a “solidariedade social”. 

Para a consolidação e legitimação desse projeto social e educacional, a Igreja Católica, 

em busca do apoio do Estado, reafirmou o caráter católico da nação e, em conjunto com o 

combate ao “afastamento de Cristo”, reivindicou o retorno do ensino religioso. Em aliança 

com novas influências no campo dos intelectuais da educação, a Igreja encontrou em 

Francisco Campos, em 1931, um grande apoio, já que, por meio dele, o ensino religioso 

facultativo foi reintroduzido nas escolas públicas e oficiais. 

Nesta condição, o PRP se encontrava crítico a Getúlio Vargas desde que foi alijado do 

poder, em 1930, e a Igreja optava por forjar a ideia de separação entre política e as ordens 

religiosas, ao buscar apoios convenientes vindos do Governo Provisório e dos partidos: 
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O ano de 1932 é marcado pela Revolução Constitucionalista. Pondo-se 

acima das dissensões (como a Igreja “não se mete em política”), deixa a 

opção política ao caráter civil de seus membros, mas faz apelos para que  

tudo se resolva pacificamente e endossa a tese da Constituinte (CURY, 1986, 

p. 19). 

 

No Governo Provisório, as nomeações para ocupação de cargos que não contavam  

com os membros do PD e as desilusões pelo excesso de poder pessoal dos governantes 

mudaram a postura do partido, que passou a denunciar um desvio da Revolução de 1930 e a 

aproximação entre Getúlio Vargas e os tenentistas. Para os liberais democráticos, essa 

associação configurou uma ditadura que subestimava a participação civil e, principalmente, a 

paulista. Já para os perrepistas, a Revolução de 1930 foi um lapso em seu poder político, o  

que contribuiu para a adesão ao movimento de 1932. Ambos fatores os para desencadearem 

um conflito armado nomeado “revolução”. 

A participação paulista nos rumos da política nacional, graças ao substancial papel 

econômico que o Estado representava para o país, foi propriamente exigida. Assim, os 

partidos que, outrora, se colocavam como antagônicos uniram-se no que foi denominado a 

Frente Única Paulista (FUP). Como núcleo forte, por sustentar dois partidos de grande 

expressão e representação, a frente reivindicou, com a colaboração dos setores industriais e da 

imprensa, uma nova agenda para eleições democráticas e a retomada da autonomia do Estado, 

além de fomentar a participação popular e o sentimento à causa “paulista”. 

Ainda que, com o sucesso de diversas campanhas de apoio à Guerra Constitucionalista 

e de recrutamento, as forças paulistas saíssem vencidas, mantiveram-se confiantes pelas 

possíveis assembleias que, de fato, aconteceram. Segundo Miceli (1979), a união paulista 

contou com a liderança de Armando de Salles Oliveira, da imprensa paulista e do próprio 

PRP. 

 

Ao invés de se darem conta da emergência de demandas sociais que haviam 

sido represadas por falta de canais de expressão e participação, os dirigentes 

da oligarquia paulista atribuem as derrotas sofridas em 1930 e 1932 à 

carência de quadros especializados para o trabalho político e cultural e, 

ancorados nesse diagnóstico, passam a condicionar suas pretensões de  

mando no plano federal à criação de novos instrumentos de luta: a Escola de 

Sociologia e Política, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras no contexto 

da nova Universidade de São Paulo, o Departamento Municipal de Cultura, 

são iniciativas que se inscrevem nesse projeto (MICELI, 1979, p. 21). 

 

Para Miceli (2001), os intelectuais continuavam a procurar a interferência cada vez 

maior do Estado para o aumento do número de cargos públicos    que os contemplassem, além 
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do equilíbrio entre mercado de trabalho e a emissão de diplomas. Pelo desemprego  

conjuntural e pela multiplicação dos diplomas no final da década de 1920 em meio ao 

crescimento das instituições de ensino superior, os bacharéis foram afetados pelo fim do 

acesso direto às camadas das decisões políticas, diferentes de outrora, onde: 

 

Ao longo da República Velha, os estudantes dos cursos jurídicos tinham não 

apenas a pretensão, mas também a possibilidade objetiva de ingressar nas 

carreiras ligadas ao trabalho político ou intelectual ou, então, de ser 

convocados para os escalões superiores do serviço central (MICELI, 2001, p. 

118). 

 

Para além da ligação entre bacharéis e a política, a década de 1920 também foi 

caracterizada pela presença dos médicos, “através da medicina social” (MICELI, 2001, p. 

117). Nessa ascensão do número de instituições superiores, nem a reforma João Luis Alves,  

no Decreto lei n
o
. 16.782 A, instaurado em 13 de janeiro de 1925, cujo objetivo era limitar o 

numero de matrículas, foi eficiente para amenizar a propagação da emissão dos diplomas. 

O rápido crescimento do PD após sua fundação, como novo partido de inspirações 

liberais e democráticas, deixa claro o intuito desses intelectuais em sobreviverem enquanto 

elite dirigente, já que os títulos acadêmicos não mais lhe conferiam créditos sociais para além 

do espaço no mercado profissional. Assim, como afirma Miceli (1979), o futuro dessa nova 

classe, os “parentes pobres”, que dispunha de um título universitário, desvalorizado 

brutalmente, passou a depender, cada vez mais, da ampliação das oportunidades de ser 

cooptada pelo serviço público. 

Com a Revolução de 1930, a Igreja, bem como parte dos intelectuais, também 

pretendeu se manter próxima ao poder e às condições de interferência no ensino e, para isso, 

voltou-se ao diálogo com o governo em busca de cargos e da criação de suas próprias 

instituições. Como dito, as organizações sociais que representavam o eleitorado católico não 

limitaram seu apoio a apenas um candidato ou partido. Dessa maneira, evitaram a redução de 

sua interferência política e conseguiram representações em quase todas as siglas que se 

apresentaram, a partir de 1933, na Assembleia Constituinte e Legislativa do Estado de São 

Paulo. 

Temendo uma perda desastrosa em um novo campo heterogêneo, a Igreja não fundou  

o seu próprio partido, porém acatou a nova orientação política do Vaticano de reagrupar as 

diversas forças católicas em torno de uma direção central denominada Ação Católica. Como 

função: 
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A Liga Eleitoral Católica deveria divulgar as diretrizes e as tomadas de 

posição da Igreja entre os fieis e canalizar os votos dos eleitores católicos em 

favor dos candidatos dos diferentes partidos que estivessem prontos a 

sustentar as posições católicas em questões delicadas e controversas, como, 

por exemplo, a indissolubilidade do casamento, o ensino religioso nas  

escolas públicas, a assistência eclesiástica às classes armadas etc. (MICELI, 

1979, p. 55). 

 

Contudo, a proximidade do Estado e dos anseios católicos, através do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, criado em novembro de 1930, não exerceu inteiramente o projeto 

de nenhuma das forças. Cury (1986, p. 17) entende que, no Governo Provisório: “Ao Estado,  

a igreja interessa como aliada na coesão do pacto e da luta anticomunista. À Igreja, desejando 

o poder ainda que indiretamente, não interessa um Estado Absoluto (que poderia alijá-la do 

poder)”. Aos setores partidários coube a disputa política através das câmaras legislativas, 

retomada no período constitucionalista quando Getúlio Vargas foi eleito indiretamente. 

Com notória influência no campo educacional, na imprensa, graças ao OESP, e no PD, 

Armando de Salles Oliveira, que mantinha suas convicções nos partidos como instrumentos 

para a resolução dos problemas nacionais, preparou-se para campanha à presidência de 1938 

com o Partido Constitucionalista (PC), porém Getúlio Vargas não abdicou de sua posição e 

declarou estado de sítio sob suposta ameaça comunista. A partir de 1937, não só os partidos 

sentiram a força da repressão, com a proibição de suas atuações, mas também os impressos, 

que antes declaravam livremente sua posição contrária ao governo de Getúlio Vargas 

(BONEMY, 1999). 

O Partido Constitucionalista nasceu da fusão do PD, da Federação de Voluntários da 

Revolução Constitucionalista e da Ação Nacional Republicana, dissidência do PRP 

organizada em fevereiro de 1934. Todas as instâncias citadas contavam com a liderança de 

Armando de Salles Oliveira, que objetivava uma reorganização partidária para a  

representação paulista nas futuras eleições. Por meio desse partido, Armando de Salles 

Oliveira ganhou ainda mais notoriedade na política paulista, sendo eleito governador 

constitucional na Assembleia Estadual Constituinte, promulgada em julho de 1935, depois de 

ocupar o cargo de interventor paulista de 1933 a 1935. 

O PC constituiu-se como um partido de diálogo com perspectivas que  se 

aproximavam tanto dos movimentos de 1930, a favor de Getúlio Vargas, quanto dos de 1932, 

na Revolução Constitucionalista. Após sucessíveis adiamentos da data em que se realizaria a 

eleição presidencial, o governo de Getúlio Vargas decretou a implantação do Estado Novo em 
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10 de novembro de 1937, em conjunto com a exclusão da pendente eleição presidencial e, no 

mês seguinte, a dissolução das agremiações partidárias e de seus direitos legislativos. 

Na perspectiva dos liberais e intelectuais, principalmente do PC, há quem tenha se 

valido das circunstâncias, como, por exemplo, Adhemar de Barros, que foi nomeado pelo 

próprio “ditador” ao qual ele, incansavelmente, associou diversos males e sublinhou diversas 

incapacidades como defensor do PRP na Câmara Legislativa do Estado de São Paulo. A 

mudança foi instantânea e profunda no cenário político, pois colocou em um cargo máximo  

no Estado um opositor às linhas liberais de Armando de Salles Oliveira, de Júlio Mesquita 

Filho e do seu Partido Constitucionalista (PC). 

No que se refere à imprensa, apesar das leis mais severas se aplicarem pelas vias do 

anticomunismo, o liberalismo propagado pelo jornal OESP também sofreu controle e 

repressão, mas de maneira progressiva. Em primeira instância, o acompanhamento das 

atividades do jornal pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939, 

resultou em uma censura parcial e na abertura obrigatória de um canal de diálogo para Getúlio 

Vargas. Posteriormente, o jornal veio a sofrer a já esperada represália, foi embargado e, 

rapidamente, teve seu corpo diretor substituído por diretores de confiança de Getúlio Vargas e 

de Adhemar de Barros. Foi nesse ambiente que exerceu a interventoria, no Estado de São 

Paulo, o jovem médico e perrepista Adhemar de Barros, opositor ao mandato de Armando de 

Salles Oliveira nos passados cargos de governador e interventor federal. 

Adhemar de Barros é retratado pelo jornal situacionista Correio Paulistano em  

perfeita harmonia à USP, principalmente no que se refere à Faculdade de Medicina, donde 

encontrou seus companheiros de profissão e atuou pelo desenvolvimento dos estudos e da 

infraestrutura médica. Em contrapartida a essa representação, estão suas nomeações aos 

cargos de direção da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras e à diligência do OESP, entre 

outras, posições distantes dos agentes que em conjunto à fundação da USP propagaram o 

ensino laico e o liberalismo, porém, próximas àqueles que comungavam com o PRP. 

 

 

 
As ferramentas da Nova História, a “cultura” e a utilização da ideia de Representação 

 

 

 

O desafio que a História enfrentou por volta dos anos 1980, enquanto disciplina, no 

abandono dos sistemas estruturais e globais de inteligibilidade social, como o marxismo, a 

levou  para  um  patamar  um  tanto  quanto  incerto,  como  descreve  Chartier  (1989). Nessa 
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situação, o autor encara como necessária a superação da ideia de “crise” das disciplinas na 

proclamação “híbrida” das impossibilidades e insuficiências dessa ciência. Chartier (1991) 

também reforça a pressuposição de que todo objeto historiográfico entretece-se no  

cruzamento não de um, mas de diversos elementos, sendo a realidade uma soma de inúmeros 

fatos engrenados. Outro fator para esse novo caminho, semelhante, se não o mesmo descrito 

por Rémond (2003), foi o objetivo de superação da história militante, da crônica factual e 

erudita, da história produzida para a esquerda e para a direita e da História encomendada, 

contudo, sem abandonar a História dos homens e a busca pelo entendimento da política. 

A superação desses sistemas globais também resultou no desenvolvimento de novas 

possibilidades de entendimento da cultura política, encarada como o resultado  

particularidades e circunstâncias. O que sustentou essas investidas, sobretudo por 

historiadores enveredados por uma Nova História Cultural, segundo Bernstein (2003), foi 

justamente a necessidade de se compreender as ações que configuram e distinguem 

determinados grupos sociais e a maneira como eles agem e leem o mundo. Contudo, algumas 

dessas mudanças de caráter metodológico não são praticadas apenas pelos estudiosos da 

chamada História Nova e da Nova História Cultural, essa nova perspectiva também passou 

pela renovação da tradição marxista. Intelectuais como Raymond Williams, Perry Anderson, 

Eric Hobsbawm e Edward Thompson são exemplos dessa mudança. 

Esse conjunto de novas práticas e desafios colaborou para que Chartier (1991), 

utilizando-se do exemplo do livro e tendo-o como objeto, explorasse duas ações distintas, a de 

quem escreve e a de quem lê, ambas as práticas encarnadas de gestos, símbolos e lugares. 

Dessa maneira, compreende-se, metodologicamente, a necessidade da retomada, por exemplo, 

das circunstâncias as quais o autor se encontrava para escrita, tanto em ordem emocional 

quanto social, e também da situação do leitor, que fará a apropriação do texto conforme suas 

próprias experiências. 

Chartier (1991) expande suas pesquisas sobre os mecanismos de leitura e interpretação 

das representações da realidade, sendo assim, seus trabalhos não se limitam ao objeto livro ou 

à ação de ler, embora estes compreendam boa parcela de suas produções acadêmicas. Para dar 

ênfase às contribuições de Chartier, para além de seu interesse pelo poder simbólico do livro e 

das práticas e representações do mesmo, convém utilizarmos o apontamento de J. Barros 

(2011): 

 

São práticas culturais não apenas a feitura de um livro, uma técnica artística 

ou uma modalidade de ensino, mas também os modos como, em uma dada 
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sociedade, os homens falam e se calam, comem e bebem, sentam-se e 

andam, conversam ou discutem, solidarizam-se ou hostilizam-se, morrem ou 

adoecem, tratam seus loucos ou recebem os estrangeiros (BARROS, J., 

2011, p. 47). 

 

O campo também abrange o discurso como forma de exposição das representações e 

como “ação”, assim, exemplifica-se a colaboração de outras disciplinas, como a Linguística e 

a Análise do discurso, conforme já exposto como característica da Nova História. 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que as diversas correntes identificáveis no 

âmbito da História Cultural relacionam-se a diálogos interdisciplinares mais 

específicos, envolvendo as relações da História com outros campos de saber, 

como a Antropologia, a Linguística, a Psicologia ou a Ciência Política 

(BARROS, J., 2001, p. 39). 

 

J. Barros (2001) explica a contribuição de Chartier à ideia de cultura e comunicação, 

sobretudo, dentro do movimento da História Cultural, o que também reforça sua participação 

na análise social, e não apenas do sujeito: 

 

Recolocar a noção de discurso no centro da História Cultural é considerar 

que a própria linguagem e as práticas discursivas que constituem a 

substância da vida social embasam uma noção mais ampla de Cultura. 

“Comunicar” é produzir Cultura, e, de saída, isto já implica na duplicidade 

reconhecida entre Cultura Oral e Cultura Escrita – sem falar que o ser 

humano também se comunica através dos gestos, do corpo, e da sua maneira 

de estar no mundo social, isto é, do seu “modo de vida” (2011, p. 41). 

 

Para a compreensão da “cultura política”, convém afirmar, em termos metodológicos, 

que a utilização da palavra “noção” no lugar da palavra “conceito” advém também da 

percepção da pluralidade social e da movimentação científica na busca por suas definições.  

Os historiadores passaram a questionar a utilização da palavra “conceito”, pois esta remete a 

uma definição sólida e imutável, contraposta às discussões que a História enquanto Ciência 

vem participando com outras disciplinas. 

De maneira sucinta, as “representações” são modos de enxergar – ler – as coisas e os 

fatos, e as “práticas” dizem respeito à ação diante de determinado contexto e determinada 

“representação”. Em suma, Chartier encara a Cultura como modo de interação simultânea 

excluindo a ideia de determinismo social. O motivo dessa exclusão se dá a partir da 

constatação desses inúmeros elementos simultâneos, sendo esses impossíveis de se 

configurarem repetidamente ao ponto de resultarem em um mesmo agir. Em outras palavras, a 
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contribuição dessa visão de Cultura para a História deslegitima, metodologicamente, a 

predeterminação das atitudes do sujeito político. 

Convém afirmar que o trabalho a partir da noção de cultura, representações e práticas, 

ainda que reúna diversos elementos, não possibilita a visão do objeto como um todo, mas 

percepções acerca desse. O fato de a Revolução Constitucionalista ser, ao mesmo tempo, 

separatista, para a imprensa governista, e necessária e justa, para a imprensa paulista, nos 

ilustra a coexistência de duas representações que disputam espaço no cenário social. Isso 

também ocorre com Adhemar de Barros, interpretado de maneiras distintas por diversos 

grupos a partir de datas, realizações e documentos comuns. Sendo assim, o ambiente social 

apresentado é um ambiente de disputas e conflitos pela legitimação de uma versão, assim 

como acontece com a memória e a opinião. 

Nesta pesquisa, há a necessidade de se recompor as bases sociais que deram condições 

às práticas e representações sobre Adhemar de Barros e a USP. A imprensa, a exemplo, que 

compôs uma das versões sobre Adhemar de Barros, deve ser submetida a uma análise no que 

se refere ao contexto social da época – censura, DIP, fim dos partidos –, assim como a 

interpretação das obras que versam sobre a USP, provindas de uma memória 

institucionalizada, com seus motivos comemorativos. Essas interpretações dos fatos – 

representações –, expostas nos jornais e utilizadas em determinados discursos e solenidades 

são, então, as práticas. 

No que tange à História Cultural, como campo de observação das práticas políticas, 

procura-se compreender tanto o processo de produção da cultura, quanto da recepção e da 

difusão desta pelos sujeitos. Segundo Bernstein (2009), a metodologia para essa distinção, 

provinda da Antropologia, pode ser denominada “alteridade”, contudo, o autor ainda afirma 

existir símbolos comuns disputados por grupos distintos. A partir desses confrontos de  

versões e valores, as elites políticas utilizam-se do passado, da memória, de textos e de 

personagens para legitimarem suas posições: 

 

Assim, cada cultura política encontra no passado uma provisão quase 

inesgotável de dados-chave, textos seminais, fatos simbólicos e galerias de 

grandes personagens que são apresentados como modelos a seus fiéis. Pode 

até acontecer que culturas políticas opostas disputem um mesmo personagem 

histórico, proclamado paladino de valores contraditórios, como é o caso de 

Joana d‟Arc, apresentada pelas culturas políticas republicanas e até 

comunista como exemplo de uma filha do povo que salva seu país apesar da 

traição dos grupos dirigentes e da passividade da monarquia (BERNSTEIN, 

2009, p. 34). 
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Segundo a perspectiva de historiadores como Chartier e Certeau, a História passou a 

compreender o sujeito em sua pluralidade. Definir uma única situação que produz um agir, 

para Chartier (1991)
4
, é limitar o conhecimento do fato, por isso, buscamos mais de uma 

representação acerca do mesmo sujeito. Portanto, entendemos que dadas as mesmas  situações 

– guerras, conflitos e traumas –, os sujeitos não as interpretam da mesma forma, sendo as 

experiências um elemento particular que pode ser reproduzido de maneira singular. O motivo 

que nos levou a escolher tais teorias e tratar Adhemar de Barros a partir de suas 

representações visa à superação da narrativa heroica e do maniqueísmo das interpretações 

acerca das ações, como já afirmado. Busca-se a superação da condição de interpretação 

invariável, universal e “verdadeira”, dando atenção às descontinuidades das ações do sujeito. 

Pensamos que, dessa maneira, encaixa-se a trajetória de Adhemar de Barros no processo em 

que o mesmo transita do perrepismo bandeirante ao verde oliva “de camisa surrada”, de 

constitucionalista a defensor da unidade nacional. 

 

Por meio de seus estudos empíricos, eles constatam a existência, num dado 

momento da história, de vários sistemas de representações coerentes, rivais 

entre si, que determinam a visão que os homens que deles participam têm da 

sociedade, de sua organização, do lugar que aí eles ocupam, dos problemas 

de transmissão do poder, sistemas que motivam e explicam seus 

comportamentos políticos. Existe, é claro, uma estreita relação entre esses 

sistemas e a cultura global de uma sociedade, seus comportamentos  

coletivos, suas normas e valores. A cultura política é, pois, um elemento 

integrante da cultura global de uma sociedade, ainda que reúna 

prioritariamente os elementos que pertencem à esfera do político 

(BERNSTEIN, 2009, p. 32). 

 

Também faz-se necessário afirmarmos que o corpo do trabalho contém elementos que, 

encarados isoladamente como determinantes na ação de Adhemar de Barros, configurariam 

um recuo às velhas formas de fazer História, cuja parte teórica do texto visa superar. Sendo 

assim, estaríamos deslegitimando as sucintas apresentações acerca da Nova História, da ideia 

de História Cultural e das noções de “práticas” e “representações”. A descrição do espaço 

econômico e dos partidos dos quais o interventor federal, Armando de Salles Oliveira, e, por 

exemplo, Caio Prado Júnior pertenceram, pontos comuns à História “economicista”, interliga- 

se à transcrição de seus discursos, suas experiências e ausências no conflito armado de 1932, 

suas formações acadêmicas, exílios e outras percepções levantadas para a construção de um 

quadro histórico. 

4 
Texto publicado com permissão da revista Annales (n. 6, p. 1.505-1.520, nov./dez. 1989). O original, em 

francês, encontra-se à disposição do leitor no Instituto de Estudos Avançados (IEA) para eventual consulta 

(Estudos Avançados, v. 11, n. 5, 1991). 
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Como o objetivo desta pesquisa se concentra nas relações entre o poder executivo de 

Adhemar de Barros enquanto interventor federal no Estado de São Paulo e a Universidade de 

São Paulo, faz-se necessário considerarmos os discursos que narram esse período com atenção 

ao significativo espaço que a imprensa jornalística ocupou nesse período, além do 

entendimento do papel e dos conflitos históricos dos partidos após a dissolução do poder 

legislativo. A recomposição do cenário mencionado se enquadra em um exercício no campo 

da História Política, contudo, agrega a especificidade do sujeito, não se limitando à biografia; 

compreende os fins e a cultura da criação da universidade, mas não sendo, substancialmente, 

nem teoricamente, um trabalho antropológico; organiza-se em um pano de fundo paulista 

repleto de disputas partidárias, mas não normatiza a ação de seus filiados. 

Visando à busca por resultados que deem conta dessas pluralidades e do movimento 

dos elementos destacados, buscamos, como referencial teórico-metodológico, as discussões e 

apontamentos de Rémond (2003), que reúne, em sua obra, para a defesa da ideia de renovação 

na História Política, a contribuição de diversos intelectuais franceses que buscaram legitimar 

um novo modo de operar e produzir conhecimentos históricos no campo político. Longe de 

apropriar-se de conceitos ou objetos de estudo, seu modelo propõe a colaboração de diversas 

ciências do conhecimento social, como a Sociologia, a Geografia, a Semiótica e a Linguística. 

Por consequência, Rémond assumiu, para essa prática, a existência de diversos tempos e 

sistemas de relações sociais e singulares, ainda sem perder de vista a contribuição à História 

global. Tem-se, portanto, uma espécie de manifesto crítico, consolidado na França entre os 

anos 1950, à hegemonia metodológica tradicional da sobreposição do econômico perante 

outras possibilidades, além da visão dos assuntos postos em um campo plano, ou seja, 

metodologia que visa romper com a prática de hierarquizar os elementos que compõe um fato. 

Dos campos em comum que compõem o presente trabalho e a obra de Rémond (2003), 

estão os partidos políticos, os intelectuais, os protagonistas na biografia, e a imprensa. Outra 

característica contida na obra, talvez já contemplada pela palavra renovação, mas que, para 

nós, tem um valor substancial pela escolha de nosso objeto central e, por isso, merece 

destaque, é a possibilidade da produção de novos saberes sob velhos recortes, uma vez que a 

USP, assim como a biografia de políticos que compõem a Era Vargas, já são temas que 

configuram um vasto campo de significativas produções acadêmicas. 

A pesquisa desenvolveu-se com atenção à imprensa, à opinião e à memória 

institucional que expuseram, ao longo dos anos, suas compreensões acerca da conjuntura 

social estadonovista e da política assumida por Getúlio Vargas desde a implantação do 

Governo Provisório. No que se refere aos periódicos como fonte, a pesquisa contou com a 
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colaboração teórica de Cardoso (1982) e Capelato (1989), assim, o impresso OESP foi 

encarado como porta voz dos liberais que influenciaram na fundação da instituição, enquanto 

o Correio Paulistano assumia-se como órgão oficial do PRP, depois, como incentivador da 

ideologia estadonovista. 

A imprensa, como fonte histórica, vem ocupando cada vez mais espaço na  

metodologia daqueles que pretendem compreender o pensamento e o imaginário social em 

determinadas épocas. Pode-se afirmar, ainda, que os principais precursores nessa investida 

estavam à procura das interferências políticas no cotidiano social. Com o advento da 

renovação historiográfica na França, observou-se também o aumento das perguntas e 

problemáticas científicas, multiplicando-se os objetos de pesquisa para além do tradicional 

campo da história política. 

A visão crítica e historiográfica acerca dos periódicos chegou ao Brasil na década de 

1970 e trouxe consigo os conceitos de interdisciplinaridade, de movimento e de cultura, 

características que aumentaram o número de produções científicas que encaravam os 

periódicos como fontes históricas, embora com pesquisas nem sempre criteriosas. 

 

A análise do jornal como fonte e objeto pressupõe uma avaliação crítica 

desse documento, o que implica sua desconstrução. Nesse processo, devem- 

se considerar as circunstâncias históricas em que a análise foi produzida, os 

interesses em jogo e os artifícios utilizados pelos seus produtores 

(CAPELATO, 2015, p. 115). 

 

Metodologicamente, os estudos sobre a utilização da imprensa buscavam respostas 

acerca de seu poder e influência sobre a opinião pública, sobretudo, política. Levantando a 

França ao final da Segunda Guerra Mundial como ápice da utilização da imprensa com 

finalidades políticas, Jeanneney (2003, p. 220) expõe os resultados dessa utilização: “É certo 

que a imprensa desempenha um papel na evolução dos comportamentos políticos – e mais 

violentamente, dos votos –, mas os dirigentes tendem espontaneamente a exagerar muito  

isso”. 

No que se refere às contribuições metodológicas para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, Jeanneney (2003) afirma existirem duas abordagens que devem sempre acompanhar 

a curiosidade científica na utilização da imprensa como fonte. A primeira se refere à 

sustentação financeira da empresa, nas palavras do autor, “o dinheiro mais ou menos oculto 

que a irriga” (p. 219), e a segunda direcionada mais às questões da mídia audiovisual, mas que 

compreendemos ser válida a nosso caso, que é o entendimento fisiológico da mídia estudada,  

a nomeação e demissão de seus diretores, o período de exibição dos programas, entre outros. 
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Entre os obstáculos desse desenvolvimento metodológico estão a quantidade de 

possíveis objetos de estudo, que contribuem à dispersão do próprio trabalho do historiador, e  

o número significativo de impressos que, dia a dia, descrevem a realidade, problemática que  

se expande vertiginosamente com o desenvolvimento de outros meios de comunicação, como 

o rádio e a televisão. 

Sobre a utilização dos periódicos como fonte histórica, Luca aponta alguns preceitos 

metodológicos que exigem a atenção do pesquisador, sobretudo, pelo mesmo lidar com a 

repetição exaustiva de informações e até com a ausência delas. Para o autor, todas estas 

escolhas são carregadas de significados. 

 
O historiador deve, inclusive, considerar em seu trabalho as temáticas ou 

fatos sobre os quais seu objeto de estudo silencia ou trata com negligência. O 

que demanda o conhecimento da economia política da época, da luta entre os 

atores sociais e de eventuais comprometimentos ideológicos assumidos pelo 

periódico. As fontes secundárias assumem um papel decisivo na constituição 

deste necessário contraponto à fonte primária. Mais uma questão essencial é 

ponderar sobre o destaque dado a uma notícia. Uma notícia de capa a qual se 

dedicam muitas páginas na revista ou jornal, obviamente, precisa ser 

entendida e avaliada de modo diferente de uma notícia periférica e com 

pouco espaço nas páginas do periódico (LUCA, 2006). 
 

Como contribuição a este movimento metodológico que atua no campo da História 

com subsídios da imprensa, faz-se necessário, também, a consciência da independência da 

mesma em relação aos partidos e às eleições, pois, apesar de a imprensa corresponder, como 

ferramenta, aos anseios eleitorais, sendo, muitas das vezes, criada para essa finalidade, ela não 

se limita apenas a essa função e tem, internamente, um universo com suas próprias paixões e 

ações individuais do campo da política (JEANNENEY, 2003). 

Cumpre enfatizar, segundo Capelato (2015), que a História também é escrita por meio 

da imprensa, ainda não sendo a História da Imprensa; lembrando que tal movimento carregou 

um significativo receio historiográfico por parte dos pesquisadores. A negação desta como 

fonte – pela subjetividade – e a busca da imprensa como fonte primária, segundo a autora, 

resultaram da obsessão dos historiadores pela busca da verdade absoluta. Salvo essa 

dicotomia, um tanto maniqueísta, de utilização ou negação, provém dos Annales e da Nova 

História o movimento que passa a encarar os periódicos como possíveis fontes, entre outras 

contribuições, pela sua permanência e periodicidade. 

Segundo Toledo & Skalinski Junior (2012), a utilização da imprensa como fonte 

histórica não está fadada a uma única corrente ou perspectiva teórica, pelo contrário, o 

contínuo  crescimento  do  número  de  pesquisas  envolvendo  periódicos  e  a  História      da 
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Educação se mostra fecundo. Nas possibilidades para a História da Educação e das  

instituições conta-se com a observação da articulação entre teorias – projetos – e a prática, das 

múltiplas razões dos processos educativos e dos diferentes conflitos existentes dentro de uma 

mesma comunidade (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2012). Além disso, os autores 

esclarecem uma posição que alarga ainda mais o campo de pesquisa e compreende a prática 

deste trabalho, uma vez que os periódicos levantados não são acadêmicos ou direcionados à 

educação. 

 
Vale assinalar que pesquisas em História da Educação não precisam lançar 

mão, exclusivamente, de periódicos que tenham como temática a educação 

e/ou a pedagogia. Esta concepção poderia ser classificada como simplista, 

uma vez que mesmo periódicos que não tratam diretamente de questões 

atinentes à educação, podem se revelar fontes ricas. Jornais e revistas que se 

ocupem de notícias gerais podem, perfeitamente, ser fontes para pesquisas  

em História da Educação, na medida em que os debates relativos à educação 

costumam encontrar nesta mídia um caminho para atingir amplos setores da 

população (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2012, P.264) 

 

As referências bibliográficas provindas da própria USP, que colaboram para o campo 

da produção da memória institucional, também foram edificadas a partir de contribuições de 

diversas naturezas, de fotos a depoimentos, e foram nomeadas como USP 50 Anos: registros 

de um debate (WITTER, 2006); Universidade de São Paulo: alma mater paulista – 63 anos 

(SANTOS, 1998) e USP 70 Anos: imagens de uma história vivida (MOTOYAMA, 2006). 

Entendemos que as obras que objetivam a recomposição da trajetória percorrida pela USP até 

o reestabelecimento do regime democrático brasileiro servem à construção da memória 

institucional e não se reduzem a uma produção meramente propagandística, oferecendo-nos 

um alargamento das possibilidades de encararmos os conflitos existentes nesse recorte. 

Tais cruzamentos entre fontes de origens distintas e o alargamento das possibilidades 

de pesquisa que visavam sanar as lacunas deixadas ora pelo ortodoxo, ora pelo apologético, 

também se tornaram viáveis às investigações dos espaços de ensino e instituições escolares. 

Assim, a pesquisa norteou-se por uma meso-abordagem, conceito dialético debatido por 

Magalhães (1999), e teve, como premissa, a pluralidade das instituições de ensino e de seus 

protagonistas. A meso-abordagem encontra-se na interpelação entre o macro e o micro, entre  

o particular e o global, cujo sentido deposita-se no entendimento e na reconstrução das 

relações de forças participantes desse espaço de disputas políticas. 

O ponto que reforça a ideia de colaboração sob tais metodologias foi tratado por 

Magalhães (1999) quando o mesmo expôs que a meso-abordagem não se constitui como 
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novidade para os historiadores, uma vez que a Nova História – que, há tempos, compreende a 

interdisciplinaridade – também se impôs na revisão dos conceitos de espaço e tempo, 

apoiando-se na tríade: homem, ação e contexto. À observação da relação entre os homens e as 

estruturas – contexto – propagada pelos Annales, foi adicionada, pela Nova História e pela 

História Cultural, a ação. Adhemar de Barros, apesar de corresponder aos anseios normativos 

estabelecidos pelo Estado Novo, porta-se à sua maneira. Cabe, com a colaboração teórica da 

Nova História, compreendermos os níveis de interferência das ações políticas de Adhemar de 

Barros na instituição USP através da reconstrução desse cotidiano. 

 

 

 
Divisão metodológica 

 

 

 
Para a execução dos objetivos expostos, esta dissertação está dividida em três partes.  

O primeiro capítulo apresenta as faculdades paulistas incorporadas à Universidade de São 

Paulo, em 1934, que se inserem nesse recorte metodológico, a Faculdade de Medicina, a 

Faculdade de Direito, e a criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Apresenta os 

objetivos da criação da Universidade de São Paulo e da simultânea fundação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, núcleo central da instituição. Contempla o Instituto de Educação 

da USP e sua relação temporária com a universidade no Estado Novo, seus objetivos e 

defensores; e, por fim, utiliza-se das obras que contribuem à criação da memória da  

instituição de ensino, dentre outras. 

O segundo capítulo expõe a trajetória pessoal e política de Adhemar de Barros e as 

relações que suas ações no legislativo mantinham com sua formação acadêmica em Medicina. 

Também está inserida, nesse ponto, a descrição das origens do conflito entre Adhemar de 

Barros e Armando de Salles Oliveira e seus respectivos partidos, quando estes atuavam nas 

Assembleias Constituinte e Legislativa, de 1933 e 1934, do Estado de São Paulo. Por fim, o 

capítulo descreve a ascensão da carreira pública em nível nacional após sua nomeação para o 

cargo de interventor federal, fato que modificou substancialmente o teor de seus discursos 

críticos ao governo. 

O terceiro capítulo preocupa-se, inicialmente, com a dimensão política dos impressos  

e suas diferenças no advento do Estado Novo em conjunto com o Departamento de Imprensa  

e Propaganda, sua ferramenta de propagação e controle do regime instaurado. Aponta para as 

circunstâncias nas quais os impressos foram submetidos e trata da relação do OESP, do grupo 
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do Estado e da Comunhão Paulista, assim como das relações entre o Correio Paulistano e o 

PRP. Por fim, apresenta o interventor e sua relação com a USP sob a ótica da grande imprensa 

paulista e da memória uspiana. 



36 
 

 

 
 

1 DA REVOLUÇÃO DE 1932 À INSTITUIÇÃO USP 

 

 

 
1.1 A causa paulista em 1932 

 

 

 
Falar da fundação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, é falar da 

reconstrução do Estado de São Paulo pós-Revolução Constitucionalista, cujo principal 

objetivo ainda era a vitória, desta vez, não pelas armas e sim pela ciência moderna (WITTER, 

2006). Para seus criadores, a “missão” estatal deveria recuperar a hegemonia que São Paulo 

sempre desfrutou no seio da federação, poder digno de sua ascendência bandeirante e do cerne 

ambicioso do qual o povo paulista se negava abandonar. Não há, portanto, como se 

compreender a cultura da qual a universidade se edificou sem levantarmos os grupos de 

influência política que deram suporte a essa conquista. 

Quando Witter (2006) descreve a missão paulista e utiliza-se da palavra “criadores”, 

iremos complementá-lo com as afirmações contidas na tese A universidade da Comunhão 

Paulista, de Cardoso (1982), pois não se trata apenas de nomes próprios, mas de sujeitos que 

se autodeclaravam salvadores, disseminadores da verdade, um movimento de intelectuais, de 

partidos e grupos de imprensa historicamente engrenados por um projeto arrojado de redenção 

paulista e renovação cultural das elites condutoras. Redenção essa entendida como a  

libertação intelectual do Estado condutor, São Paulo, das amarras do Estado e dos 

subsequentes sistemas políticos implantados. A ciência e seus homens recolocariam, pela 

razão, São Paulo e o Brasil de volta aos trilhos da modernidade. 

Para o período posterior à Revolução Constitucionalista de 1932, com a instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte e das assembleias estaduais, Abreu (2007) nos fornece uma 

reflexão sobre o peso da utilização da palavra “derrota” e como esta foi transformada pelos 

paulistas na ideia de vitória pelo sacrifício. Os constitucionalistas que não aceitaram a 

categoria de derrotados ou rendidos intitularam-se heróis, já que participavam de suas  

próprias reivindicações, as assembleias, ainda com a preservação de seus dois maiores 

partidos, o tradicional Partido Republicano Paulista (PRP) e o novo Partido Constitucionalista 

(PC), extensão do Partido Democrático (PD). Dessa maneira, a questão da escolha por uma 

revolta armada e sua consequente derrota deu lugar à construção da memória do Estado e aos 

discursos saudosistas enxertados de regionalismo, o que passa a revestir, na História, o termo 

“causa paulista”. 
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A construção dos heróis paulistas e populares serviu à política como um combustível 

ao orgulho regionalista perante a Federação. Perpetuava-se, então, o culto ao lugar, São Paulo, 

e ao modelo político liberal, tão essencial, que levou os soldados a tamanho sacrifício. 

Banhado pela necessidade de apresentar-se como popular e comum, evitando que a própria 

classe operária tomasse direção sem o consentimento da elite liberal e das oligarquias 

tradicionais, o movimento armado de 1932 buscava o apoio hegemônico do Estado, da 

indústria e do comércio. Ao se emaranhar por todos os níveis sociais, o movimento  ia 

forjando sua própria cultura política paulista. 

 

Na defesa desses princípios de ordem política, os combates prosseguiriam, 

no tempo que transcorre desde outubro de 1932, de outras maneiras: na 

produção maciça de poemas, contos e romances históricos, e testemunhos 

dedicados a assegurar a lembrança de 1932 na perspectiva dos 

“revolucionários”, escrituras da história vivida que compunham o que 

Menotti Del Picchia definiu como uma “guerra literária”; na inscrição de 

sepulturas e monumentos funerários nos cemitérios e praças públicas, e nos 

ritos cívicos que tomavam os corpos como centro. Todos esses movimentos 

conjugam-se numa luta imediata contra o esquecimento, luta atravessada 

pela atribuição de sentido político ao “martírio de São Paulo”, mais 

especificamente aos seus mártires – e que continua ainda hoje a cada 9 de 

julho (ABREU, 2011, p. 106). 

 

Neste pano de fundo, quase tudo se tornava suscetível à valorização simbólica. Os 

campos de batalha tornaram-se lugares sagrados à memória constitucionalista, assim como as 

datas reavivadas para a nomeação de grandes avenidas, as músicas e as produções artísticas de 

um modo geral, práticas que só foram reduzidas após a implantação do Estado Novo. Em um 

panorama mundial, Le Goff busca as origens históricas da representação social da memória, 

assim, atenta-nos às semelhanças com a situação paulista: 

 

Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, 

encontra-se o aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois 

fenômenos. O primeiro, em seguida à Primeira Guerra Mundial, é a 

construção de monumentos aos mortos. A comemoração funerária encontra 

aí um novo desenvolvimento. Em numerosos países é erigido um Túmulo ao 

Soldado Desconhecido, procurando ultrapassar os limites da memória, 

associada ao anonimato, proclamando sobre um cadáver sem nome a coesão 

da nação em tomo da memória comum. 

O segundo é a fotografia, que revoluciona a memória: multiplica-a e 

democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes 

atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução 

cronológica (1990, p. 466). 
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A data cristalizada de Nove de Julho, o culto aos soldados que tombaram em defesa da 

causa paulista, a utilização do termo “bandeirante”, a sigla MMDC
5
, todos esses aspectos 

apresentam semelhanças com a descrição de Le Goff, substancialmente, pelo luto, pela guerra 

e pela luta  contra  o esquecimento.  A soma desses  elementos  sociais,  portanto,  interfere   e 

constitui diretamente a memória dominante, que é refletida na opinião e se propaga através da 

imprensa, no caso da Revolução Constitucionalista, conta-se também com o advento da foto – 

imagem – em conjunto com a ascensão da grande mídia. Compreende-se que o 

desenvolvimento técnico da foto como elemento que compõe o jornal está para a memória 

assim como a construção de monumentos em praças públicas está para os combatentes. 

Para Laborie (2009, p. 81), “[...] a opinião tem papel decisivo na validação social e na 

legitimação da memória ao dar credibilidade a seu discurso por meio de sua divulgação, 

processo que pode ser amplificado pela mídia”. Do lado oposto, os tenentistas apontavam para 

o movimento revolucionário como uma tentativa separatista em busca do retorno ao 

protecionismo do café, e construíam, também, sua própria versão dos fatos, alicerçados a uma 

imprensa oficial, denominada, situacionista. 

Com a missão de retomar a autonomia paulista, a Frente Única Paulista (FUP) 

consolidou-se, em fevereiro de 1932, como entidade opositora à continuidade do governo 

revolucionário instaurado por Getúlio Vargas e pelos tenentes. A Frente, heterogênea ao  

ponto de aproximar PD e PRP, encontrou no grupo do Estado um forte aliado político e 

reprodutor da ideia paulista de superação das amarras varguistas. O grupo do Estado – Grupo 

de articulistas d‟O Estado de S. Paulo (OESP) – reunia profissionais que atuavam por meio  

do jornal em defesa e propagação de ideais que eles acreditavam ser verdadeiramente liberais 

e modernizantes. Assim como fizeram propagando o inquérito de Fernando de Azevedo, em 

1926, ideais que repercutiram nos encontros da Associação Brasileira de Educação (ABE) e 

alertaram sobre os anseios da elite paulista acerca da criação de uma universidade estadual 

(CARDOSO, 1982). 

O Grupo organizava-se pelo que tinham em comum – o sentimento paulista, a 

convicção liberal, a missão regeneradora e o OESP – edificando-se em um momento de 

instabilidade partidária já no início do século XX. Compunha-se de novos pensadores “de 

cultura mais aberta e mais flexível” (CARDOSO, 1982, p. 11) descontentes com os caminhos 

trilhados pelo PRP, entrelaçando-se com a Comunhão Paulista. Substancialmente, o  primeiro 

 
5 

A sigla MMDC refere-se aos quatro estudantes paulistas mortos em confronto com as tropas federais, Martins, 

Miragaia, Drausio e Camargo. Cristalizou-se, a partir desse acontecimento, o acrônimo MMDC em memória à 

luta dos paulistas pela retomada do regime constitucional e da autonomia deste Estado. 
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não assinava como grupo do Estado, o nome era reflexo da identificação dos que circulavam  

e participavam deste periódico – jornalistas, intelectuais e liberais –; o segundo utilizava-se do 

pseudônimo “comunhão” para livrar-se da acusação de que representava os anseios exclusivos 

de uma elite, ou do PD, portanto, falava em nome de São Paulo. Nas palavras de Capelato 

(1991) acerca da ascensão da imprensa liberal no Estado de São Paulo na década de 1920: 

 

Com o artifício da impessoalidade oculta-se o poder pessoal que se diluía na 

aparência de um poder sem sujeito. A imprensa ficava, assim, 

descaracterizada como instrumento de interesse particular. Graças a esta 

astúcia, ela era apresentada ao público leitor como expressão dos altos 

valores eternos, universais e, consequentemente, como apartidária, apolítica 

e impessoal. Envolta nessa couraça, podia se lançar, com suas poderosas 

armas, na luta política, anunciando-se como defensora da verdade, valor 

supremo das Luzes (1991, p. 57). 

 

Em síntese, a Comunhão Paulista se origina do artigo escrito por Júlio de Mesquita 

Filho na Revista do Brasil, em 1922, uma década antes da Revolução Constitucionalista, e, 

posteriormente, tornou-se um agrupamento daqueles que comungavam com tais  

interpretações sociais. Deposita-se, no referido artigo, uma análise mais detalhada acerca do 

papel do Estado de São Paulo como Estado-chave “de onde se deve partir o movimento pela 

regeneração política da sociedade brasileira” (CARDOSO, 1982, p. 39). Também podemos 

adicionar, como ação da Comunhão Paulista, o posicionamento de desprezo pelas oligarquias, 

vistas como ultrapassadas, e a defesa da ideia de imperialismo benéfico de São Paulo. No 

caso, já comentado, a acusação pejorativa direcionava-se às práticas do PRP, embora 

tenhamos consciência de que essa classificação não se limitasse a um partido específico. 

Cardoso (1982) acompanha a movimentação e a expressão desses arautos paulistas até 

1936, momento que antecede o golpe do Estado Novo, que decompôs o sonho do liberalismo 

propagado em diversas campanhas ideológicas ao longo da história. Nesse percurso, a autora 

descreve a mítica ideia do “centro puro” propagada pela Comunhão que, embora 

exacerbadamente liberal, alternava seus inimigos de acordo com seus interesses políticos. O 

inimigo exposto, que já havia sido a própria figura de Vargas após o descontentamento com 

os caminhos da Revolução de 1930, passou a ser o extremismo representado pelas ligas 

revolucionárias, tanto da esquerda quanto da direita. Por fim, respeitado o momento histórico 

no qual a Comunhão atuava, as qualificações políticas como centro e sua neutralidade surtiam 

efeito, e foi com determinada frequência que tal grupo assumia esse uso. 

Rendidos após o levante armado de 1932 e com as ações de Vargas voltadas ao 

reestabelecimento da ordem e do diálogo com São Paulo, os partidários estruturaram-se   para 
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suas participações nas Assembleias Estaduais e Nacionais sob a Chapa Única de São Paulo. 

Apesar das desavenças partidárias desde a fundação do PD, a chapa impôs-se, sobretudo, pela 

retomada do principio federalista. Exigia-se a recuperação da carta de 1891 e, por 

consequência, a autonomia que a mesma garantia aos Estados da federação: 

 

pois o federalismo beneficiava São Paulo não apenas em termos econômicos 

(o Estado superava, de longe, a receita de todos os outros), mas também em 

termos políticos, pois garantia a liderança de seus representantes em âmbito 

nacional (CAPELATO, 1989, p. 183). 

 

Capelato (1989) afirma que o principal interesse dos paulistas estava na preservação  

da autonomia dos Estados perante a Federação, contudo, as discussões acerca da nova 

Constituição apresentavam algumas propostas antagônicas às suas perspectivas. No embate na 

Assembleia Constituinte Nacional, os paulistas optaram pela manutenção do  

presidencialismo, visando regular – reduzir – o poder executivo e, principalmente, reformular 

o sistema eleitoral, apontado como síntese do problema desde a fundação do PD. Em 

contraposição, os Estados do Norte e do Nordeste, onde a política dos tenentes era mais 

marcante, optaram pelo Centralismo. Ainda nessa disputa pela nova carta constitucional, os 

liberais também criticaram e venceram as referências positivistas e os apoiadores do regime 

parlamentarista. 

Vitoriosos, além da Carta Constitucional que os contemplava, os paulistas da Chapa 

Única ainda puderam contar com a nomeação, em agosto de 1933, de Armando de Salles 

Oliveira para a interventoria paulista, medida que reaproximou o PD e o OESP ao novo 

governo de Getúlio Vargas, mas indignou os representantes do PRP (CAPELATO, 1989). A 

medida colocou Armando de Salles Oliveira em uma posição de mediador, ou interlocutor, 

entre Vargas e os intelectuais paulistas que, desde os anos 1920 visavam à reestruturação 

social através da ciência laica e desinteressada para a formação de uma nova elite condutora, 

esquivando-se das propostas da Igreja Católica e dos positivistas. 

No advento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (1934), Adhemar de 

Barros apresentou-se como um dos protagonistas de uma disputa partidária que não cessou 

nem após o cancelamento de suas legendas, em 1937, além de representar um novo 

distanciamento entre o PRP e o PD. Tão contundente era sua oposição aos liberais que, em 

1935, o deputado perrepista acusou a maioria da Câmara – falava dos constitucionalistas – de 

censurar publicações patrióticas e constitucionais do PRP contra o OESP. 



41 
 

 

 
 

A proteção dada ao impresso OESP e sua ligação com a interventoria de Armando de 

Salles Oliveira, segundo o deputado, exemplificava o sistema ditatorial e antidemocrático no 

qual o PD vinha se moldando enquanto distanciava-se da verdadeira “causa paulista”. 

Armando de Salles Oliveira era, no momento, presidente do grupo que gerenciava o jornal, 

além de ser casado com Raquel Mesquita de Salles Oliveira, irmã de Júlio de Mesquita Filho  

e de Francisco Mesquita, diretores do mesmo jornal. 

Falava o deputado Adhemar de Barros em defesa da “verdadeira” constituição: 

 

 
O que está se praticando com o Correio Paulistano, neste instante, é 

verdadeiramente monstruoso e só pode ser explicado por interesses de ordem 

comercial de outras empresas jornalísticas ligadas ao governo. 

A referência feita ao Estado de São Paulo que, esquecido de que pegamos 

em armas, em 32, para restaurar a legalidade, vive hoje evangelizando a 

implantação de uma nova ditadura, não pode justificar a atitude dos 

responsáveis pela atitude parcial, injusta apartidária, que está sendo feita 

contra o órgão do partido a que tenho a honra de pertencer (ANAIS da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, v. III, p. 265-268, 13 de 

dezembro de 1935 apud BARROS, F., 1986, p. 73). 

 

A inquietação do deputado Adhemar de Barros contra os setores liberais do jornal 

OESP, do PD e contra o então interventor Armando de Salles de Oliveira assistiu à fundação 

da USP, o que não serviu para acalmar seus ânimos, posto que tal projeto não contava com  

sua influência e não provinha do seu partido, que já não obtinha maior número de cadeiras nas 

assembleias estaduais. O quadro promissor às ações de Armando de Salles Oliveira só foi 

revertido quando o projeto de ascensão política do mesmo esbarrou nas vontades políticas de 

Vargas que, após diversas medidas para protelar as eleições presidenciais, conseguiu 

suspendê-las. 

 

 

 

1.2 A fundação da USP: recortes e justificativas 

 

 

 
O grupo composto por Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Antonio 

Almeida Jr., Antônio de Sampaio Dória, Agesilau Antônio Bitencourt, Vicente Rao,  

Francisco Emygdio de Fonseca Telles, Christiano Altenfelder Silva e Henrique Rocha Lima, 

em apoio ao decreto nº. 6.283 do interventor federal no Estado de São Paulo, Armando de 

Salles Oliveira, em 25 de janeiro de 1934, deu luz ao projeto político de fundação da USP. A 

investida, desde então, representou a continuidade de diversos conflitos partidários e   acordos 
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políticos pautados, entre outros, no ideal liberal em contraposição à ideologia conservadora, 

católica e tradicional das instituições de ensino brasileiras. 

O discurso de Júlio de Mesquita Filho, publicado em 1969, deixa claro que, em sua 

opinião, a construção da USP manteve-se fiel aos discursos motivadores da Revolução 

Constitucionalista de 1932. A posição posterior de análise dos acontecimentos, utilizada para  

a memória institucional, comprova uma aversão aos projetos centralistas de Getúlio Vargas.  

Já a análise dos periódicos se difere desta posição pelas condições de produção, ou seja, o 

tempo de escrita e análise em relação ao acontecimento. Também, o trabalho com esses 

periódicos manteve, como prerrogativa, que esses atuaram durante o Estado Novo, 

diferentemente dos memorialistas e historiadores da USP, que executaram a tarefa de análise  

e reunião dos fatos décadas e regimes políticos depois. 

 

Vencidos pelas armas, sabíamos perfeitamente que só pela ciência e pela 

perseverança no esforço voltaríamos a exercer a hegemonia que durante 

longas décadas desfrutávamos no seio da federação. Paulistas até a medula, 

herdáramos da nossa ascendência bandeirante o gosto pelos planos arrojados 

e a paciência necessária à execução dos grandes empreendimentos. Ora, que 

maior monumento poderíamos erguer aos que haviam consentido no 

sacrifício supremo para preservar contra o vandalismo que acabava de aviltar 

a obra de nossos maiores, das Bandeiras à Independência e da Regência à 

República, do que a Universidade (MESQUITA FILHO, 1969, p. 199). 

 

O decreto de fundação expõe a consciência de um país heterogêneo e descreve suas 

intenções em colaboração com o desenvolvimento comum da nação. Estão presentes, no 

documento, os objetivos da promoção da cultura desinteressada através da universidade em 

suas diversas expressões: nas artes, ciências, filosofia e literatura. Segundo o decreto, devido 

ao grau de cultura atingido pelo Estado de São Paulo com as já criadas escolas e faculdades, 

procurou-se contemplá-las com a criação da USP, elevando a instrução do povo em conjunto 

com a valorização da Ciência, sem excluir a autonomia e o histórico das faculdades 

consolidadas em meio à cidade. 

. Entram, para compor a USP, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina Veterinária, 

a Escola Superior de Agricultura, a Escola de Belas Artes; as faculdades de Direito, Medicina, 

Farmácia e Odontologia, e a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL). O conteúdo do 

decreto também instituiu a organização e a construção dos institutos oficiais de educação, 

como o Instituto de Educação e o Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais. Para além 

das escolas, institutos e faculdades, conta-se com outras seções que realizaram a 

especialização e o aperfeiçoamento, contribuindo para a ampliação das ações da Universidade 
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dentro da sociedade paulista. São elas: Instituto Biológico, Instituto de Higiene, Instituto 

Butantã, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Astronômico e Geográfico, Museu de 

Arqueologia, História e Etnografia (Museu Paulista), Serviço Florestal e demais instituições 

de caráter técnico e científico do Estado de São Paulo (BRASIL, Decreto nº. 6.283, de 25 de 

janeiro de 1934). 

Após sua fundação, a universidade continuou a consolidar um momento favorável aos 

opositores do PRP, pois, se nos anos 1920, o poder paulista era ditado pelas vontades 

oligarcas e defendido pelos perrepistas e seus presidentes, os fundadores da USP apegaram-se 

ao discurso da liberdade em relação às amarras denominadas retrógradas e no discurso da 

superação do passado. A USP se erguia fundamentada num projeto moderno com a 

participação mínima do PRP, o apoio da interventoria e um anti-partidarismo liberal que tinha 

uma sustentação pedagógica em Fernando de Azevedo e uma sustentação política em Júlio 

Mesquita Filho. 

Ao lado da jovem Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, ponto de união da 

universidade, estão as instituições protagonistas na configuração da cidade de São Paulo na 

transição política para a República, como a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito 

do Largo São Francisco. Santos (1998), atenta-se a tal heterogeneidade com a exposição das 

trajetórias singulares dessas escolas superiores que se incorporaram à USP no ano de 1934, 

oferecendo-nos fatos sobre suas respectivas fundações. A escolha dessas três escolas 

superiores e um instituto para obtenção de respostas acerca da relação de Adhemar de Barros 

com a USP no Estado Novo baseia-se, sumariamente, nos seguintes fatores. 

Em primeiro lugar, Adhemar de Barros teve formação médica de currículo e 

reconhecimento internacional e, por isso, segundo a descrição de sua trajetória biográfica e da 

cobertura da imprensa do Correio Paulistano em seu mandato, prezou pela atenção aos 

projetos sanitaristas de ensino médico e visou estabelecer o diálogo com seus colegas de 

profissão. Essas inclinações fizeram com que sua relação com a USP tivesse interesses em 

comum no que diz respeito à Faculdade de Medicina e à criação do Hospital das Clínicas 

como centro de referência para a infraestrutura médica do país. 

A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, entendida como coluna cervical da USP, 

carrega consigo uma história atrelada ao decreto de Armando de Salles Oliveira, liberal e 

opositor ao partido de Adhemar de Barros, o PRP. O liberalismo exacerbado que Armando de 

Salles Oliveira enxertou na propaganda dessa faculdade antes de 1937 foi à contramão dos 



44 
 

 

 

 

projetos estadonovistas de cooperação e harmonia democrática
6
, cujo nomeado interventor 

Adhemar de Barros visou adequar em nome da sustentação de seu próprio cargo durante o 

Estado Novo. Sendo assim, a ideia de autonomia da faculdade foi colocada em discussão 

quando a normatização dos cursos superiores do Brasil apontou para a Universidade do  

Brasil, criada no Rio de Janeiro momentos antes da instauração do Estado Novo, e quando os 

interventores federais de confiança de Getúlio Vargas passaram a controlar as nomeações para 

a direção das universidades da Federação. 

Por fim, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco também compreende este 

recorte por estar diretamente envolvida com a organização política paulista, visto que a  

mesma acompanhou dos primórdios da independência do Brasil à Revolução 

Constitucionalista de 1932, formando um número significativo de bacharéis aptos às 

participações nesses conflitos políticos, arma decisiva para a sustentação das elites no  

domínio da máquina do Estado, principalmente no advento da primeira república. Após a 

implantação do Estado Novo, apesar da suspensão das siglas partidárias, o Centro Acadêmico 

XI de Agosto e as agremiações da Faculdade permaneceram atuantes nas discussões acerca da 

vida política da cidade, buscando a compreensão e o debate acerca dos planos de governo e 

dialogando com a interventoria no Estado. 

Em relação aos institutos, o recorte contempla o Instituto de Educação da USP 

(IEUSP), cuja gestão competia a Fernando de Azevedo. Em suma, o Instituto tinha como 

objetivo aperfeiçoar e formar professores, administradores, técnicos e orientadores de ensino. 

Por Decreto assinado por Adhemar de Barros, logo após sua posse enquanto interventor no 

Estado, o IEUSP deixou de existir e suas funções foram incorporadas à FFCL. Para Fernando 

de Azevedo, a subordinação significou um verdadeiro assalto à formação do professorado 

voltado às situações para além dos muros da USP, principalmente pela perda da autonomia e 

identidade do instituto. Já para Adhemar de Barros, as justificativas para o decreto tinham 

natureza econômica. Nessa situação, Adhemar de Barros encontrou, em Fernando de  

Azevedo, um dos apoiadores da fundação da USP, negação, resistência e reprovação ao seu 

governo, mas, do lado oposto, o interventor correspondia aos anseios dos profissionais que, 

 

 
 

6 
Embora o Estado Novo caracterize-se como um sistema ditatorial pelo poder exacerbado do executivo, a 

suspensão do legislativo, o controle dos sindicatos, do ensino e a censura, os interventores e o próprio Getúlio 

Vargas propagaram que a superação dos modismos estrangeiros – comunismo, nazismo e liberalismo – 

trouxeram para o país o verdadeiro caráter democrático. O motivo se dava pelo fim dos interlocutores – dos 

partidos – no processo em que o governo escutava os anseios da população e transformava-os em objetivos, 

graças a um espírito uno e nacional. Superado este momento de disputas particulares – período constitucional – 

disfarçado de interesses coletivos, o Estado encontrava-se em harmonia após 1937, segundo seus dirigentes. 
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através do Correio Paulistano, expunham a “anomalia” que o Instituto representava  no 

âmbito das escolas de formação superior. 

Dado os motivos, apresenta-se, a seguir, o nascimento histórico destas instituições e 

sua relação com a USP. De forma sucinta, a descrição da trajetória das instituições acaba por 

revelar dissonâncias internas, grupos de interesses comuns e uma disputa política que alinha 

poder e diploma. 

A lei de 11 de agosto de 1827, promulgada pelo imperador D. Pedro I, foi responsável 

pela criação de dois cursos jurídicos e sociais no Brasil imperial, um na cidade de Olinda e o 

outro na cidade de São Paulo, denominado Academia de Direito de São Paulo. Esta última 

instituição localizava-se no convento de São Francisco e, sendo responsável pela oferta de 

várias especialidades do Direito, exerceu seu papel de maneira praticamente hegemônica até a 

Primeira República, ainda em conjunto com os frades e a Igreja. No início dos anos 1930, a 

faculdade obteve seu próprio prédio, ainda no Largo São Francisco, com elementos 

arquitetônicos neoclássicos e neocoloniais em memória aos antigos bacharéis da Federação. A 

grandeza da obra elevou o edifício a patrimônio histórico do Estado de São Paulo (SANTOS, 

1998). 

Segundo Santos (1998), a movimentação dos estudantes da faculdade modificou 

significativamente o cenário da cidade, tanto pelo próprio “vai e vem” entre aulas, quanto  

pelo surgimento de atividades culturais e intelectuais, como teatros, grêmios, cafés e 

repúblicas estudantis. No advento da República, a Belle Époque paulista nutria-se da grande 

importação e difusão cultural europeia consumida pelos alunos que correspondiam às famílias 

de proprietários rurais da região. Assim, a faculdade constituiu-se como celeiro de juristas e 

administradores aptos a assumirem altos cargos burocráticos e também colaborava para a 

formação de instituições de culto à Ciência, de debates intelectuais e da propagação de jornais 

e revistas no início do século XX. 

Resultante destas transformações acadêmicas e culturais foi fundado, no ano de 1903,  

o Centro Acadêmico XI de Agosto. O primeiro no Brasil e em atividade até os dias atuais, o 

Centro foi palco de discussões de quase todos os pontos cruciais da política brasileira tendo 

espaço importante na história dos movimentos políticos estudantis e em suas agremiações 

resultantes. Assim sendo, em 1932, alunos representantes do Centro Acadêmico declararam o 

Largo do São Francisco um espaço livre da intervenção do governo de Getúlio Vargas. A 

posição dos estudantes se agravou com as fortes movimentações antiditatoriais que 

objetivavam   invadir  o   prédio   onde   se  encontrava  a   sede   da   Legião  Revolucionária, 
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movimento de diálogo com as massas e de apoio ao governo de Getúlio Vargas e seus 

tenentistas (CAPELATO, 1982). 

Para a preservação do prédio e daqueles que lá se encontravam, as forças 

revolucionárias atearam fogo contra os potenciais invasores. No conflito, na noite de 13 de 

maio, morreram quatro estudantes: Cláudio Bueno Miragaia, Mário Martins de Almeida, 

Dráusio Marcondes de Sousa e Américo Camargo de Andrade. A revolta pela tragédia 

colaborou para a formação da organização paramilitar constitucionalista que desencadeou a 

Revolução de 1932, além de contribuir para a sacralização da sigla MMDC. As datas, a 

memória e as opiniões são, ao longo dos anos, propagadas por diversos eventos organizados 

pelo XI de Agosto, inclusive, após a instauração do Estado Novo, ainda que com um caráter 

remodelado. 

A Faculdade de Medicina da USP também foi criada antes de 1934. A escola superior 

foi resultado da lei sancionada pelo presidente do Estado, Américo Brasiliense de Almeida e 

Mello, em 1891, que instituiu a Academia de Medicina, Cirurgia e Farmácia. Entretanto, 

dentre oscilações e inconstâncias do Ensino Médico no Brasil, somente em 1912, com o 

presidente de São Paulo, Francisco de Paula Rodrigues Alves, consolidou-se a Faculdade de 

Medicina e Cirurgia, segundo vontade de um grupo de médicos reunidos na Santa Casa de 

Misericórdia da cidade. Apesar de fundada, o prédio adequado para a instituição só foi 

inaugurado em 1931, porém, continuando a faculdade dependente da Santa Casa de 

Misericórdia para as aulas clínicas. A situação, porém, não foi resolvida após o decreto de 

Armando de Salles Oveira, em 1934, prolongando-se até o ano de 1944, quando a obra do 

Hospital das Clinicas deu-se por finalizada na administração de Fernando Costa, posterior ao 

mandato de Adhemar de Barros, responsável pelo início das obras (SANTOS, 1998). 

Na passagem do século XIX, o papel da Medicina adentrou de forma vertiginosa no 

projeto moderno de sociedade. Debates acerca do controle de doenças, o sanitarismo e a busca 

do desenvolvimento saudável das grandes cidades elevaram o prestígio da profissão e dos 

próprios espaços de discussão política e científica. Em São Paulo, o contingente de imigrantes 

recém-chegados após o início da Primeira Guerra Mundial tornou-se uma das questões de 

maior preocupação a serem discutidas. Em conjunto com a necessidade da análise médica e 

desenvolvimento de projetos sanitaristas cresceu, por conseguinte, o interesse e a influência 

dos diplomados médicos na vida pública de São Paulo e do Rio de Janeiro. As faculdades 

médicas tornaram-se instituições formadoras da elite dirigente brasileira, assim como os 

bacharéis do Largo São Francisco (MARINHO, 2014). 
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A segunda década do século XX foi o palco de tentativas de conquista hegemônica do 

espaço de formação médica e, por consequência, da imposição de um modelo definitivo para  

a educação superior. A já citada Universidade de São Paulo, de 1911, de organização livre, 

entendida por Marinho (2014) como Universidade Livre de São Paulo, foi, então, o 

contraponto à criação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, articulada e fundada 

por Arnaldo Vieira Carvalho, Luiz Pereira Barreto e Domingos Rubião Alves Meira. 

O projeto para o crescimento da instituição particular do Estado de São Paulo, 

organizada pelo médico Eduardo Augusto Ribeiro Guimarães, contou com o convite a 

Domingos Rubião Alves Meira e Arnaldo Viera Carvalho para que os mesmos compusessem 

seu corpo docente. A busca pela reunião da classe médica renomada dentro do projeto de 

universidade privada não surtiu efeito uma vez que ambos recusaram o convite. Segundo a 

pesquisa de Marinho (2004) que levantou tais correspondências, a recusa se ligou ao fato de 

ambos prezarem pela boa formação médica e pelo reconhecimento oficial das instituições de 

ensino, o que nem a universidade livre das iniciativas da Federação, nem a vigência da Lei 

Rivadávia Correa poderiam garantir. 

Com o advento do Estado Novo e a incorporação da Faculdade à USP, Adhemar de 

Barros nomeou, no dia 5 de abril de 1939, Rubião Meira como reitor da Universidade. Rubião 

Meira tornou-se, assim, o primeiro professor da Faculdade de Medicina a ocupar o cargo e, 

nele, obteve, do interventor, a autorização para construir o Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP. Luiz Pereira Barreto, patrono da Academia Paulista de Medicina, 

faleceu em 1923, antes mesmo da Revolução Constitucionalista, deixando para além da causa 

médica um grande legado à defesa do café e do interior paulista. Assim como Arnaldo Vieira 

de Carvalho, que faleceu em 1920 após presidir a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo e ser nomeado diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo (MARINHO, 2014). 

 

1.3 A FFCL: A coluna cervical da USP 

 

 

A USP, enquanto instituição recém-criada, não era a única nem a primeira instância na 

qual se propunha o debate acerca dos rumos de São Paulo, já que o Estado contava, antes do 

decreto, com a Politécnica, a Faculdade de Medicina e com a Faculdade de Direito, essa 

última com papel importante na insurreição da Revolução Constitucionalista de 1932. 

Contudo, é importante ressaltar que a proposta de fundação estava paralelamente ligada à 

roupagem de nova solução dos velhos problemas nacionais e, dessa forma, com o apoio da 
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interventoria de Armando de Salles Oliveira à FFCL foi atribuída a responsabilidade pela 

formação de uma nova elite, diferente da formação “bacharelesca” até então oferecida pelas 

faculdades. Assim, para a ascensão da Ciência e a preparação de uma nova elite condutora, a 

cultura apresentada aos moços paulistas construía-se ao mesmo tempo em que era   propagada 

– assim como a relação entre memória constitucionalista e as comemorações de 1932. 

Ficava a cargo, especialmente, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, “o papel 

de promover e divulgar a cultura livre e desinteressada” (BONTEMPI JR., 2008, p. 172). 

Assim, sua atuação como propagadora da verdadeira ciência, em síntese, tinha “como 

adversários, os bacharéis e, como quimera, o alinhamento ao mundo civilizado” (p. 179). Tal 

circunstância aponta, substancialmente, para o teor das críticas que os intelectuais da USP 

proferiram às politécnicas, à Faculdade de Direito e à de Medicina: de propagarem um saber 

técnico e fragmentado, insuficiente para as necessidades de modernização e progresso 

nacional. 

As palavras “desinteressada” e “ilustrada” carregam, neste contexto de apresentação 

da FFCL, um sentido específico. Uma ciência desinteressada, assim como a ilustrada, provém 

da razão, além de ser livre e ter valor social, pois se baseia no interesse comum. A ciência 

desinteressada também é colocada como sinônimo da superação das individualidades e de 

busca por privilégios sociais pela utilização do diploma. Também conta-se que a  formação  

das escolas de Medicina, de Direito e da Politécnica voltava-se às demandas econômicas e 

produtivas, de um mercado profissional, em contraposição aos princípios ilustrados e 

filosóficos da ação política social. A partir das palavras de Júlio de Mesquita Filho, ficam 

claras as bases que iriam distinguir a FFCL das existentes escolas superiores: 

 

Nela se formariam espíritos em condições de criar e praticar uma doutrina 

educativa que tivesse em vista, acima de tudo, como queria um grande 

espírito francês, assegurar a seleção de capacidades, alevantar, no verdadeiro 

sentido da palavra, todos os espíritos, só pensar naquilo que moraliza, que 

não traz lucro imediato, que leva o olhar a fixar-se alto e longe 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1937b apud BONTEMPI JR,,   2015, 

p. 57, grifo nosso). 
 

A FFCL, sob ideias de Júlio de Mesquita e do grupo de intelectuais que lutaram em  

sua volta, era considerada, pela comunidade acadêmica da USP, a “coluna dorsal” da 

universidade. André Dreyfus, membro diplomático e notável na história da pesquisa genética 

no Brasil, um dos fundadores da universidade e então professor assistente da Faculdade de 
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Medicina, afirmou sobre a fundação da FFCL em uma entrevista à Rádio Cruzeiro do Sul, em 

1935, transcrita pelo OESP: 

 

E assim nasceu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

de São Paulo, à qual cabe a missão fundamental de elevar ao máximo o culto 

da ciência em São Paulo. É indispensável que todos os bons paulistas se 

inteirem dos fins a que se destina esta Faculdade. A vós, moços de São 

Paulo, é que particularmente me dirijo. [...] Graças a ela adquirieis 

conhecimentos que vos hão de guindar à situação excepcional de 

orientadores das futuras gerações (WITTER, 2006, p. 30). 

 

Um dos problemas levantados que legitimava a criação e função da FFCL era a 

necessidade de se formar dirigentes políticos de acordo com a própria cultura brasileira, 

sobretudo, a cultura paulista. A partir da preocupação com a formação das futuras gerações, 

fazia-se necessário, também, a preocupação com a formação dos próprios docentes. Essa 

missão é indissociável dos ideais da faculdade, assim como a convicção na modernização. 

Consolidava-se, portanto, a responsabilidade e o compromisso em elevar o nível médio de 

ensino, transmitindo conhecimento a cientistas nacionais, proporcionando-lhes a oportunidade 

de aperfeiçoarem suas carreiras sob as necessidades nacionais (WITTER, 2006). 

O Instituto de Educação teve, em sua estrutura, a preocupação com a formação de 

professores, sobretudo, de professores de primeiras letras, objetivo este que provém da Escola 

Normal, com origem no século XIX. Além dessa função, o Instituto de Educação também 

formou técnicos administradores e ofereceu diversos cursos de especialização com foco na 

prática docente. Evangelista (2001) afirma que a instituição foi a primeira experiência 

nacional na formação de professores dentro da universidade, e também considera relevante  

seu aspecto comunitário, que ultrapassava os muros da academia e contribuía para a formação 

de uma nova sociedade. 

Com a Reforma da Instrução Pública do Estado de São Paulo, em 1890, anexou-se à 

Escola Normal um curso de formação voltado às necessidades didático-pedagógicas dos 

professores. Ao longo da República, apesar da autonomia dos próprios Estados, o caminho 

percorrido pelas instituições foi o da normatização e laicização do ensino. A Reforma  

Sampaio Dória, em 1920, por exemplo, visou, além de padronizar e organizar a preparação de 

professores no Estado, fiscalizar tanto os discentes quantos os professores durante a realização 

dos seus trabalhos. O objetivo da fiscalização era garantir a permanência dos alunos dentro do 

espaço escolar, conferindo à escola maior participação social no processo de alfabetização e 

modernização da Federação. 
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Segundo Cavaliere (2003), o contexto social da Reforma Sampaio Dória era de temor 

ao grande contingente de trabalhadores europeus no Brasil que, se, por um lado, eram vistos 

como brancos, preocupavam as elites pela possível importação de ideologias revolucionárias, 

sendo esta questão umas das que responderam ao objetivo da nacionalização antes mesmo do 

Governo Provisório de Getúlio Vargas. 

 

A revolução socialista na Rússia e os movimentos operários em toda a 

Europa aqui repercutiam. Além disso, o agravamento das condições de vida 

da população, advindo dos problemas econômicos gerados pela Primeira 

Guerra Mundial, estimulava os movimentos e a organização da classe 

trabalhadora. Surgiram iniciativas operárias inclusive no campo escolar e 

educacional. Edgar Rodrigues (1972) chegou a levantar a existência de 25 

escolas, até 1920, mantidas por associações sindicais ou por militantes 

anarquistas em todo o país (CAVALIERE, 2003, p. 31). 

 

Com base nos problemas sociais voltados para a ineficiência da alfabetização, a 

Reforma Sampaio Dória propôs, como ajuste, uma série de cortes tanto no tempo diário de 

permanência escolar quanto ao longo do curso. Acreditava-se, portanto, que tais reduções 

possibilitariam a multiplicação das ofertas no ensino público, transformando, segundo análise 

do autor, o intuito da popularização do ensino e a universalização das oportunidades na 

gênese do empobrecimento e simplificação da escola pública brasileira (CAVALIERE, 2003). 

O trabalho de Ferreira e Passos (2013), O curso de Administradores Escolares do  IEUSP 

(1935-1938): a gênese do curso de Pedagogia, retoma o histórico trajeto da Escola 

Normal no início da República e seus desdobramentos, no que se refere à sistematização do 

ensino até a consolidação do IEUSP. As semelhanças nas disciplinas oferecidas no curso de 

Administradores Escolares (IEUSP) e no curso de Pedagogia, criado em 1939 (Decreto Lei n
o
. 

1.190/39), que envolvem, entre outras, Higiene, Psicologia, Didática, Sociologia e 

Administração Escolar, evidenciam a permanência da preocupação política com o papel da 

Escola e a incorporação dos objetivos do extinto instituto pelos novos cursos de Pedagogia, já 

no Estado Novo. 

Embora a preocupação com o número de estudantes matriculados tenha origem na 

Escola Normal e, mais evidentemente, nas ações da Reforma Sampaio Dória nos anos 1920, 

as condições precárias, a falta de recursos e o número alto de crianças fora da escola ainda 

persistiram, justificando uma maior interferência e controle da Federação nas decisões do 

ensino, que ocorreu somente no Governo Vargas. 

Este período conturbado caracterizou-se pela fragmentação de pensamentos que, em 

suma, se organizavam sob a denominação de Escola Nova ou Educação Nova. No primeiro 
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momento – década de 20 – destacava-se nas Conferências Nacionais o papel dos católicos. 

Embora existissem diversas correntes e facções de pensamento e posicionamentos políticos, o 

que predominou antes de 1932 foi a cultura religiosa da Igreja, distante, então, do que possa 

ser encarado como liberal. Com menor força, nas conferências, os reformadores discutiam a 

gratuidade do ensino, a laicidade, a institucionalização da escola pública e o ensino para 

ambos os sexos (HILSDORF, 2003). 

 

Romanelli também expõe as razões que enxertaram esse conflito: 

 

Encarados os fatos à distância, no tempo, é possível perceber que, 

subjacentes aos objetos explícitos dessa luta, estavam, na verdade, objetivos 

implícitos, que consubstanciavam o verdadeiro sentido do movimento. A 

reafirmação dos princípios e valores da educação confessional significa, em 

realidade, a determinação dos grandes grupos, que até então vinham 

monopolizando o ensino, de impedir, a todo custo, a perda desse monopólio 

que a ação do Estado naturalmente haveria de acarretar. (ROMANELLI, 

2007, p.130) 

 

 
Em 1931, o Governo Provisório criou o Ministério da Educação e, nesse mesmo ano, 

apresentou o Decreto nº. 4.888/31, por meio do qual a Escola Normal, que também foi 

conhecida como Escola Normal da Praça, foi transformada em Instituto. Posteriormente, com 

a criação da USP, em 1934, o Instituto de Educação foi incorporado à universidade, 

“passando a ser uma unidade universitária, do mesmo modo como houve a incorporação do 

Instituto de Educação pela Universidade do Distrito Federal (UDF) no Rio de Janeiro” 

(FERREIRA; PASSOS, 2013, p. 75). 

Materializada e propagada através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932, escrito por Fernando de Azevedo e assinado por outros intelectuais, o ideal de 

renovação educacional teve um importante respaldo junto com o governo de Getúlio Vargas,  

o que, por consequência, conferiu ao ensino oficial a característica laica e às instituições 

privadas o direito à especialização particular das elites. 

A Igreja Católica, que até então praticamente monopolizava, no Brasil, o 

ensino médio, estava, desde a Proclamação da República, agastada com a 

laicidade do ensino, instituída pela 1ª Constituição Republicana. Agora, em 

face do alcance do movimento renovador e em face, principalmente, das 

reivindicações que este fazia em torno da necessidade de se implantar 

efetivamente o ensino público, de âmbito nacional obrigatório e gratuito, ela 

se via ameaçada de perder aquele quase monopólio (ROMANELLI, 2007, 

p.143). 
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Para o movimento renovador, cujo Fernando de Azevedo era um dos defensores, a 

educação passou a ser vista como elemento fundamental ao desenvolvimento orgânico da 

sociedade, baseada no aperfeiçoamento do homem e na superação da escola tradicional, que, 

mesmo após o advento da República, não tinha sido capaz de forjar o desenvolvimento 

econômico e, por consequência, cultural do Brasil. A ideia da educação para todos deveria, 

então, servir como plataforma comum para que, a partir dessa condição, florescessem as 

capacidades individuais, ou orgânicas, dos cidadãos: 

 

Estava em jogo a construção da “alma nacional”, a unificação do povo 

brasileiro em torno de uma civilização cujos conteúdos traziam perfilados os 

valores do industrialismo, da civilização técnica, da racionalização do 

trabalho, de um ordenamento social assentado sobre o ideário burguês e sob 

o beneplácito da ciência. O projeto das elites, como dos intelectuais 

reconstrutores, implicava intervenção de natureza cultural, espiritual. Por 

meio da moldagem da mente do “povo”, buscava adequá-la ao novo país e  

ao trabalho racional (EVANGELISTA, 1999, p. 2). 

 

Com o advento do Estado Novo, o controle das escolas, principalmente aquelas 

gerenciadas por comunidades de imigrantes alemães, foram os alvos mais fortes dos  

inspetores especializados. Nessa situação, o ensino deveria ser aplicado em língua portuguesa, 

situação que explica o advento dos cursos de Pedagogia. Além das medidas de nacionalização 

das instituições já existentes, houve, também, a criação de diversas outras: 

 

Neste período, houve algumas iniciativas por parte do governo federal no 

sentido de dar organicidade ao sistema educacional brasileiro: em 1938, 

foram criados o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e a União 

Nacional dos Estudantes (UNE); em 1939, foi criado o Serviço de 

Radiodifusão Educativa e a extinção da Universidade do Distrito Federal, e 

sua incorporação à Universidade do Brasil; em 1942, foi criado o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e também a organização de 

alguns níveis de ensino, com a aprovação das Leis Orgânicas (Ensino 

Secundário, Ensino Industrial e Ensino Comercial) (FERREIRA; PASSOS, 

2013, p. 82). 

 

Contudo, no âmbito da expansão dos serviços estatais de aprendizagem apresentados, 

houve a extinção do Instituto de Educação, segundo Evangelista (2001), por influências do 

campo católico que visava tomar a hegemonia educacional dos grupos liberais. A decisão do 

interventor federal do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, foi anunciada pelo Decreto  

n
o
. 9.269, em junho de 1938, e deixou Fernando de Azevedo inconformado. Conforme 

apresenta Evangelista (2001), a batalha se deu entre argumentos que, segundo o próprio 

Azevedo, eram desmentidos facilmente. 
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A disputa entre interesses católicos e escolanovistas e a derrota desta última vertente 

pode ser representada pelo antagonismo existente entre Fernando de Azevedo, defensor da 

Escola Nova, cujos ideais laicos eram intrínsecos a tal projeto, e Alexandre Corrêa, diretor da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1938-1939), católico tomista, nomeado para o 

cargo por Adhemar de Barros paralelamente à extinção do Instituto. 

 

 

 

1.4 A memória institucionalizada 

 

 

 
A Nova História, que retomou a preocupação com a cena histórica e com o tempo 

singular dos seus acontecimentos, buscou dar movimento aos fatos e, com a superação do 

positivismo, anunciou uma nova perspectiva metodológica ao indagar acerca da história dita 

oficial, e negar a neutralidade do documento e a utilização única deste recurso para a 

construção do conhecimento. Essas mudanças também resultaram em uma nova relação da 

História com a memória, evidenciada por pesquisadores como Le Goff e Laborie, que 

iniciaram suas discussões acerca da função social da memória para a história, da memória  

para a opinião e, sobretudo, suas diferenças e semelhanças. Le Goff (1990) expõe ser 

imprescindível a separação do conceito de memória e do conceito de História, uma vez que a 

memória coletiva não tem como pressuposto a metodologia, contudo, tem sua importância 

enquanto retrato do vivido, o passado narrado e, em grande parte, por denunciar algumas 

versões ofuscadas pela história oficial. 

Amplamente manipulada na Revolução Francesa, a memória age contra o silêncio e o 

esquecimento, que, muitas vezes, também são reflexos intencionais do Estado ou de grupos 

dominantes. Assim, a memória como dever e pertencimento coopta diversas ferramentas para 

consolidar e legitimar suas visões de mundo e seus valores. Com o advento da imprensa, 

apontado por Le Goff (1990), a memória distancia-se historicamente da condição interna ao 

homem, ou condição biológica, para contemplar o museu, a biblioteca e outros meios técnicos 

de preservação e arquivamento. Dessa maneira, o Estado, a memória e as instituições acabam 

se complementando e participando da disputa nesses espaços. 

Historicamente, como traça Le Goff (1990), deve-se compreender que a memória não  

é o passado, mas uma escolha dentre as diversas representações do passado, assim, faz-se 

necessário o entendimento do todo para a consciência do que não foi contado. A busca da 

preservação dessa escolha, tendo em vista que há memórias “vencedoras” quase   sacralizadas 
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ou mesmo atemporais, é proporcional à busca pelo domínio hegemônico de determinada 

versão: 

 

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é, 

sobretudo, oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva 

escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 

recordação e da tradição, esta manifestação da memória (LE GOFF, 1990, p. 

476). 

 

Das diversas memórias que compõem o cenário do passado, categorizadas por  

Laborie (2009), são importantes a esta pesquisa a memória fundadora ou, ainda com o mesmo 

sentido, a memória estruturante ou instauradora e a opinião. Como a categoria da memória 

fundadora também se consolida a partir de uma escolha consciente dos fatos passados, ainda 

cabe ao historiador analisá-la, buscando dar-lhe linearidade com o rigor metodológico 

necessário. O foco dessas investidas não são, necessariamente, os decretos, leis e datas, 

elementos já comuns à pesquisa historiográfica, mas os grupos que estão a defender suas 

instituições e suas versões, mais incisivamente, os motivos que os fazem agir. 

Bastos & Sthephanou (2005) também trazem ao campo da Educação a noção de 

memória. As autoras evidenciam, com semelhança aos traços expostos por Le Goff e Laborie, 

que a memória tem uma relação direta com o presente. Não a acionamos – a memória – sem 

uma problemática que diz respeito ao presente, e a partir daí entram em conflito as versões 

expostas. Ao longo do tempo, para serem usadas ou esquecidas, a memória apreende diversos 

materiais para sua preservação. No caso da escolar, o nome dado aos prédios, os bustos e as 

sessões solenes são exemplos, todos estes aplicáveis à relação de Adhemar de Barros com a 

USP. 

 
A memória é uma espécie de caleidoscópio composto por vivências, espaços 

e lugares, tempos, pessoas, sentimentos, percepções/sensações, objetos, sons 

e silêncios, aromas e sabores, texturas e formas. Movemos tudo isso 

incessantemente e a cada movimento do caleidoscópio a imagem é diversa, 

não se repete, há infinitas combinações, assim como, a cada presente, 

ressignificamos nossa vida. Esse ressignificar consiste em nossos atos de 

lembrar e esquecer, pois é isso a Memória, os atos de lembrar e esquecer a 

partir das evocações do presente. (BASTOS; STEPHANOU, 2005, p.420) 

 

 
A USP, como instituição, não só se apropria da “causa paulista”, mas configura tal 

memória paulista conforme sua cultura. Enfim, em seu âmbito educacional, revestido por 

sujeitos de cultura científica declarada, nota-se o engajamento de tais homens em  publicações 
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que recontam as dificuldades encontradas ao longo da vida institucional e que se associam, 

teoricamente, a uma construção militante, assim como Adhemar de Barros, em seus discursos 

na Assembleia Legislativa de São Paulo e em seus discursos como paraninfo, retomou o 

passado de defesa pela constituição em memória dos esforços de 1932. 

No que diz respeito à metodologia, Laborie (2009) enumera algumas considerações 

que nos serviram de parâmetro para o desenvolvimento de nossa análise, uma vez que as  

obras comemorativas acabam por narrar a relação USP com o Estado Novo. O primeiro ponto 

corresponde ao fato de que a memória institucional é militante, tem como objetivo ferir a 

indiferença e vangloriar a luta; outro aspecto é que, sendo a opinião uma via de reprodução da 

memória ligada à imprensa, deve-se atentar para a origem do financiamento desse meio, assim 

como os postos ocupados, como é evidente na relação entre a fundação da USP e o jornal 

OESP, ou na defesa do Estado Novo e de Adhemar de Barros pelo Correio Paulistano. 

Por fim, como conclui Le Goff, o novo processo metodológico que abraça a História 

dentro dos ditames da pluralidade dos espaços simbólicos, como as festas, rituais, as 

peregrinações e as memórias, revestidos com novas problemáticas no mundo contemporâneo 

 

não deve se distanciar dos verdadeiros lugares da História: aqueles onde se 

deve procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os 

denominadores da memória coletiva: Estados, meios sociais e políticos, 

comunidades de experiências históricas ou de gerações, levadas a constituir 

os seus arquivos em função dos usos diferentes que fazem da memória  

(1990, p. 473). 

 

Conclui-se, neste ponto, que o que se produz a partir da USP não deve ser negado à 

História, pelo contrário, o vasto material que edifica e comemora sua trajetória como 

instituição educacional brasileira tem significativo papel para composição da História das 

Instituições Educativas no Brasil, contudo, justamente sendo a versão oficial, não deve estar 

imune às reflexões mais incisivas. 

Os homens de seu próprio tempo mantêm seus discursos e posições ao agirem como 

disseminadores da verdade, o que nos evidencia a existência de outras posições políticas que 

podem ter sido vítimas do esquecimento forçado, ou ofuscadas pela ascensão de uma versão 

vista como mais adequada. Sendo assim, as instituições são ambientes suscetíveis a 

participarem dessas disputas com singular importância, levando-se em conta que elas mesmas 

constroem seus pensadores e seus projetos de redenção, legitimando-os com seus diplomas. 

Assim como a Faculdade de Direito manteve-se como fomentadora de líderes  

políticos, a de Medicina também se impôs pela sua importância nos projetos sanitaristas 
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necessários à construção de uma sociedade moderna. Assim como a FFCL defendeu uma  

nova formação acadêmica, distante dos vícios da recompensa imediata, o Governo Vargas 

também se utilizou da ideia de novo, inferindo novas condições para o funcionamento das 

instituições. A consciência destes tempos, disputas e distintas trajetórias vão revelando micro 

tensões e descontinuidades da política, colaborando, principalmente, com a quebra da ideia de 

que a união de faculdades sob a universidade foi homogênea por essência, ainda que, em seus 

discursos, a universidade por mera aglutinação seja um fato superado. 
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2 ADHEMAR DE BARROS, DA MEDICINA À DEFESA PERREPISTA DA CAUSA 

PAULISTA 

 

 

 

2.1 Trajetória pessoal e acadêmica 

 

 

 
Adhemar de Barros tornou-se médico, poliglota, aviador e, ainda, exerceu atividades 

como empresário. Soma-se a esse currículo uma longa carreira política que contou com  

cargos de deputado das assembleias Constituinte e Legislativa do Estado de São Paulo (1934  

a 1937), de interventor federal no Estado de São Paulo (1938 a 1941), de governador (1947   a 

1951), de prefeito da cidade de São Paulo (1957 a 1961) e, pela segunda vez, de governador 

em seu Estado (1962 a 1966)
7
, além da fama de corrupto. Representado como o político do 

“rouba, mas faz”, segundo vasta literatura, Adhemar de Barros, ao ponto em que ia 

conquistando seus cargos, deixava como rastro típico sua “caixinha”, uma espécie de caixa 

dois provindo de jogos de azar, principalmente do jogo do bicho, que, segundo a oposição, 

sustentou tanto seus partidos quanto sua própria propaganda. 

O Partido Republicano Progressista, fundado em 1945, e o Partido Social Progressista 

(PSP), fundado em 1946, eram siglas que correspondiam ao seu próprio estilo não linear de se 

manter visível à política brasileira, com alianças cujos critérios, além do poder, nunca foram 

claros e estáveis. Buscando respostas para algumas de suas inclinações no período de 

interventoria federal no Estado de São Paulo, faz-se necessário apresentarmos Adhemar de 

Barros nos anos que antecedem seu reconhecimento nacional, momento em que sua distinção 

se dava pela sua desenvoltura com os estudos médicos. Posteriormente, o capítulo versará 

sobre sua filiação partidária e sua participação em órgãos de representatividade pública em 

São Paulo. 

Para conhecer mais da atuação política de Adhemar de Barros, temos o trabalho de 

Frederico Ozanam de Barros, quem ocupou um importante espaço colaborativo no campo 

biográfico, ao descrever, transcrever e traduzir poetas e artistas, em maioria, brasileiros. 

Sobretudo, ao longo dos anos 1980, dentre as obras que passaram por suas mãos como 

 

7 
Apesar de o quadriênio aparentar uma candidatura completa, na verdade, Adhemar de Barros foi atingido pelo 

Ato Institucional nº. 5 sendo destituído do cargo de Governador : “Parágrafo único - Os interventores nos  

Estados e Municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições 

que caibam, respectivamente, aos Governadores ou Prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e 

vantagens fixados em lei.” (BRASIL, República Federativa do. Ato Institucional n. 5 ). 
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organizador, tradutor e crítico literário, somam-se figuras como Jorge Amado (1982),  

Euclides da Cunha (1982), Guilherme de Almeida (1982) e, em 1957, a obra comentada dos 

Sermões, do Padre Antônio Vieira. 

O autor nos oferece subsídios por transcrever os discursos de Adhemar de Barros na 

Assembleia Constituinte e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que 

evidenciou a inclinação do então deputado aos assuntos relacionados à aviação, à agricultura e 

ao ensino médico, cujos motivos explicam-se pelo seu passado. A obra da qual Frederico 

Ozanam Pessoa de Barros é organizador geral e autor da introdução, Aprendendo a ser ele 

mesmo, também é citada por Cotta (2008) e Almeida (2010), e por obras organizadas por 

Cannabrava Filho (2004) e Couto (2009). Não menos citada, outra obra por ele organizada, 

Cinquentenário da Interventoria (s.d.), também colabora, de maneira significativa, para a 

memória do sujeito por meio da reunião de seus discursos transcritos pela imprensa paulista e 

carioca. 

Embora com diversos recortes e objetivos, as dissertações e obras acerca da trajetória 

de Adhemar de Barros foram importantes para a confecção deste trabalho por nos oferecerem 

diferentes compreensões e representações de Adhemar de Barros em distintas situações e 

ambientes. Concluindo, ter conhecimento de algumas versões de seu passado como perrepista, 

em suas campanhas trabalhistas, e em seu apoio ao Golpe de 1964, nos ajudou e ajuda a 

compreender, nesse recorte, uma habilidade significativa para a mudança de seus próprios 

discursos, campanhas e sua adaptação ao modelo político estadonovista, recorte que concentra 

esta dissertação. 

Com o advento da Nova História, a utilização desta referência, ainda que nos tempos 

atuais não seja mais associada à reprodução da verdade por se debruçar nos anais da referida 

assembleia, encarados como documentos primários e oficiais outrora, mantém sua 

funcionalidade na produção do conhecimento graças à sistematização e metodologia 

aplicadas. Sem esses subsídios, a presente pesquisa, em termos de viabilidade, poderia 

encerrar-se no levantamento documental pessoal e acadêmico de Adhemar de Barros,  

contudo, contando com essas colaborações, podemos confrontá-lo no ambiente institucional 

uspiano. 

Ainda que a própria escolha do recorte de seu trabalho e a utilização dos adendos que 

se referem à plateia e às bancadas – aplausos, risos, vaias, maioria, minoria, silêncio e ironia – 

presentes nos discursos transcritos nas Atas das Assembleias carreguem traços de 

subjetividade pela percepção de natureza pessoal, as obras de Frederico de Barros não se 

esgotam na exacerbação do “líder”. 
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Tratando-se das atividades do deputado Adhemar de Barros, dos 37 discursos 

transcritos dos Anais das Assembleias Constituinte e Legislativa do Estado de São Paulo, 

reunidos na obra de F. Barros (1986), o primeiro discurso faz uma homenagem póstuma aos 

combatentes aviadores paulistas com votos de admiração, enfatizando a devoção dos mesmos 

à Revolução Constitucionalista de 1932; posteriormente, sete discursos cujo tema relacionava- 

se com a administração do Instituto Butantã e, por fim, frequentes eram os assuntos 

relacionados à política econômica que envolvia o café. Os demais discursos proferidos pelo 

deputado faziam menção às disputas entre imprensa, censuras do governo, entre outros, 

sempre com a convicção de apresentar-se como porta voz do povo. 

Paulo Cannabrava Filho, jornalista especialista em Comunicação Social, coordenou os 

trabalhos de organização, sistematização e recuperação dos documentos pessoais e políticos  

de Adhemar de Barros visando contemplar o centenário de nascimento, em 22 de abril de 

2001. Todo esse movimento contou com a colaboração fundamental da família  Barros, 

através da doação de um vasto material biográfico que se encontra no Arquivo do Estado de 

São Paulo. A escolha da pesquisa, assim como a sustentação financeira despendida para a 

concretização da obra, podem ser elementos que explicam a natureza biográfica desta, 

sobretudo, pela colaboração da própria família Barros. No entanto, tal circunstância não 

impede a utilização dessa obra, considerando o volume documental da qual lançou mão: 

 

Passaram pelas nossas mãos mais de seiscentos documentos, cerca de 

quinhentos livros, milhares de recortes de jornais e aproximadamente 25 mil 

fotografias. Todo esse material está hoje à disposição do público no Arquivo 

do Estado (CANNABRAVA, 2004, p. 11). 

 

Além de Cannabrava Filho (2004), Cotta (2008) também trata a trajetória política de 

Adhemar de Barros, porém com uma metodologia que se difere da natureza da obra de 

Cannabrava Filho. A autora direciona seu trabalho ao campo da História Econômica e busca 

encará-lo conforme a identidade que o próprio político construiu de si, a do político 

administrador de grandes estruturas e admirador audacioso do progresso paulista. Com  

atenção econômica às suas ações, a pesquisadora coloca Adhemar de Barros de frente à 

oposição de sua época, que lhe acusou de corrupto, cobrador de propina e ágil no desvio de 

recursos públicos. Parafraseando Cotta (2008), com quase quatro décadas de carreira e 

disputas políticas, Adhemar de Barros foi capaz de dividir ao meio São Paulo, consolidar na 
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história seu próprio “ismo”
8 

e ser o motivo da criação de um jargão que até hoje acompanha  

as frases no meio político, o “rouba, mas faz”. 

Adhemar de Barros iniciou seus estudos no Colégio Anglo Brasileiro, conhecido pela 

sua tradicional disciplina e por ser um espaço referente à elite. Em 1916, o jovem Adhemar 

ingressou na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e especializou-se em 

Parasitologia, Helmintologia e Microbiologia no Instituto Oswaldo Cruz, hoje, Fundação 

Oswaldo Cruz. “Na época em que foi frequentada por Adhemar, era dirigida pelo cientista 

brasileiro Carlos Chagas, pesquisador e sanitarista, discípulo de Oswaldo Cruz” 

(CANNABRAVA, 2004, p. 20). O desempenho do jovem acadêmico Adhemar de Barros lhe 

rendeu a Medalha de Ouro Visconde de Saboia, em 1923, e uma viagem à Europa, prêmio 

concedido pelo Laboratório Bayer (CANNABRAVA, 2004). 

Com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Boston e várias comendas, 

entre as quais, a Grande Cruz da Coroa da Itália e a Grande Cruz da Ordem do Mérito da 

Alemanha (CANNABRAVA, 2004), Adhemar tornou-se um médico reconhecido em diversos 

outros países. Posteriormente, ao voltar ao Brasil, clinicando em São Paulo, iniciou sua 

aproximação com a política estadual pelo PRP e pela defesa da Constituição. 

 

 

 

2.2 Trajetória político-partidária 

 

 
 

As obras que nos fornecem informações acerca da trajetória de Adhemar de Barros 

podem ser agrupadas de três maneiras, substancialmente. O primeiro grupo contém obras de 

transcrição e aglutinação sistemática de seus discursos, conforme apresentado. O segundo 

grupo é composto por obras como a de Cannabrava (2004) e Lovato (2014), sendo que as 

características que aproximam ambas são a de resgatar a história do político bandeirante com 

foco em suas ações de maneira narrativa, assim, a metodologia e o plano teórico se não 

ocultos por completo na escrita desses livros, têm uma posição secundária. Diferentemente 

dessa representação de Adhemar de Barros, o terceiro grupo abrange as obras que provêm da 

academia, que propõem problemáticas que extrapolam a narrativa e oferecem a compreensão 

de um político na complexidade e na dinâmica dos fatores que atravessam sua vida, como a 

economia, os partidos e as instituições. De fato, seja para a história política, do Estado   Novo, 

 

 
8 
Adhemarismo. 
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de São Paulo, ou simplesmente do próprio Adhemar de Barros, tê-lo como assunto é trabalhar 

com um sujeito disputado, tanto no âmbito acadêmico quanto nas livrarias. 

Na Revolução Constitucionalista de 1932, Adhemar alistou-se, a favor dos paulistas, 

como 2º tenente médico na 2ª Divisão de Infantaria, e foi promovido a capitão e delegado 

militar na região de Aparecida e Lorena, “como reconhecimento de seus dotes de estrategista” 

(CANABRAVA, 2004, p. 32), assim como se tornou diretor do Hospital de Lorena e 

Comandante do 5º Regimento de Infantaria. Lovato (2014), na contramão da perspectiva de 

Canabrava, menciona, em sua obra, que a promoção à posição de 2º tenente médico deu-se 

por mera escassez de oficiais. Terminado o conflito armado, com o intuito de escapar da 

repressão imposta pelo vitorioso Governo Provisório no reestabelecimento da ordem, 

Adhemar de Barros se afastou do Brasil com diversos próceres revolucionários integrantes da 

Frente Única Paulista (FUP). 

No autoexílio, o doutor continuou a exercer sua carreira médica em movimentos 

políticos. Passou pelo Paraguai, em plena Guerra do Chaco
9
, onde se alistou como médico 

oficial no Exército; já condecorado, transferiu-se para a Argentina que, não diferente do 

Paraguai e Bolívia, também passava por sérias conturbações sociais desde a quebra da   Bolsa 

de Nova York, em 1929. Nesse momento, Adhemar estendeu sua relação com reconhecidos 

líderes políticos brasileiros: 

 

Recebeu a influência de Ataliba Leonel, médico e líder do movimento 

democrático e que mais tarde estaria entre os fundadores da União 

Democrática Nacional. Boa parte dos revolucionários de 1932, entre eles, 

Adhemar de Barros, voltou do exílio decidida a fazer política 

(CANNABRAVA, 2004, p. 34). 

 

Ao retornar para São Paulo, com o apoio do seu tio, José Augusto Pereira Rezende, 

ingressou no PRP e se candidatou a deputado constituinte estadual nas eleições de 14 de 

outubro de 1934. O resultado satisfatório de sua primeira eleição, o mais votado na região de 

Sorocaba, pode ser explicado pela sua atenção aos setores cafeicultores e à agricultura, como 

afirmam Cannabrava (2004) e Lovato (2014). 

A partir da referida conquista, Adhemar de Barros construiu-se crítico ao diálogo 

estabelecido entre Armando de Salles Oliveira e Getúlio Vargas, principalmente pela   aliança 

9 
A Guerra do Chaco, deflagrada em 1932 e encerrada em 1935, foi um conflito entre Paraguai e Bolívia pela 

conquista da região do Chaco Boreal. Dentre os motivos maiores estão a descoberta de petróleo nos Andes, cujo 

trajeto era favorecido pela região em disputa, e o domínio territorial do Rio Paraguai, meio de acesso direto ao 

Oceano Atlântico. “Havia poucos médicos no país, e a frente de batalha carecia de profissionais que socorressem 

os feridos. Adhemar se ofereceu como voluntário e, com esse gesto, granjeou muita simpatia dos paraguaios. De 

lá, seguiu para Argentina” (LOVATO, 2014, p. 37). 
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que, em 1930, tirou o PRP da presidência da República. Enquanto representante da causa 

paulista, afirmava o deputado Adhemar de Barros, Armando de Salles Oliveira não deveria 

colocar-se submisso às imposições do governo varguista de características calamitosas e 

antidemocráticas (BARROS, F., 1986). 

As acusações feitas por Adhemar de Barros tomaram, ao longo de seus anos de 

deputado, um ascendente reconhecimento estadual. Sua audácia na defesa dos revoltosos 

paulistas tornou-se uma característica frequente em seus primeiros passos políticos, assim 

como a utilização da memória heroica do movimento constitucionalista de 1932. O deputado, 

apesar do seu estilo e coragem, não chegou a sofrer represálias, assim como os comunistas 

sofreram ao longo dos governos de Getúlio Vargas. Segundo F.Barros, um dos motivos dessa 

proteção estava relacionado à sua condição social enquanto acadêmico renomado e a seu 

passado integrado às elites políticas e aos negócios do café: 

 

Se o Sr. Adhemar de Barros não fosse médico, aviador e deputado, de há 

muito estaria fazendo companhia a Genny Gleiser
10

, trancafiado em qualquer 

prisão do Estado, como extremista perigoso e agitador contumaz. É que S. 
Excia., o nobre deputado Adhemar de Barros, não obstante o seu todo glacial 
e polido, dando sempre a impressão externa de ser um homem incapaz de 
matar uma pequenina mosca, tais os primores de sua educação e a 
afabilidade que no tratar dispensa aos que dele se aproximam, tem,  
escondida no seu temperamento, uma verdadeira organização terrorista, 
capaz de atemorizar os mais fleugmáticos membros da Scotland Yard 

(BARROS, F.,1986, p. 11). 

 

Ao longo do processo para a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo, 

Adhemar de Barros estava “aprendendo a ser ele mesmo” (BARROS, F., 1986, p. 9). Como 

afirma o autor, o jovem doutor encontrava o político debaixo do seu próprio jaleco branco. 

Naturalmente, seu tempo de relação com a profissão foi transformado pelos assuntos e 

reuniões da assembleia, mas nunca substituído por completo. Ao longo de sua trajetória como 

interventor, governador de São Paulo e prefeito da cidade de São Paulo, Adhemar de Barros 

“sempre deu especial atenção à área de saúde, mas educação, agricultura, transportes e 

infraestrutura também estiveram entre suas prioridades” (CANNABRAVA, 2004, p. 7). 

A oposição crítica expressa por Adhemar de Barros ao poder de Getúlio Vargas, um 

curto período se comparado a toda sua trajetória política, não foi um status permanente e nem 

o  afastou  dos  possíveis  acordos,  portanto,  não  deve  ser  vista  como  um  posicionamento 

10 
Genny Gleiser, estudante judia e comunista presa e deportada por participar de um congresso estudantil em  

São Paulo. Em muitos artigos e ensaios, sobretudo jurídicos, o chamado Caso Gleiser diz respeito ao anti- 

semitismo incorporado à Era Vargas; em outras publicações, adiciona-se mais ênfase ao fato da estudante ter 

ligações com o Partido Comunista Brasileiro e a Aliança Nacional Libertadora (ANL). 
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puramente ideológico, mas situacional. Assim ocorreu com a aproximação do PRP com o 

Partido Democrático (PD) na composição da FUP para a revolta constitucionalista, como 

também quando Adhemar de Barros aceitou o cargo de interventor federal no Estado de São 

Paulo, sob a decisão de Getúlio Vargas. A popularidade que Adhemar de Barros conquistou  

ao longo de sua carreira era próxima e proporcional às suas atitudes inesperadas e à sua 

capacidade de modelar-se de acordo com os mais complexos grupos políticos. Essa 

“capacidade” foi sintetizada por Lovato (2014, s.p.) na seguinte expressão: “Era um político 

sem cor ideológica, ora progressista, ora conservador, ora à esquerda, ora à direita, sem poder 

ser rotulado como nada além de Adhemar de Barros”. 

O descontentamento de Adhemar de Barros com a situação paulista pós-Revolução de 

Outubro também se estendeu à figura de Armando de Salles Oliveira. Tal embate foi 

pronunciado pelo próprio deputado perrepista em seus discursos na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, o que também revelou a atuação da memória paulista por meio da 

opinião militante e versão heroica do passado. Após atestar a legitimidade do movimento 

armado de 1932 para a retomada da Constituição e da autonomia dos Estados, assim como 

propunha o PRP, Adhemar de Barros se referia à Revolução de 1930 como o “assalto 

realizado em outubro de 30” e continuava: 

 

O Partido Republicano Paulista fez questão, desde logo, de ressalvar os seus 

nobres pontos de vista, recusando-se a indicar qualquer nome de 

correligionário para figurar na lista que deveria ser submetida à escolha 

ditatorial [...]. Coube ao Sr. Armando de Salles Oliveira a honra da 

preferência, e S. Excia, nomeado interventor, assumiu o poder cercado de 

simpatias populares, que nele viam uma expressão do sentimento paulista 

afinal vitorioso, e não um delegado dos caprichos do ditador. A origem da 

investidura era, Sr. Presidente, de molde a não admitir tergiversações. S. 

Excia. teria de governar acima dos partidos e sem comprometer São Paulo, 

na solidariedade aos desatinos do homem que nos aviltara, ensanguentara o 

nosso solo, bombardeara as nossas populações indefesas, pretendera reduzir- 

nos pela fome e não respeitara sequer a dignidade da alma bandeirante, 

coberto pelos seus lacaios de apodos e injúrias. (ANAIS da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, v. I, p. 204-223, 7 de agosto de 1935 

apud BARROS, F., 1986, p.12-13). 

 

Ainda na posse da palavra, o deputado Adhemar de Barros falou sobre a traição de 

Armando de Salles Oliveira às causas que os uniram em 1932 e denunciou um novo rearranjo 

ditatorial que, mesmo após a Constituinte, ainda sustentava as vontades pessoais de Getúlio 

Vargas: 



64 
 

 

 
 

Pouco depois de haver assumido o poder, a que fora levado em consequência 

do movimento de 1932 e da reafirmação de 3 de maio, o Sr. Sales Oliveira, 

para demonstrar a sua absoluta solidariedade ao algoz de São Paulo, não 

trepidou em perseguir os seus companheiros de revolução, aqueles que com 

ele sofreram as agruras da campanha iniciada a 9 de julho (ANAIS da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, v I, p. 204-223, 7 de agosto 

de 1935 apud BARROS, F., 1986, p. 15). 

 

Em outra oportunidade, Adhemar de Barros também culpou o governo e o poder de 

Armando de Salles Oliveira de censura política ao Correio Paulistano, órgão que, segundo o 

deputado, fazia jus à Constituição em nome da minoria da Câmara – os perrepistas. Nessa 

situação, Adhemar de Barros afirmou que Armando de Salles Oliveira utilizou-se de seu  

cargo para proteger o OESP contra as denúncias proferidas pelo Correio Paulistano. O 

deputado compreendia, então, como característica ditatorial, a colaboração entre o interventor 

e o impresso, o que se tornou comum no Estado Novo pela atuação do Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP): 

 

Não me consta, pelo menos até agora, que o jornal de propriedade do Sr. 

Governador do Estado seja um dos poderes da República, ou represente 

qualquer parcela de autoridade, de modo a justificar a proibição de quaisquer 

críticas que a ele pretendam fazer os outros periódicos (ANAIS da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, v. III, p. 419-422, 18 de 

dezembro de 1935 apud BARROS, F., 1986, p. 74). 

 

O perrepista caminhava, constantemente, à esquerda e à direita em busca de 

popularidade. Em um de seus discursos críticos aos caminhos percorridos por Armando de 

Salles Oliveira no cargo de governador do Estado, Adhemar de Barros mencionou a carta de 

Caio Prado Júnior a ele dirigida em favor dos presos políticos de São Paulo. Dessa maneira, o 

deputado Adhemar de Barros colaborou com a posição de Caio Prado Júnior, uma vez que, 

segundo a carta, os comunistas não deviam nada à justiça pela sua posição política. 

Bacharel formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, Caio Prado Júnior 

colaborou, por intermédio do PD, com a ascensão de Getúlio Vargas em nome da superação 

do mandonismo perrepista. Contudo, seu reconhecimento enquanto intelectual político deu-se 

à esquerda. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), Caio Prado Júnior escreveu sobre 

a situação cultural brasileira, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e apoiou 

a Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujo objetivo central era barrar o desenvolvimento do 

nazifascismo e das ações integralistas que se aproximavam e corrompiam o destino do 

governo de Getúlio Vargas. A aliança organizada pelo PCB contou com o líder político Luiz 

Carlos Prestes que, junto com os tenentistas socialistas, realizou, em 1935, um levante  contra 
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o governo de Getúlio Vargas, motivo que desencadeou a prisão e perseguição dos comunistas 

pela polícia. 

Foi transcrito, nas atas da Assembleia, o seguinte pedido de Adhemar de Barros: 

 

 
Perfeitamente à vontade para voltar a tratar deste assunto. Ainda ao apagar 

das luzes na última legislatura, se a memória não me trai, a 20 de dezembro 

último, formulei, em meu nome e no da minha bancada um apelo aos Srs. 

Detentores do governo de São Paulo, muito especialmente ao Sr. Sales de 

Oliveira, para que tudo fizessem, todo o esforço envidassem no sentido de se 

acelerar o processo contra os presos políticos de São Paulo, de maneira a 

punir os culpados e libertar aqueles que, presos sem denúncia, sem sumário 

de culpa, sem provas – e eu estou convencido de que estes são a sua grande 

maioria – quando ainda em tempo para estarem em convívio de suas famílias 

nas festas de Natal e Ano Bom (ANAIS da Assembleia Legislativa  do 

Estado de São Paulo, 17 de fevereiro de 1937 apud BARROS, F., 1986, p. 

253). 

 

Indignado pelo prolongamento do processo, Caio Prado Júnior associou, na carta, a 

injustiça cometida contra os comunistas às vontades eleitorais de Armando de Salles Oliveira, 

servindo, então, à posição que Adhemar de Barros sustentava na câmara. Seguia a leitura, o 

deputado Adhemar: 

 

Estamos seguros que nossa detenção se prende, agora, unicamente ao caso  

da sucessão presidencial, em que o partido dominante está particularmente 

interessado. Estamos servindo de “gato morto”, ou então trunfo que será de 

grande utilidade para a candidatura Armando Sales no momento oportuno 

(ANAIS da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 17 de fevereiro 

de 1937 apud BARROS, F., 1986, p. 253). 

 

Transpondo de maneira breve nosso recorte temporal, o diálogo estabelecido com Caio 

Prado Júnior, mais à esquerda em vista das vontades tradicionais da oligarquia, não foi um 

hiato na trajetória política de Adhemar de Barros. Em 1947, eleito governador do Estado de 

São Paulo com o apoio do PCB, Adhemar de Barros propôs, em campanha, defender 

“intransigentemente a Constituição da República, reconhecendo a existência legal de todos os 

partidos – inclusive o Partido Comunista do Brasil” (CANNABRAVA, 2004, p. 59). A 

situação culminou com o rompimento político do então governador com a Liga Eleitoral 

Católica, embora, por outro lado, o PCB tenha representado, para a projeção de Adhemar de 

Barros, a conquista de um novo campo trabalhista provindo da reabertura democrática e do 

Congresso Nacional dos Trabalhadores. 

Após eleito em 1947, o governador abandonou o teor dos seus discursos eleitorais e 

permaneceu em uma posição neutra que caminhou progressivamente para o diálogo com a 
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posição do presidente general Eurico Gaspar Dutra. No ano seguinte, em visita do ministro da 

Guerra, general Conrobert da Costa, Adhemar de Barros passou a defender que as medidas 

para a intervenção no PCB deveriam ser cumpridas a rigor. Reforçando sua posição 

anticomunista e liberal conservadora, Adhemar de Barros pareceu ignorar a real contribuição 

do PCB e dos setores populares à sua eleição. Por consequência, a repressão às organizações 

de esquerda voltou à cena. 

 

 

 

2.3 A nomeação para a interventoria 

 

 

 
Alzira Vargas de Amaral Peixoto, na biografia que expõe sua versão acerca do  

governo de seu pai, Getúlio Vargas, tece comentários sobre a relação entre os possíveis 

candidatos à Presidência e as sistemáticas buscas por apoio do governo, prorrogadas pelo 

próprio chefe do governo, até o golpe de 1937. Sua obra é referenciada também por 

Cannabrava (2004), Lovato (2014) e Cotta (2208), principalmente nas passagens que 

envolvem a escolha de Adhemar de Barros como interventor federal. 

Contudo, apesar de sua narrativa detalhada colaborar para a dinâmica das complexas 

relações políticas no Governo Vargas e de sua posição oficial como auxiliar de gabinete lhe 

conceder o acompanhamento privilegiado dos fatos, não podemos ignorar o potencial grau de 

subjetividade contido em sua narrativa. Dado que Alzira Vargas de Amaral Peixoto relatava o 

trabalho de seu pai sem o critério metodológico de uma pesquisa histórica, mas com a 

intenção de colocá-lo dentro da História do Brasil, embora sua obra ofereça uma visão dos 

fatos que cooperam com nossa escrita, tal posição não isenta a observação crítica quanto à 

descrição biográfica de exaltação do sujeito. Entendemos que a situação já se expressa na 

apresentação de sua obra: 

 

Ele foi um homem excepcional que, tendo vivido todas as angústias da 

adolescência de um povo, se conservou sempre jovem e morreu em plena 

juventude espiritual deixando um exemplo insuperável dentro da História do 

Brasil. 

Tenho lido e ouvido todas as lendas que são contadas, algumas verdadeiras, 

muitas inventadas, outras fantásticas, a respeito de um homem que todos 

discutem e poucos entenderam (PEIXOTO, 1960, s.p., grifo nosso). 
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Para dar continuidade ao controle do Estado, Getúlio Vargas inviabilizou os avanços 

políticos da candidatura de Armando de Salles Oliveira, pois, este, além de comandar o 

Partido Constitucionalista (PC), que utilizava a força do PD e a simpatia dos intelectuais 

liberais, principalmente os ligados ao O Estado de S. Paulo (OESP), comandava a União 

Democrática Brasileira (UDB). Sendo esta última, uma agremiação responsável por dar 

amplitude à candidatura do líder peceísta, agregando mais setores além da elite liberal  

paulista, Getúlio Vargas não poderia ceder à proposta de coligação ocupando-se, assim, da 

prorrogação das eleições e da negação aos diversos pedidos de apoio que vinham não só de 

Armando de Salles Oliveira, mas do candidato paraibano da Aliança Liberal, José Américo de 

Almeida, situacionista. 

 

No dia 18 de dezembro, Armando de Salles Oliveira veio ao Rio manifestar 

seu desejo de ser candidato à presidente da República. O prazo para a 

desincompatibilização estava prestes a findar e queria comunicar a Getúlio 

Vargas suas intenções. Papai pediu-lhe que reconsiderasse sua decisão e 

ponderou sobre as dificuldades que o lançamento de sua candidatura 

acarretaria para todos. Estava fazendo um excelente governo em São Paulo e 

era bastante jovem para aguardar mais um quadriênio. Em alguns Estados, 

ainda não tinham sido definitivamente esquecidos os fatos anteriores a 1930 

e os subsequentes de 1932. A reação poderia ser séria, perturbando o país 

novamente. Por todos esses motivos, aconselhava-o a meditar mais uns dias. 

O governador paulista prometeu pensar melhor, consultar seus amigos e 

depois voltaria trazendo sua decisão. Poucos dias depois, em nova audiência, 

declarou que não podia mais recuar. Os amigos e correligionários exigiam 

que se candidatasse e ele não devia demonstrar fraqueza, desapontando-os. 

Renunciaria a seu cargo a 31 de dezembro para enfrentar as eleições 

(PEIXOTO, 1960, p. 160). 

 

Getúlio Vargas conhecia a habilidade partidária de Armando de Salles, pois recebeu 

seu apoio e a contribuição de sua articulação democrática na Revolução de Outubro. Após um 

hiato, causado pela Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas retomou o diálogo 

com os paulistas quando nomeou Armando de Salles Oliveira para a interventoria no Estado, 

alcançando uma estabilidade novamente por Getúlio Vargas voltou a procurar após a ascensão 

dos integralistas e do levante comunista de 1935. Não só a insistência, mas também a 

capacidade de tornar os partidos instrumentos fortes e antiditatoriais, tornaram Armando de 

Salles um inimigo político durante todo o período estadonovista, ainda que Adhemar de 

Barros, após assumir a interventoria, tenha se valido da superação dos conflitos e colaborado 

para seu o retorno de seu adversário ao Brasil. 

Negado o apoio a Armando de Salles Oliveira e aos demais candidatos e suspensas as 

eleições  com  o  decreto  do  Estado Novo, o cargo  de governador dos  Estados  da federação 
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transformou-se no cargo de interventor, assim como no Governo Provisório de 1930. A figura 

que deveria servir à unidade e centralidade do governo era, então, nomeada pelo próprio chefe 

do Estado. Reajustou-se, ao tempo, o quadro de políticos eleitos para a  Assembleia 

Legislativa Estadual, em 1936, de acordo com as necessidades políticas de Getúlio Vargas. Os 

que se configuravam como apoiadores do golpe, que, segundo Alzira Vargas de Amaral 

Peixoto, não eram poucos, entravam, portanto, em uma fila de nomeação, e os que se 

configuravam opositores ou incompatíveis aos ideais de unidade estadonovista foram 

substituídos pelos mais próximos. 

Armando de Salles Oliveira foi exilado, diferentemente de José Américo de Almeida, 

que se manteve em cargos políticos no Estado Novo, e não voltou a assumir uma posição de 

influencia política no país, assim como havia realizado desde sua nomeação como interventor 

e sua liderança no PC. 

 

Doente, Armando de Salles Oliveira tem permissão de Getúlio Vargas para 

regressar do exílio e morrer no Brasil. Desembarca em São Paulo no dia 7 de 

abril de 1945, dirigindo-se diretamente para o Sanatório Esperança a fim de 

ser atendido por médicos. Apesar de conceder o retorno do exílio, na porta  

do apartamento do hospital onde se encontrava o ex-candidato à presidência 

da República, Vargas cuidou de colocar guardas da ditadura. Os inspetores 

de polícia tomavam nota dos nomes das visitas que lá chegavam (SILVA, 

1980, p. 167). 

 

Dos supostos aspectos positivos para a nomeação de Adhemar de Barros, uma figura 

“desconhecida” (PEIXOTO, 1960, p. 245) até então, para a substituição de José Joaquim 

Cardoso de Melo Neto na interventoria federal no Estado, levantamos, em suma, quatro 

aspectos centrais. O conflito de Adhemar de Barros com Armando de Salles Oliveira e a 

relação de Adhemar de Barros com setores católicos e tradicionais, por consequência, 

anticomunistas, alijados do poder desde 1930. Conta-se também o ataque do deputado 

perrepista às projeções nacionais do PC, e, por último, a possibilidade de Adhemar de Barros 

alcançar o reconhecimento nacional. Nomeado, o futuro interventor estaria devendo favores 

ao homem que ele mesmo chamou de ditador, ao mesmo tempo em que Getúlio Vargas 

poderia gozar de estabilidade política em São Paulo, ponto nevrálgico de insurreições. 

Ainda sob a luz de Alzira Vargas, a autora confirma uma sistemática substituição de 

cargos que, arquitetada por Getúlio Vargas, visava excluir os possíveis e já contestadores do 

regime implantado ao realizar, de uma maneira geral, uma “troca” dos liberais pelos antigos 

perrepistas, o que se enquadra na situação de nomeação de Adhemar de Barros e seu sucessor 

Fernando de Sousa Costa: 
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No dia 26, Papai entrou em contato direto com o PRP de São Paulo, seu 

maior inimigo desde 1930. Eu já não entendia mais nada e, no entanto, muito 

mais ainda estava por acontecer. Era o começo da política dos “inimigos- 

amigos”. Papai estava começando a ficar farto dos “amigos-inimigos” que só 

o acompanhavam quando o próprio interesse estava em jogo e depois 

cobravam caríssimo a solidariedade intermitente que lhe davam. Pelo menos 

os “inimigos-amigos” não tinham o direito de cobrar e agradeciam até aos 

céus a oportunidade que lhes era oferecida de voltar à tona (PEIXOTO,  

1960, p. 211). 

 

Categorizando o momento de implantação do Estado Novo como um “suspiro de 

alívio” (PEIXOTO, 1960, p. 218), ainda que consciente da não uniformidade dessa opinião, 

Alzira Vargas de Amaral Peixoto escreve mais detalhadamente sobre o “tranquilo” rearranjo 

político estadonovista: 

 

Nada parecia alterado. No gabinete do presidente da República, no entanto, 

algo diferente se processava: reunião ministerial para tomar conhecimento  

do texto da nova Constituição, que deveria ser outorgada ao Brasil naquele 

dia, a Constituição que havia sido redigida por Francisco Campos, com 

sugestões de Góis Monteiro, sob a supervisão de Getúlio Vargas. Somente 

um dos Ministros se recusou a assiná-la, com certa melancolia: Odilon 

Braga, titular da pasta de Agricultura. Profundamente vaidoso, supôs que sua 

recusa em assinar a nova Constituição criaria uma crise dentro do país e o 

transformaria em herói nacional. Foi substituído no mesmo dia pelo Sr. 

Fernando Costa, Chefe do Departamento Nacional do Café, membro do PRP 

e paulista. Estavam explicadas as conversas do Patrão com o Perrepismo e o 

“café com leite” voltava a seu equilíbrio dentro do governo. Macedo Soares, 

paulista, fora substituído por Francisco Campos, mineiro. Odilon Braga, 

mineiro, abria vaga para Fernando Costa, paulista (PEIXOTO, 1960, p. 219). 

 

F. Barros (s.d.) também ofereceu justificativas para a escolha de Adhemar de Barros,  

o que não excluiu e nem deslegitimou a versão de Alzira Vargas de Amaral Peixoto (1960), 

pois, segundo F. Barros, foi o próprio Getúlio Vargas quem confirmou as visitas frequentes  

do aspirante ao cargo, que levava ao chefe do governo todos os tipos de notícias de São Paulo, 

visando sublinhar seu próprio nome. 

 

Numa lista de interventoriáveis feita pelo PRP, o nome de Adhemar de 

Barros seria, por certo, o último. Sua pouco experiência política, sua pouca 

idade – ele pertencia à ala jovem do partido –, o fato de quase ter tomado só 

para si a tarefa de dirigir os ataques mais ríspidos contra Getúlio Vargas 

durante o tempo em que fora deputado estadual, não o recomendavam para o 

cargo. Mas, paralelamente às démarches de seu antigo partido, levado por 

amigos militares bem situados junto a Getúlio, como o Gal. Francisco José 

Pinto, chefe da Casa Militar da Presidência, e em especial por Filinto Muller, 
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chefe de política do Distrito Federal, Adhemar foi se aproximando cada vez 

mais do ditador  (BARROS, F., s.d., p. XVII). 

 

Com o objetivo de não “prendermos” Adhemar de Barros aos seus discursos 

inflamados com ataques declarados a Getúlio Vargas, levantamos uma de suas ações nos 

momentos que antecederam ao golpe do Estado Novo. A intenção é ilustrarmos parte do 

processo de transformação política de Adhemar de Barros, o que o coloca como pretendente a 

cargos no novo regime, menos democrático que o regime Constitucional, que ele interpretava 

como ditadura. Em suma, procuramos desmitificar a possível ideia de mudança repentina, 

mecânica e factual da posição de Adhemar de Barros. 

Adhemar de Barros revelou-se mais próximo ao modelo político de Getúlio Vargas e  

às bases do que veio a ser a defesa do Estado Novo: fim do extremismo político e  a 

construção de uma unidade nacional. O texto lido por Adhemar de Barros na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, em agosto de 1937, era de autoria de José Américo de 

Almeida, então candidato à presidência, oponente de Armando de Salles Oliveira. Para 

Adhemar de Barros, tamanho ensinamento não poderia ser ignorado, pela integridade do seu 

autor, justificando a leitura do mesmo no plenário (BARROS, F., 1986). 

O pêndulo entre os extremismos, de direita e esquerda, foi o fator que sustentou o 

discurso do candidato José Américo, com uma roupagem de neutralidade e consciência social. 

O presidenciável, com a simpatia de Adhemar de Barros, via-se como representante do povo 

brasileiro em forma de um nacionalismo ponderado, pois não se deixava pintar o Brasil de 

“uma só cor”
11

. Se, por um lado, via-se o avanço e a habilidade de Armando de Salles  

Oliveira   na   defesa   do   pluripartidarismo   e   do   liberalismo,   mais   à   direita,   via-se  o 

desenvolvimento da Ação Integralista Brasileira (AIB), cuja formação  assimilava-se muito 

aos movimentos fascistas da Europa, e que contava, inclusive, com o apoio de dissidentes do 

PRP. Contudo, essas opções foram excluídas da disputa pela continuidade de Getúlio Vargas, 

inclusive José Américo de Almeida que, segundo a leitura de Adhemar de Barros, também 

expôs um posicionamento de exclusão dos extremismos: 

 

Eu dou nome às coisas. Não digamos, em fórmulas vagas e dúbias de quem 

vive entre a cruz e a caldeirinha, segurando o futuro, “extremismos”, “direita 

e  esquerda”,  “regime  de  autoridade”;  digamos  mesmo,  alto  e  bom som, 
 

 

11 
As relações das cores com a cultura brasileira são compreendidas através do “mito das três raças”. Essa visão 

foi propagada pelos campos populares e também pelos cientistas – antropólogos e etnólogos – que, ao 

dissertarem sobre a configuração “racial” brasileira, chegaram à conclusão de que essa era resultante da soma  

das “raças”: europeia (branca), africana (preta) e indígena (amarela). 
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comunismo e integralismo, que são dois papões internacionais, disfarçados 

com barrete nacionalista e camisa de cassa. 

O brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Brasileiros, fechemos as 

portas do Brasil que já há, de parte em parte, salteadores de portas a dentro! 

A nossa civilização cristã está em perigo, de um lado e de outro, pelos que se 

confessam inimigos da igreja e pelos que, na loucura totalitária, acabariam 

somando a dignidade humana, no corpo e na alma. 

O Brasil já começa a inquietar-se. Eu convoco todo o povo Brasileiro para a 

união sagrada do nacionalismo de camisa de seda pobre, do nacionalismo 

que nasce e vive no Brasil. Não do Brasil de uma só cor, de um Brasil todo 

verde ou todo vermelho, de uma triste monotonia que contrasta com seus 

maravilhosos matizes naturais. Mas o Brasil que, até na formação ética, é 

branco, preto e amarelo. Do Brasil que no seu caldeamento se coloriu de  

uma beleza tão sua. 

O paraíso das três raças fraternas não pode ser contra nenhuma raça. 

Apelemos para todas as camadas, de alto a baixo, para os brasileiros de todas 

as condições e de todas as cores, para um Brasil unido, como os povos 

conscientes que se unem às portas da anarquia, à beira do abismo (ANAIS  

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 24 de agosto de 1937 

apud BARROS, F., 1986, p. 296). 

 

José Américo de Almeida não participou das conquistas perrepistas, pelo contrário, se 

opôs a elas. Nos momentos que antecederam as eleições de 1930, o bacharel, escritor e 

romancista participou ativamente do movimento revolucionário que depôs o presidente 

perrepista Washington Luís. Ainda participou com os tenentistas do Movimento 3 de  

Outubro, organização que visava ser a base comum do governo varguista e dos 

revolucionários de 1930. Preparou-se para a disputa pela presidência da República e situou-se 

entre a oposição coordenada pelo liberalismo de Armando de Salles Oliveira e pelo 

integralismo de Plinio Salgado. José Américo comportou-se como candidato situacionista e, 

em posição estratégica, recebeu apoio daqueles que queriam a derrota de Armando de Salles 

Oliveira. 

A Comunhão Paulista também optou por uma posição antiextremista exposta através 

de OESP, entrando, ao longo dos anos 1935, em uma Cruzada Anticomunista, como  

denomina Cardoso (1982). Ainda segundo a perspectiva da autora, os alinhamentos que se 

voltaram para o problema do extremismo à esquerda são sinais de que, após a Revolução de 

1932, a elite paulista, principalmente aquela representada pelo PD, voltou a comandar as 

políticas do Estado em posição de significativo conforto, substituindo a posição crítica ao 

Governo Vargas pelo inimigo “maior”, representado pela Intentona Comunista. Como infere 

Capelato (1982, p. 212) sobre essa mudança no poder: “Os representantes do „novo‟ poder 

impediram que as elites liberais levassem avante sua tarefa de educação do povo”. Enfim, se, 

para a Comunhão, a posição liberal era neutra, para a decretação do Estado Novo, ainda era 
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extremista. Ao entendimento do jornal Correio Paulistano, situacionista após a conquista da 

interventoria, as disputas partidárias só multiplicaram os conflitos de interesses individuais, o 

que ofuscou a unidade e o desenvolvimento nacional. 

Após a dissolução do Legislativo com a instauração do Estado Novo, os perrepistas 

também enviaram a Getúlio Vargas os nomes dos candidatos que, aderindo ao novo modelo 

imposto, estavam aptos a exercerem o cargo na interventoria no Estado de São Paulo, 

retomando o espaço político que estes vinham perdendo desde a Revolução de Outubro de 

1930. A disposição dos agentes do extinto PRP para se colocarem no poder foi a oportunidade 

de Getúlio Vargas manter sob controle o Estado e a tradicional elite cafeicultora. 

A decisão tomada pelo Chefe do Estado Novo foi a de retirar o então interventor e um 

dos fundadores do Partido Democrático, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, que havia 

assumido o cargo de governador do Estado de São Paulo em 30 de dezembro de 1936, eleito 

pela Assembleia Legislativa Estadual para substituir Armando de Salles Oliveira, em 

campanha à Presidência. Empossado em janeiro de 1937, José Joaquim Cardoso de Melo  

Neto assumiu-se favorável à prorrogação do Estado de Guerra e, por consequência, à 

permanência de Getúlio Vargas no poder, fato que o colocou em divergência com o 

presidenciável Armando de Salles Oliveira. Vitorioso, tentou aproximar-se dos membros do 

extinto PRP, mas sem êxito, ficando vulnerável às ofertas que os mesmos faziam ao chefe do 

Estado Novo. 

No que se refere às ofertas, outra maneira de demonstrarmos o interesse de Adhemar 

de Barros na conquista de altos cargos no governo se deu pela sua aproximação de Getúlio 

Vargas, em conjunto com outros nomes que também pleiteavam favores no ano de 1938. 

Alzira Vargas narra o que deveria ter sido um descanso na cidade de São Lourenço-MG, após 

a decretação do Estado Novo: 

 

A pequena cidade aquática se transformou em poucos dias na Meca de todos 

os graúdos do governo, dos que aspiravam a ser governo e muitos  que 

apenas começavam a sonhar com o futuro. Dessa temporada saíram dois 

Presidentes da República: o Gen. Eurico Gaspar Dutra e Juscelino 

Kubitschek; governadores, ministros, embaixadores, chefes de  autarquias 

etc. Entre alguns nomes: Nero Moura, Arnon de Mello, Walter Moreira 

Salles, Francisco Mello, João Carlos Vital, Ernesto Dornelles, Amaral 

Peixoto, Epaminondas dos Santos, Adhemar de Barros (PEIXOTO, 1960, p. 

244). 
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No dia 24 de abril de 1938, o chefe de governo Getúlio Vargas enviou ao ministro 

Francisco Campos a carta em que nomeou Adhemar de Barros para o cargo de interventor 

federal no Estado de São Paulo: 

 

Recomendo-lhe que promova, na imprensa, uma aceitação simpática  do 

novo Interventor, e o invista, depois de empossado, no desempenho de 

executor do estado de emergência, por forma que S. Paulo não constitua uma 

exceção entre os demais Estados, procedendo-se, nesse caso, do mesmo 

modo que em relação ao Rio Grande do Sul, quando se procedeu à 

substituição do seu delegado executivo do Governo Nacional (VARGAS, 

Getúlio [Carta] 24 abr. 1938 [para] CAMPOS, Francisco. 2f.). 

 

Ao deixar a interventoria, em 1941, Adhemar de Barros retomou suas atividades 

empresariais e, ao fim do Estado Novo, fundou o Partido Republicano Progressista e o Partido 

Social Progressista (PSP), respectivamente. Esta última sigla lhe proporcionou a eleição para 

governador do Estado de São Paulo, no período de 1947 a 1951, e o apoio declarado a Getúlio 

Vargas para a presidência da República, em 1950.  Suas derrotas, em 1954, nas eleições para  

o governo de São Paulo; em 1955, para a presidência da República; em 1958, novamente para 

governador; e, em 1960, para a presidência, lhe acumularam diversos processos judiciais 

movidos pelos seus adversários (COTTA, 2008). Contudo, entre as expostas derrotas, 

Adhemar de Barros ainda pôde se eleger prefeito de São Paulo, em 1957, quando derrotou 

Jânio Quadros, um dos seus rivais políticos. 

Em 1962, eleito governador do Estado, Adhemar de Barros manteve suas críticas a 

Jânio Quadros e a João Goulart, propagando seu anticomunismo conveniente. Marchando por 

Deus e pela família, optou pela declaração de apoio formal à nomeação indireta do general 

Humberto Castelo Branco para presidência, mas não garantiu influência alguma do “seu” PSP 

nas decisões tomadas pela Câmara Federal. Não demorou muito para que Adhemar de Barros 

percebesse que os militares não dariam lugar a um novo processo democrático, com isso, 

passou a criticar o “continuísmo” militar, exigindo a renúncia de Castelo Branco e a imediata 

restauração democrática. Diferente da década em que seu declarado inimigo Getúlio Vargas o 

nomeou para um dos cargos de sua maior confiança, em 5 de junho de 1966, Adhemar de 

Barros teve seus direitos políticos cassados por dez anos. Mais uma vez autoexilado, faleceu 

em 12 de março de 1969, na França (CANNABRAVA, 2004). 



74 
 

 

 
 

3 AS RELAÇÕES DE ADHEMAR DE BARROS COM A USP PELA ÓTICA DA 

GRANDE IMPRENSA E DA MEMÓRIA USPIANA 

 

 

 

3.1 A Comunhão, a imprensa e a USP 

 

 

 
Embora seja unânime em nossas referências bibliográficas que o advento do Estado 

Novo e a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) comprometeram a 

liberdade de imprensa, ao criminalizar os comunistas e fiscalizar as vozes liberais, o 

departamento, como fonte de manipulação e exaltação dos valores nacionais, merece atenção 

em relação à sua eficácia e sua ação sobre os jornais que nos servem de fonte. Após a sucinta 

apresentação do contexto histórico, o capítulo irá expor a relação entre a Comunhão Paulista, 

O Estado de S. Paulo (OESP) e a Universidade de São Paulo (USP); o Correio Paulistano e 

sua proximidade ao Partido Republicano Paulista (PRP); e, por fim, as ações do interventor 

Adhemar de Barros direcionadas à USP sob a visão destes citados órgãos da imprensa. 

Para a compreensão da nomenclatura “grande imprensa”, Sodré (1977) traça o 

histórico e as características deste novo advento na passagem do século XIX ao XX 

demonstrando ser essa mudança, reflexo do aburguesamento dos pequenos impressos. A 

“grande imprensa”, em outras palavras, é resultado do engrandecimento do jornal enquanto 

empreendimento dentro de uma nova ordem econômica e capitalista. 

O jornal como empreendimento individual, como aventura isolada, 

desaparece, nas grandes cidades. Será relegado ao interior, onde sobreviverá, 

como tal, até os nossos dias. Umas das consequências imediatas dessa 

transição é a redução do número de periódicos. Por outro lado, as empresas 

jornalísticas começam a formar sua estrutura, de sorte que é reduzido o 

aparecimento de novas empresas. Acontece ainda, particularmente nas fases 

de inquietação política – as sucessões presidenciais rapidamente – mas em 

dimensões muito mais reduzidas do que do século XIX. É agora muito mais 

fácil comprar um jornal do que fundar um jornal; e é ainda mais prático 

comprar a opinião do jornal do que comprar o jornal (SODRÉ, 1977, p.315). 

 

 
Como apontado por Cardoso (1982), na década de 1920, o campo de ação da imprensa 

e seus exemplares cresceram vertiginosamente em São Paulo. Utilizamos, em função do nosso 

objeto, a análise de dois expressivos jornais, o Correio Paulistano, como forma de apoio à 

interventoria de Adhemar de Barros, e o OESP, porta-voz dos liberais paulistas e do projeto 

ilustrado da USP, mas que, sob tutela do Estado Novo, passou a narrar os passos do 

interventor de maneira acrítica. 
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Os jornais que, desde a Proclamação da República, obtiveram uma relação direta com 

a política nacional, principalmente com os partidos, passaram também a porta-vozes da nova 

modernidade. Além da política partidária, os jornais que já eram impressos em maiores 

quantidades na transição para o século XX colaboravam para a consolidação de regras de 

etiqueta na construção cultural da elite urbana que se inspirava na Europa, principalmente o 

Estado de São Paulo, envolvido no que chamamos de Belle Époque. As cidades deviam servir 

ao povo como centros de propagação do conhecimento e da informação, assim crescia o 

interesse dos letrados na aquisição diária dos jornais. 

A grande imprensa fez do tema político a tônica de sua matéria – tal como a 

política era entendida e praticada na velha República Oligarquica. O tema 

político neutraliza a influência literária. O Estado de São Paulo [O Estado de 

S. Paulo] de que Júlio de Mesquita se torna , em 1902, o proprietário único, é 

o grande órgão público da capital do Estado que se desenvolve mais 

rapidamente e em que as relações capitalistas depressa se generalizam. A 

cidade de S. Paulo é, agora, centro industrial de grande desenvolvimento, “o 

maior parque industrial da América Latina” como os paulistas se habituarão 

a proclamar (SODRÉ, 1977, p.371). 

 

 

Na configuração do trabalho jornalístico, as diversas funções administrativas que, 

muitas vezes, se concentravam em um único sujeito, que servia como escritor, revisor, diretor, 

gerente e até proprietário, passaram a se enquadrar em distintos cargos. No mesmo contexto, 

os literários começavam a ser pagos como os jornalistas e também abriam suas carreiras na 

confecção de propagandas para o comércio. 

A imprensa, no início do século, havia conquistado o seu lugar, definido a 

sua função, provocado a divisão do trabalho em seu setor específico, atraído 

capitais. Significava muito, por si mesma, e refletia, mal ou bem, alterações 

que, iniciadas nos dois últimos decênios do século XIX, estavam mais ou 

menos definidas nos primeiros anos do século XX (SODRÉ, 1977, p. 305). 

 

 
A modificação do espaço social ocupado pelo jornal e sua própria mudança, então, 

como também afirma Miceli (2001), pode ser percebida pela mudança dos seus agentes em 

relação ao trabalho. Tal modificação do cenário produtor e consumidor dos jornais consagrou 

um espaço propício à atuação e ao reconhecimento dos intelectuais brasileiros que passaram a 

vender contos e frases – slogans – à imprensa. 

Os elementos descritos por Luca (2008) presentes nesta nova paisagem social 

contribuíram para o desenvolvimento do jornal como meio político de interação: bondes, 

carros, cinema, máquinas fotográficas portáteis, máquinas de escrever, fonógrafos, 

publicidade e, por fim, marcando o início dos anos 1920, o rádio. Enfim, aqueles elementos 
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que não colaboraram diretamente com a imprensa, como a máquina de escrever e a câmera 

fotográfica, colaboravam por meio da edificação de um espaço para a venda, troca e leitura 

desses jornais. O cinema, não isolado desse cenário, representava o fascínio pelo moderno e 

pelo novo em conjunto com o culto pela informação e pela Europa. 

Metodologicamente, as buscas das representações de Adhemar de Barros na 

perspectiva dos periódicos foram feitas com o mecanismo de filtro por palavras-chave, que 

eram: Universidade de São Paulo e Interventor Adhemar de Barros. Tendo em vista o alto 

número de ocorrências, por ambos serem informativos diários, e o objetivo da pesquisa, foram 

selecionados os anos de 1938 até 1941
12

. O Correio Paulistano, já sob domínio público, tem 

seu periódico digitalizado, organizado e exposto pela Hemeroteca Digital Brasileira, parte 

integrante da Biblioteca Nacional
13

. O periódico O Estado de S. Paulo, por outro lado, 

pertence ao Grupo Estado, privado, também organizado e disponível à consulta dos seus 

assinantes por meio do seu respectivo Acervo digitalizado
14

. 

O poder político, as ideias e a USP têm uma intrínseca ligação com a imprensa 

paulista, substancialmente com o grupo de articulistas do OESP. Conscientes da crise vivida 

pelos representantes da oligarquia, o grupo do Estado se debruçou na ideia da educação como 

elemento regenerador da sociedade e dos velhos costumes políticos e, assim, buscou, nos 

intelectuais, chaves para a leitura da situação nacional. Os documentos que envolvem esta 

crítica à velha ordem, atentando-se à educação como elemento de reformulação econômica e 

formação de uma nova elite condutora liberal pelo Ensino Superior, são A Comunhão 

Paulista, texto publicado na Revista Brasil, por Júlio Mesquita Filho, em 1922; A Crise 

Nacional, escrito por Júlio Mesquita Filho e também publicado pelo OESP, em 1925; o 

Inquérito sobre a Instrução Pública em São Paulo, orientado por Fernando de Azevedo e 

publicado no OESP, em 1926. 

 

 

12 
Os avanços tecnológicos trouxeram algumas facilidades para pesquisas no campo da história, particularmente, 

as proporcionadas pela digitalização de fontes e sua disponibilização em redes eletrônicas. O acesso às versões 

digitais de diferentes modalidades de fontes, especialmente às mais antigas, tornou-se um instrumento valioso 

que serve aos pesquisadores – das diferentes áreas que realizam pesquisas históricas – na medida em que pode 

eliminar muitos entraves de ordem prática. A possibilidade de acessar fontes sem a necessidade de grandes 

deslocamentos traz, obviamente, uma nova dinâmica para as pesquisas (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2012, 

p.255). 
13   

A  Fundação  Biblioteca  Nacional  oferece  aos  seus  usuários  a  Hemeroteca  Digital  Brasileira,  portal   de 

periódicos nacionais que proporciona ampla consulta, pela internet, ao seu acervo de periódicos – jornais, 

revistas, anuários, boletins etc. – e de publicações seriadas. (Biblioteca Nacional).  Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. (Acesso em 24/02/2017.) 
14 

O Acervo Estadão consiste no arquivo on-line de todas as edições já impressas do jornal O Estado de S. Paulo. 

São 137 anos de matérias, reportagens e fotos publicados pelo jornal, digitalizados página a página, com 

excelente qualidade de leitura, incluindo períodos censurados durante a ditadura, com a versão censurada e a 

publicada. (Estadão). Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br>. (Acesso em 24/02/2017.) 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://acervo.estadao.com.br/
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Propagando a ideia do liberalismo democrático e ilustrado, pontos analisados por 

Cardoso (1982), a Comunhão Paulista utilizou-se da imprensa para disseminar essa nova 

cultura moderna e, de fato, imprimiu um de seus maiores objetivos culturais de regeneração 

paulista, na fundação da USP, em 1934, com a colaboração de Júlio Mesquita Filho e 

Armando de Salles Oliveira. Cardoso também expõe ser a Comunhão Paulista uma espécie de 

alter ego do grupo do Estado, imprimindo a ele a característica de instância superior de 

análise política – por ser apartidária – enquanto o grupo, propriamente, atuava por meio de 

organizações políticas e também partidárias, como o Partido Democrático (PD), o Partido 

Constitucionalista (PC) e a Aliança Liberal. 

Com a queda do valor social dos diplomas pela multiplicação das instituições de  

ensino da década de 1920, já mencionada neste trabalho, a imprensa ocupou um importante 

espaço elevando seus próprios dirigentes às posições de condução e análise social, é claro, 

ainda contando com a legitimação da formação superior. Miceli (2001) encara essa nova 

classe de intelectuais proprietários como os novos mecenas, aqueles que criaram suas próprias 

plataformas de discurso alicerçadas ao crescimento e à legitimação de seus respectivos  

jornais. Na ausência da passagem direta às elites políticas exclusivamente pela apresentação 

dos diplomas, Miceli e Cardoso apontam para o impresso OESP como uma espécie de “escola 

política” na qual os bacharéis, médicos e engenheiros puderam sair, finalmente, com maior 

espaço político para a defesa do liberalismo ilustrado. Nessa condição, é clara a utilização dos 

jornais como ferramenta de prática e construção política. 

No que se refere ao período republicano brasileiro, os exemplos da histórica ligação 

entre Estado e imprensa se fazem presentes na trajetória da família Mesquita e do próprio 

Armando de Salles Oliveira, situação criticada por Adhemar de Barros ao longo dos anos de 

assembleia. Em 1927, com a morte de Júlio Mesquita, Armando de Salles Oliveira tornou-se 

presidente da empresa OESP e Júlio Mesquita Filho, diretor do jornal. Contudo, essa relação 

teve início anos antes, quando Júlio Mesquita e Armando de Salles foram diretores da 

sociedade anônima de 1914 e Júlio Mesquita Filho, um dos redatores principais (CARDOSO, 

1982). 

Antes de tratarmos da perspectiva da imprensa acerca do papel político de Adhemar de 

Barros na USP, é conveniente apresentarmos um breve histórico das origens sociais do OESP 

e do Correio Paulistano e, posteriormente, algumas diferenças objetivas entre eles. O 

impresso OESP foi criado em 1875, com o nome de A Província de São Paulo, por Manuel 

Ferraz de Campos Sales e Américo Brasiliense, com objetivos de combate à escravidão e ao 
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modelo monárquico brasileiro. Em 1877, no jornal, já trabalhavam negros libertos contratados 

para serviços manuais nos setores de impressão. 

O nome de Júlio de Mesquita ficou em evidência quando lhe foi atribuído o cargo de 

diretor, expresso na mesma página em que o jornal noticiava o fim da escravatura e 

confirmava sua posição republicana. A comemoração foi estampada na manchete do dia 16 de 

novembro de 1889, com os únicos dizeres: “Viva a República”. Logo, a tão almejada 

proclamação contribuiu para que o nome do jornal fosse modificado, tornando-se O Estado de 

S. Paulo. 

O grande salto na demanda do impresso ocorreu quando Júlio de Mesquita publicou 

notícias de que o jornal acompanharia a Guerra de Canudos, em 1897. Carregando uma maior 

popularidade e autonomia, o grupo tornou-se crítico às ações do então presidente da  

República Manuel Ferraz de Campos Sales, defendendo, posteriormente, o civilismo de Rui 

Barbosa, contra o militarismo de marechal Hermes da Fonseca. As posições em prol da 

modernidade e do fim das práticas oligárquicas da política do Café com Leite atravessaram os 

anos de fundação do Partido Democrático, em 1926, e contribuíram com a Revolução de 1930 

(SODRÉ, 1977). 

O jornal Correio Paulistano, em relação ao OESP, é mais velho, iniciou-se no ano de 

1854, em São Paulo, porém, sofreu mais alternâncias em sua publicação, pois passou por 

diversos períodos de suspensão. O propósito de servir como impresso independente de ordem 

geral foi descartado logo após a fundação, servindo, assim, como órgão oficial de um partido. 

O jornal alcançou um dos picos mais altos de sua popularidade justamente pelo seu apoio 

declarado ao PRP, o que conferiu, também, um caráter oligárquico, segundo a oposição, e 

republicano, pela sua autoproclamação. 

Antes de sua aliança com o PRP, o jornal Correio Paulistano adotou a visão do 

Partido Conservador até 1960, defendendo o abolicionismo, assim como a A província de São 

Paulo – que veio a ser chamada de OESP após 1989. O jornal não poderia carregar consigo 

outro adjetivo a não ser o de representante da voz oligárquica, pois, além da defesa do 

regressista Partido Conservador, no regime imperial, no auge da expansão cafeeira, o  

impresso recebeu apoio de lideranças políticas, como, por exemplo, Manuel Ferraz de  

Campos Sales, Prudente de Moraes, Antônio Prado e Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

Logo após o advento da República, o jornal impôs-se como constitucionalista, 

defendendo a necessidade de políticas protecionistas para o comércio do café e denunciando o 

centralismo e o intervencionismo federal. Dessa forma, seguiu louvando Washington Luís e 

Júlio Prestes, quadros do PRP. 
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No que tange à diferenciação na posição política dos periódicos apresentados, o 

primeiro – OESP –, não se vinculava à questão de partido com intuito da preservação do perfil 

de órgão de imprensa, fato que, no entendimento de seus diretores, o eximia de dependências 

partidárias ou mesmo de grupos políticos. Embora porta-voz dos liberais e da Comunhão 

Paulista, o jornal não se expunha claramente nem como defensor do PD. Em suma: “O jornal 

procurava manter a posição de independência e imparcialidade diante das ações partidárias, 

reservando-se no direito de apenas observar e criticar os acontecimentos” (CARDOSO, 1982, 

p. 47). 

Embora Cardoso (1982) compreenda essa espécie de neutralidade como posição 

assumida, ou autodeclarada, pelo jornal, semelhante também à posição da Comunhão 

Paulista, convém destacarmos que essas decisões têm natureza política, sobretudo quando 

reforçam o caráter independente do impresso. A escolha das notícias, dos autores, a  

disposição do texto no jornal, a extensão do texto e o tamanho e a fonte são, portanto, 

elementos que nos indicam o posicionamento político desses agentes. 

Já no Correio Paulistano, a defesa de sua trajetória constitucionalista e sua 

legitimidade era feita segundo os próprios perrepistas que, como Adhemar de Barros, 

afirmavam, na Assembleia Constituinte e Legislativa do Estado de São Paulo, ser o impresso  

o representante oficial do PRP e das vontades paulistas. A posição de apoio ao Partido 

Republicano Paulista, ao governo de Washington Luís e das propostas de Júlio Prestes,  

motivo que o retirou de circulação após a ascensão de Getúlio Vargas, também afastou outros 

jornais, como A Gazeta, a Folha da Manhã e Folha da Noite. Nesse espaço, ascenderam as 

publicações da Legião Revolucionária, movimento organizado em apoio a Getúlio Vargas 

com o objetivo de cooptar forças trabalhistas e populares para a defesa do movimento de 1930 

(CAPELATO, 1989). 

Assim como os responsáveis pelo PD, que apoiaram a retirada de Washington Luís 

para a ascensão de Vargas, mas rapidamente romperam com este último, criticando sua 

proximidade com os tenentistas, a imprensa nacional, oposta à velha ordem perrepista, 

realizou similar manobra, a exemplo, o “Correio da Manhã, O Globo, Jornal do Comércio, 

Diário Carioca, Diário de Notícias, O Estado de S. Paulo, A Plateia e Diário Nacional” 

(LUCA, 2008, p. 15). 

Após dois anos, apesar de manterem intactas as suas singularidades ideológicas e suas 

relações partidárias, a imprensa paulista, contando com a forte influência do OESP, colocou 

suas divergências em segundo plano para a defesa da Frente Única Paulista (FUP), contudo, 

sem a atuação do Correio Paulistano, que, após o afastamento de Washington Luís e a vitória 
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da Revolução de 1930, só voltou a circular em 1934. Segundo Luca (2008), os periódicos que 

se mantiveram na defesa da velha ordem, com o calor da Revolução de Outubro, tiveram suas 

sedes invadidas, servindo de exemplo para o encerramento das suas atividades e de qualquer 

outro impresso de oposição ao regime instaurado. 

Por fim, consideramos o Estado Novo como um regime no qual o Correio Paulistano 

aproveitou-se da aproximação de Getúlio Vargas com os antigos defensores da oligarquia, 

seguindo pontos de interesse comum à propaganda do governo e à conquista de postos. Em 

contrapartida, encaramos o OESP como impresso afetado pela censura graças à posição de 

seus intelectuais, liberais, pluripartidários e descentralizadores que, em maioria, apoiavam a 

realização das eleições ao lado de Armando de Salles Oliveira e do PC. 

No advento do Estado Novo, a Constituição Brasileira de 1937 legalizou a censura 

prévia aos meios de comunicação, no entanto, tal fato não desencadeou uma repressão total e 

imediata. Assim, a imprensa particular, através de legislação especial estadonovista, 

progressivamente, tomou caráter público, tornando-se instrumento do Estado e veículo oficial 

da ideologia. Para isso, o art. 1.222 limitou profundamente a liberdade de imprensa ao admitir 

a censura a todos os veículos de expressão artística e política. 

 

O art. 1.222 exterminava a liberdade de imprensa e admitia a censura a todos 

os veículos de comunicação. A lei prescrevia: “Com o fim de garantir a paz, 

a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do 

cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a 

circulação, a difusão ou a representação (10º Anuário da Imprensa Brasileira, 

DIP, 1941 apud CAPELATO, 1999, p. 171). 

 

Pretendendo retomar a centralidade e a ordem, o delírio propagado pela proliferação  

de discussões e competições de caráter partidário em conjunto com a continuidade do 

desenvolvimento da imprensa particular, tanto dos liberais quanto dos comunistas, ocupou a 

atenção dos meios de censura que exigiram a tomada de posição de Francisco Campos, 

ministro da Justiça nomeado por Vargas dias antes do golpe: 

 

Francisco Campos referiu-se à transformação da tranquila opinião pública do 

século passado em um estado de delírio ou de alucinação coletiva mediante 

os instrumentos de propagação, de intensificação e de contágio das emoções, 

tornados possíveis precisamente graças ao progresso que nos deu a imprensa 

de grande tiragem, a radiodifusão, o cinema, os recentes processos de 

comunicação que conferem ao homem um dom de ubiquidade e, dentro em 

pouco, a televisão, tornando possível a nossa presença simultânea em 

diferentes pontos do espaço (CAPELATO, 1999, p. 170). 
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A partir das referências de Capelato (1999), Luca (2008) e Cardoso (1982), 

compreende-se, então, o poder da imprensa, em específico o jornal, no início do século XX. 

Esse elemento, capaz de transformar a vida social, ser objeto de cobiça e de “alucinação 

coletiva”, como enxerga Francisco Campos, acompanhou o próprio desenvolvimento do 

sistema capitalista no país e a ascensão política de Getúlio Vargas e Adhemar de Barros. 

Apropriados pelo governo ou mesmo fazendo oposição a ele, a grande imprensa se tornou 

objeto da História por acompanhar a mesma e por materializar o entendimento e a ação 

política de diversos grupos, muitas vezes, daqueles mesmos que se declaravam apartidários ou 

apolíticos. 

Tem-se assim, uma fonte à disposição daqueles que não objetivam a verdade, mas que 

compreendem diversas versões que se autodenominam verdade e, assim, contribuem à 

recomposição do cenário político, tão plural e dinâmico como afirmam os pesquisadores da 

Nova História Cultural, ou mesmo da Nova História. 

A colaboração mútua que os liberais aglutinados ao OESP e à Comunhão Paulista 

acabaram fornecendo na demonização dos comunistas nos anos 1930 não foi suficiente para 

poupá-los dos avanços corporativistas, e Vargas manteve-se na intenção de dissolver as elites 

intelectuais calando sua imprensa, que, desde o início do século XX, continuava em ascensão. 

Para Capelato (1986), esses intelectuais ofereciam risco ao modelo centralista, pois visavam 

ao protagonismo e à condução social, segundo suas próprias convicções, por isso, sua 

ferramenta – a imprensa – foi censurada: 

 

[...] consideravam-se expressão da “elite bem-pensante” do país e como tal 

percorriam o objetivo de formular boas ideias a serem introjetadas pelo 

público leitor. Essa postura era característica dos que compunham a equipe 

redacional de OESP, jornal que ocupava papel de liderança na imprensa 

paulista desse período (CAPELATO, 1986, p. 55). 

 

O DIP, como órgão para a seleção de uma nova elite alinhada aos ideais impostos, 

atuou a partir de 1939, mas a suspensão das ferramentas de opinião do OESP ocorreu um ano 

depois: 

 

Os proprietários de O Estado de S. Paulo tentaram reagir, e o resultado foi a 

expropriação do jornal, em 1940, por representantes do Estado Novo, que o 

converteram em órgão oficioso. O Estado de S. Paulo, A Noite, de São  

Paulo, e O Dia, do Rio de Janeiro, tornaram-se os principais órgãos de 

propaganda do regime (CAPELATO, 1999, p. 175). 
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No que se refere à imprensa nacional, até 1939, segundo Capelato (1999), 420 jornais 

e 346 revistas não conseguiram registro no DIP e aqueles que insistiram em manter sua 

independência ou se atreveram a fazer críticas ao governo tiveram sua licença cassada. As 

publicações inconvenientes aos planos do governo foram substituídas, gradualmente, por 

notícias de caráter oficial e único, que ocultavam tendências e movimentos regionais, como 

era característico do OESP. Verifica-se, portanto, a atuação do DIP não só na censura, mas na 

adição de novas formas de legitimação do sistema. 

A coluna denominada Notas e Informações, elemento tradicional do OESP, também 

foi o espaço utilizado para expor a própria censura que, tempo depois, o desapropriaria. 

Contudo, os apontamentos eram breves, pois, além da censura, o espaço tratava de assuntos  

de ordem política geral e de ordem burocrática, não demonstrando nenhum apoio à 

interventoria de Adhemar de Barros. Exemplifica-se o nosso entendimento de notas 

burocráticas os seguintes textos: “O Sr. interventor federal assinou [...]”; “Foi contratado para 

a Escola Politécnica da USP [...]”; “Os despachos de ontem em Santos atingiram noventa e 

nove mil sacas [...]”. No dia 6 de maio, contudo, a coluna apresentou os reflexos da censura e 

a admiração da direção do impresso por Armando de Salles, mesmo após a instauração do 

regime: 

 

Devem ter estranhado os leitores do “Estado” que fosse esta folha o único 

jornal de S. Paulo que ontem pela manhã deixou de dar a notícia de que o Sr. 

Dr. Armando de Salles Oliveira recobrara a liberdade de locomoção de que 

há vários meses se achava privado. 

Essa falta, porém, não é nossa, senão da censura, a que andam sujeitos os 

jornais, e que, tendo primeiramente proibida a publicação da notícia, 

modificou mais tarde essa determinação a instâncias de alguns órgãos da 

imprensa paulista. Ao “Estado”, porém, não pôde ser dado o aviso da nova 

deliberação, por já se terem encerrados os trabalhos os trabalhos de sua 

redação. 

O Sr. chefe da censura à imprensa teve, aliás, a gentiliza de nos apresentar 

pessoalmente, ontem à noite, suas desculpas por esse fato. 

Este, pois, o único motivo por que deixamos de noticiar a recuperação da 

liberdade pelo presidente da Sociedade Anônima O Estado de. S. Paulo 

(OESP, 6 mai. 1938, p. 3). 

 

A desapropriação do jornal O Estado de S. Paulo, tratada na dissertação de Silva 

(2012), representa uma guinada essencial à compreensão de nosso trabalho já que, quem passa 

a descrever as ações do interventor Adhemar de Barros, são profissionais da comunicação sob 

tutela do DIP, sobretudo, figuras próximas a Adhemar. Na descrição da interferência das 
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forças varguistas que excluíram o caráter democrático da imprensa paulista, o interventor é 

apontado como um dos responsáveis. 

Na primeira ação da polícia, no final da tarde de 25 de março de 1940, os periódicos 

analisados não foram capazes de incriminar seus responsáveis, porém o mesmo não aconteceu 

no dia seguinte, quando Adhemar “exigia uma busca minuciosa” que desencadeou na 

suspensão dos direitos do jornal, já que os policiais da Força Pública e tropas do Exército da  

II Região Militar deram o flagrante quando acharam duas metralhadoras novas escondidas no 

forro da redação (SILVA, 2012, p. 45). 

Para justificar a invasão e a retomada das atividades do periódico OESP sob domínio 

do governo, Abner Mourão transcreveu, no jornal, um discurso proferido para o periódico A 

Gazeta, com o objetivo de responder os questionamentos mais comuns da sociedade daquele 

momento. Na transcrição, Abner Mourão apresentou-se ao público leitor e caracterizou a 

atitude do DIP como necessária, em nome da unidade e da preservação em relação às ameaças 

subversivas e revolucionárias. 

 

O Estado de São Paulo foi legalmente fechado em virtude de  

acontecimentos de gravidade excepcional, como é de domínio público. 

Apenas e naturalmente mais de quinhentos trabalhadores de jornal que 

efetivamente prestam serviços à empresa são estranhos a esses 

acontecimentos. A reabertura do jornal, facilitada pelos poderes  públicos, 

visa principalmente atender ao lado humano da questão: manter esse 

numeroso e respeitável grupo de trabalhadores na atividade diária de que 

retira a subsistência. 

A missão que recebo e jamais desejei é difícil. Honrosa, contudo, porque 

exprime diante do pronunciamento do Conselho Nacional de Imprensa e das 

associações de classe, a confiança dos meus companheiros nesta profissão 

duríssima, em que milito ininterruptamente há 31 anos. Procurarei 

corresponder a essa confiança e, como sempre, servir a São Paulo e ao 

Brasil. [...] 

[...]  sempre  fui   um   homem   de   ordem   contra   a   desordem.   

Vinhamos de perturbação em perturbação, que se amiudavam e se 

agravavam. O paroxismo das paixões políticas, tão desagradável para  

aqueles que, como eu próprio, sempre quiseram permanecer serenos; e tão 

funesto aos interesses vitais do país, multiplicava surtos ou ameaças 

revolucionárias. Como continuar assim sem comprometer a esplêndida 

unidade e o imenso futuro do Brasil? (OESP. O reaparecimento d‟O Estado 

de S. Paulo, 7 abr. 1940, p. 3). 

 

Similar às intervenções políticas e à criação de departamentos de imprensa e 

propaganda dos regimes totalitários nazistas e fascistas, os periódicos “passaram, assim, por 

gosto ou contragosto, a servir à ditadura” (SODRÉ, 1977, p. 382). Na configuração das 

páginas, como foi observado em nosso levantamento, mas primeiramente apontado por   Silva 
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(2012), uma pequena coluna denominada Notícias do Rio (OESP, 11 set. 1939, p. 2) 

implantada em 11 de setembro de 1939, com o objetivo de aproximar os leitores paulistas das 

realizações do Governo (Figura 1). 
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Figura 1: Notícias do Rio 
 

Fonte: O Estado de S. Paulo, Notícias do Rio, 11 set. 1939, p. 2 

 

 

A pequena coluna representava uma espécie de preparação ideológica dos leitores por 

intermédio da intervenção ditatorial, ainda que de maneira subjetiva. Em sua composição, a 

coluna dividiu-se em dois grupos, o primeiro transcrevia informações sobre os órgãos oficiais, 

decretos, telegramas, comunicados; enquanto o segundo preocupava-se em acompanhar o 

cotidiano do presidente, enfatizando sua bondade a cada notícia para justificar o regime por 
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ele implantado. Através da coluna, a benevolência e a pronta-resposta construíam a 

representação de um governo de diálogo, principalmente, com a classe trabalhadora. Essa 

nova posição também pode ser observada na obra de Alzira Vargas, no que se refere às 

correspondências. Entendemos que o que há em comum entre as correspondências e os 

periódicos é a edificação de uma representação popular do governo ditatorial: 

 

De hoje em diante não haverá mais intermediários entre o Governo e o povo, 

declarou Getúlio Vargas, e a Alzira pagou o pato. O Patrão chamou e, 

entregando-me um punhado de cartas disse: “Estas pessoas escreveram 

diretamente a mim. Quero honrar minha palavra. Chame-as e verifique o que 

desejam” (PEIXOTO, 1960, p. 224). 

 

Após a tomada militar do periódico, abaixo do título, onde antes se encontravam os 

responsáveis pela edição com o nome do diretor Júlio de Mesquita centralizado, apareceu, 

então, o nome de Abner Mourão em caixa alta, redator chefe recém-chegado do Correio 

Paulistano, que assumiu o cargo de diretor designado pelo Conselho Nacional de Imprensa 

(Figura 2). 
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Figura 2: Abner Mourão 
 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 7 abr. 1940, p. 1 

 

 

Abner Mourão exerceu dois mandatos como deputado estadual (1916-1921) e um 

como deputado federal (1927) numa conjuntura de aproximação das oligarquias capixaba e 

paulista, sob o apoio do então presidente Washington Luís (CAPELATO, 1989). O novo 
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diretor do OESP, designado pelo Conselho Nacional de Imprensa, chegou à posição de líder 

da bancada capixaba no governo de Aristeu Borges Aguiar (1928-1930), que ofereceu o nome 

de Mourão para ocupar uma vaga aberta no Senado. Foi eleito, mas teve sua candidatura 

interrompida na Revolução de 1930. 

Deputado da Assembleia Constituinte e Legislativa pelo Estado do Espírito Santo até o 

Estado Novo, Abner Mourão defendeu as vontades econômicas das elites, inclusive das elites 

cafeeiras paulistas, através do recém-formado Partido da Lavoura, fundado em 1933, que 

também obtinha suas representações no Estado de São Paulo, com a mesma sigla. Tal partido 

visava representar os anseios políticos daqueles que foram afastados de seus cargos graças à 

Revolução de 1930, portanto, semelhante à posição do PRP nas assembleias,  fizeram  

oposição a Getúlio Vargas. 

 

 

 

3.2 Adhemar de Barros e a USP sob a ótica da grande imprensa paulista 

 

 

 
O objetivo desta parte da dissertação consiste em compreender a atuação de Adhemar 

de Barros em relação à USP a partir da ótica da grande imprensa paulista, em específico, o 

Correio Paulistano e OESP. O primeiro carregava, no advento do Estado Novo, o passado de 

apoio ao PRP e sua nova posição favorável ao projeto estadonovista, que derivava do novo 

jogo político de Getúlio Vargas e, como expõe Alzira Vargas, de uma espécie de retomada da 

política do “café com leite”. Por consequência, o impresso demonstrava interesse também na 

figura de Vargas e das nomeações provindas do mesmo para a interventoria federal, o que lhe 

concedeu maior espaço e liberdade para exposição das ações do interventor paulista. 

Durante a administração, Adhemar de Barros foi sistematicamente apresentado pelo 

jornal Correio Paulistano, desde sua escolha, em diálogo com os sindicados e com a classe 

trabalhadora, e como correspondente da vontade popular, já que a sociedade foi privada do 

direito de escolha presidencial e muito menos deveria simpatizar-se com o movimento 

integralista, que já havia causado problemas no Estado Novo. Esta proximidade ou 

neutralidade dos impressos com a figura de Adhemar de Barros, combinadas com a 

consciência da situação destes órgãos são, em suma, o caminho metodológico deste capítulo: 

 
As razões que levaram um conteúdo a ter mais destaque do que outro, 

certamente devem ser consideradas pelo historiador, afinal, nem  sempre 

estes motivos serão tão evidentes. Daí a necessidade de se ter clareza do 
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papel social desempenhado pelo jornal ou revista. Distinguir se o periódico 

era ligado a algum grupo específico, se representava/expressava uma 

concepção política ou de mundo em particular, se propunha-se, ao menos em 

tese, a ser um veículo de comunicação neutro, todas estas são questões 

prementes para aquele que se propõe a pesquisar a história por meio de 

periódicos. (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2012, p.262) 

 

 
A configuração das páginas que trataram a nomeação do interventor nos dois 

periódicos demostram a diferença existente entre essas representações. Provindas de um 

caráter pró-Adhemar, o Correio Paulistano dedicou mais espaço ao ocorrido, informando que 

“O Dr. Adhemar Pereira de Barros é o novo interventor em S. Paulo” (Correio Paulistano, 26 

abr. 1938, p. 1) (Figuras 3 e 4). Já o OESP, na mesma data, referiu-se à nova nomeação de 

maneira menos incisiva e descritiva. Neste último, observa-se que não há fotos e as letras em 

destaque referem-se ao assunto, mas não levantam o nome de Adhemar de Barros (Figura 5). 
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Figura 3: Capa – O  dr. Adhemar Pereira de Barros é o novo Interventor 
 

Fonte: Correio Paulistano. O Dr. Adhemar Pereira de Barros é o novo interventor em S.  

Paulo, 26 abr. 1938, p. 1 
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Figura 4: O dr. Adhemar Pereira de Barros é o novo Interventor em S.Paulo 
 

Fonte: Correio Paulistano. O Dr. Adhemar Pereira de Barros é o novo interventor em S.  

Paulo, 26 abr. 1938, p. 16 
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Figura 5: Interventoria federal do Estado 
 

Fonte: O Estado de S. Paulo. Interventoria federal do Estado, 26 abr. 1938, p. 4 

 

 

Em março de 1940, após a transferência dos cargos de chefia do OESP a Abner 

Mourão, que já atuava no Correio Paulistano, os dois impressos mantiveram uma  

significativa similaridade no que se referia à organização das matérias e seus objetivos. Para 

exemplo, o OESP passou a narrar os feitos de Adhemar de Barros utilizando, para isso, 
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espaços centrais e de destaque em relação ao tamanho das outras colunas, o que era comum ao 

Correio Paulistano. É substancial apontarmos para a importância das imagens neste período, 

uma vez que tais, muita das vezes, falam pelo próprio texto, como no caso das comemorações 

de apoio ao aniversário de interventoria e das manifestações trabalhistas nas quais as faixas 

enquadradas são as que parabenizam e legitimam a continuidade do regime. 

Os integralistas, que haviam buscado o apoio governamental com a apresentação de 

Plínio Salgado e da Aliança Integralista Brasileira (AIB), após sua extinção em conjunto com 

as demais siglas, realizaram um levante contra o próprio Estado Novo, que os alijaram do 

poder junto com liberais e comunistas. Foi a oportunidade para que o Correio Paulistano 

apresentasse o caráter revolucionário da AIB como antipopular e subversivo e, com a soma 

desses fatores, maléfico à harmonia sob a qual o Estado Novo se edificava. Logo, os 

integralistas passaram a ser tratados como inimigos da unidade nacional, assim como os 

comunistas e os liberais. 

Adhemar de Barros, com a colaboração dos impressos, passou a representar o anti- 

integralismo e o diálogo em conjunto com a classe trabalhista e os sindicatos, que também 

viviam sob tutela do Estado. Nota-se a oportunidade política que Adhemar de Barros obteve 

dessa situação, uma vez que, antes da nomeação, seu reconhecimento mantinha-se limitado a 

São Paulo e às elites cafeicultoras do Estado. Entendemos por colaboração à promoção de 

Adhemar de Barros, por exemplo, a capa que, além de se dedicar apenas a um assunto, ainda 

foi legitimada com a foto que expõe faixas, como: “Chega de ismos”, “Abaixo ao 

Integralismo”, “Solidários com o Chefe da Nação”, “Viva G. Vargas, Oswaldo Aranha, 

Roosevelt, e Lázaro Cárdenas” (Correio Paulistano, 31 mai. 1938, p. 1) (Figura 6). 



94 
 

 

 
 

Figura 6: Adhemar de Barros e a manifestação trabalhista 
 

 

Fonte: Correio Paulistano. Faltava-nos a organização dentro da qual se processassem os justos 

ideais de trabalho, 31 mai. 1938, p. 1 

 

Como exposto, a similaridade do OESP ao Correio Paulistano consolidou-se a partir 

da entrada de Abner Mourão. Assim, observa-se a utilização dos mesmos elementos, como 

fotos, títulos em destaque com o nome do interventor, fragmentos de discursos e uma  extensa 
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descrição da solenidade. A exemplo o título “As festividades comemorativas do 3º aniversário 

de governo do Sr. interventor Adhemar de Barros” (OESP, 27 abr. 1941, p. 7), que toma uma 

página do impresso ao mencionar as ações solenes do dia (Figura 7). 

 

Figura 7: Festividades do aniversário de governo do interventor Adhemar de Barros 
 

Fonte: O Estado de S. Paulo. As festividades comemorativas do 3º aniversário de governo do 

Sr. interventor Adhemar de Barros, 27 abr. 1941, p. 7 
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Dessa maneira, tais periódicos participam desse momento da história nacional com o 

objetivo de impor uma visão democrática e cooperativa do governo ditatorial, contudo, 

reservada ao Correio Paulistano a permissão a uma crítica mais contundente ao governo do 

extinto Partido Constitucionalista (PC). O passado nacional, segundo o Correio Paulistano, 

foi manchado pelas disputas de interesse pessoal, com fortes responsabilidades de Armando 

de Salles Oliveira, o que fragmentou a capacidade de desenvolvimento do Estado de São 

Paulo. Assim, não só no exemplo das organizações de imprensa, mas na maioria das 

coberturas e opiniões, o jornal expressou o ideal de diálogo e harmonia entre Getúlio e 

Adhemar, Rio de Janeiro e São Paulo, USP e a Universidade do Brasil; relações 

supervalorizadas e conjugadas à propaganda nacional e trabalhista. 

A apresentação e a comemoração da escolha do novo interventor, exposta pelo  

Correio Paulistano, levantaram as primeiras palavras que Adhemar de Barros discursou. As 

comemorações e as informações sobre sua vida e carreira médica, a partir de então, tomaram 

um significativo espaço entre capas e primeiras folhas. Tem-se de início, uma propaganda 

personalista, difusa da apresentação que o OESP dava – antes de Abner Mourão. Discursava 

Adhemar de Barros: 

 

Diga de início, que aperto fortemente a mão de cada paulista, fazendo votos 

porque, entrando numa era nova da vida, possamos conseguir, dentro em 

breve, o congraçamento de todos os filhos de minha terra natal, para que 

possamos trabalhar pela grandeza de São Paulo, que é a grandeza do Brasil. 

Assumo, nesta hora, para com São Paulo e para com a Pátria, o compromisso 

de esforçar-me, acima de tudo, pela prosperidade de honra dessa pátria e do 

meu Estado (Correio Paulistano, 26 abr. 1938, p. 1). 

 

As referências a Adhemar de Barros e a transcrição de seus discursos, muitas das  

vezes em sessões solenes, acompanhadas por imagens, expõem o ponto substancial da 

propaganda estadonovista sob as páginas da imprensa, a imposição da ideia de normalidade: 

 

Conforme o Sr. teve ocasião de ouvir na palestra que acabo de ter com os 

jornalistas cariocas, minha política é a do Estado Novo. Isto quer dizer, em 

outras palavras, que não obedeço a nenhuma orientação que não seja a do 

presidente Getúlio Vargas. Serei em São Paulo seu intérprete. Digo assim 

para que ninguém alimente ilusões a meu respeito. Tomo atitude. Começarei 

mostrando a minha lealdade, tornando bem claro o meu pensamento. Só 

seguirei a política do Sr. Getúlio Vargas (OESP, 26 abr. 1938, p. 3). 
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Além da normalidade como característica da situação política nos anos de Estado 

Novo, Adhemar de Barros deu atenção à questão dos extintos partidos: 

 

Quero imprimir ao governo de São Paulo uma feição completamente nova. 

Governarei o Estado de São Paulo com aqueles dos meus amigos que 

puderem bem servi-lo. Não indagareis da procedência deste ou daquele. Os 

partidos desapareceram (Correio Paulistano, 26 abr. 1938, p. 1). 

 

No tratamento da substituição dos interventores e da chegada de um ex-perrepista, o 

caráter da normalidade do regime e dos seus propósitos foi, mais uma vez, assegurado no 

discurso de Adhemar de Barros, que afirmou que o destino da nação estava acima de qualquer 

passado: 

 

Ilustre amigo Dr. Cardoso de Mello Neto. 
É importante salientar que não reflete esse ato de governo qualquer atitude 

de caráter pessoal, apenas dos imperativos superiores de interesse público, a 

exigirem que sejam colocadas à frente dos destinos desse importante Estado 

uma personalidade inteiramente identificada com o regime criado pelo 

Estado Novo, isenta de compromissos partidários (OESP, 26 abr. 1938, p. 1). 

 

Aos periódicos também coube, desde a implantação do Estado Novo, a missão 

sistemática de apoio à retomada do crescimento de São Paulo, sem esquecer ou menosprezar a 

situação nacional. Sendo assim, considera-se a pressão dos órgãos públicos ao longo dos anos 

para que a memória paulista e a Revolução Constitucionalista fossem mecanicamente 

reajustadas em um mesmo espaço. Nessa situação, deu-se voz tanto para o bandeirantismo 

quanto para o nacionalismo; apontado, pelo jornal, como fruto da capacidade e do caráter 

político de Adhemar de Barros, cujo valor se efetivava pela competência da nomeação do 

experiente Getúlio Vargas; assim São Paulo pôde voltar aos trilhos. 

Os jornais de ordem geral faziam um detalhado acompanhamento dos assuntos 

relacionados à USP e à Universidade do Brasil, ainda encarando-as como pontos substanciais 

para a formação de uma nova mentalidade nacional. Ambos periódicos acompanhavam as 

eleições dos Centros Acadêmicos, principalmente do Centro Acadêmico XI de Agosto, da 

Faculdade de Direito. Também expuseram as escolhas e discursos dos reitores e dos diretores 

nomeados para as faculdades que compunham a USP. 

No entanto, no que se refere ao acompanhamento da questão IEUSP e à anexação de 

seus cursos aos espaços da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL), o Correio 

Paulistano atuava de maneira mais contundente, uma vez que tal assunto abriu margens à 

crítica da gestão de Armando de Salles Oliveira e legitimava o que veio a ser o   desligamento 
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do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (IEUSP) da universidade, pelo seu 

representante, Adhemar de Barros. 

O passado republicano brasileiro que o jornal Correio Paulistano criticava 

sistematicamente direciona-se à figura de Armando de Salles Oliveira, gestão de 

administração viciada, descompassada, perigosa e cheia de aventuras: 

 

A politicagem eleitoral, felizmente abolida pelo Estado Novo, numa orgia de 

favoritismo, aumentou inacreditavelmente os quadros do pessoal. Uma onda 

de desordem abateu de modo tal sobre a administração que esta praticamente 

entrou em colapso (Correio Paulistano, 26 abr. 1938, p. 5). 

 

Ao ponto em que o jornal apresentava as qualidades da implantação do Estado Novo 

como ferramenta para o fim do favoritismo, introduzia Adhemar de Barros como uma figura 

isenta desse mal. Tal adjetivo ficou, portanto, para a descrição das características políticas de 

Armando de Salles Oliveira, por vezes, tratado como megalomaníaco: 

 

Ainda uma vez a confirmação do velho adagio: “É tão funesto ao Homem o 

requinte do orgulho como é à mulher o requinte da formosura”. E na 

continuação traça semelhanças históricas nas violações de direito, 

sobreposição do indivíduo à sociedade e ambição sem freios na atuação de 

Napoleão Bonaparte, de Pio VII e de Armando de Salles Oliveira (Correio 

Paulistano, Megalomania, 5 mai. 1938, p. 4). 

 

É nesse sentido que o jornal apoiou, meses antes da escolha de Adhemar de Barros, 

como solução adequada para o ensino, o fim do IEUSP, visto então como anomalia dentro de 

um sistema universitário e uma fuga ao controle e fiscalização do Estado Novo. Em suma, a 

única função exposta pelo jornal para esse predomínio da USP sobre o Instituto de Educação, 

cuja responsabilidade recaía em Armando de Salles Oliveira, era a de ostentar suas criações, 

aumentando seus números e territórios desordenadamente. A partir dessa reflexão, os 

colunistas do jornal buscaram as respostas para tal ação e, com palavras como “ridículo” e 

“prejudicial”, informaram que não havia, no mundo, aberração semelhante, ato que prejudicou 

tanto o Estado, quanto a excelência do Ensino Superior paulista. 

 

Forçado a justificar, pelo número de unidades escolares integrantes da novel 

instituição, a extemporânea criação da Universidade de São Paulo, por não 

lhe ser possível abandoná-la por outras vantagens específicas de instituições 

desta natureza, o governo do Sr. Armando de Salles Oliveira incluiu a Escola 

Normal da Praça da República entre os estabelecimentos universitários. 

Resta-nos ao Doutor Salles Gomes, como bom pastor que cuida do rebanho, 

tanger para o desprezado redil a ovelha tresmalhada. O lugar da Escola da 
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Praça é no departamento presidido pela Diretoria de Ensino, junto com as 

escolas congêneres, das quais ela é a irmã mais velha e deve ser chefe e 

padrão (Correio Paulistano, Ovelha tresmalhada, 4 fev. 1938, p. 5). 

 

Meses após o decreto assinado para a anexação do Instituto de Educação à FFCL, nº. 

969, de 25 de junho, o Correio Paulistano voltou a confirmar o apoio à atitude do interventor 

para a unificação do que o jornal compreendia como “duplicata” na formação de professores 

para ginásio: 

 

A permanência do curso do professor primário, do ginasial, do primário e do 

pré-primário na órbita da Universidade aberrava contra todos os princípios 

que presidem à organização de sistema escolar dessa natureza e, nesse 

particular, isolava a de São Paulo do conjunto das Universidades existentes 

no mundo civilizado. 

Não se compreende, realmente, um ginásio ou um grupo escolar, ou ainda 

um jardim de infância como partes integrantes de uma Universidade! 

É aberração que, por grotesca, provoca até hilaridade! 

Dessa situação errada e ridícula, observada até 25 de junho no aparelho 

universitário paulista, decorria defeito administrativo altamente grave e, 

indisfarçavelmente, prejudicial, como passamos a provar (Correio 

Paulistano, O caso do Instituto de Educação, 23 out. 1938, p. 4). 

 

A linguagem clara e direta do jornal, assim como seu tom de apoio irrestrito ao novo 

interventor federal, utilizou-se do título “A Divisa” (Correio Paulistano, 27 abr. 1938, p. 3) 

para separar o passado irresponsável do momento administrativo que o Estado vivia. O 

bandeirantismo presente nas ações de Adhemar de Barros, segundo o próprio jornal descrevia, 

não atrapalhava a unidade do projeto nacional, pelo contrário, era visto como virtude por 

associar-se à harmonia entre as singularidades de várias regiões do país. Assim, o jornal 

interpretou a nomeação como um momento de “júbilo cívico”, cuja esperança do povo podia 

descansar na confiança no jovem interventor Adhemar de Barros. 

Contudo, nas edições d‟O Estado de S. Paulo, ao longo dos anos de debate sobre a 

questão IEUSP, optou-se por informar a carência de justificativa e legalidade da ação do 

interventor Adhemar de Barros: 

 

Considerada ilegal a reforma da Universidade de S. Paulo pelo governo do 

Estado. – Parecer da Comissão de Legislação aprovada unanimemente pelo 

Conselho. 

O Conselho Nacional de Educação acaba de dar ganho de causa aos que 

protestaram contra aquela medida, aprovando, unanimemente, o seguinte 

parecer da Comissão de Legislação, do qual foi relator o professor Annibal 

Freire, e que considera ilegal a reforma feita pelo governo do Estado na 

Universidade de São Paulo. 
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Duas ações deram corpo a causa: “Um é a representação dos Sr.s professores 
Antônio Ferreira de Almeida Junior, Fernando de Azevedo, Roldão Lopes de 

Barros e Milton da Silva Rodrigues contra os decretos n
o
. 9.255 e 9.256, de 

22 de junho, e n
o
. 2.259, de 25 de junho de 1938, do Governo de São Paulo:  

o outro consta apenas de um oficio do Sr. interventor naquele Estado, 
dirigido ao ministro da Educação, submetendo à apreciação do Conselho 
Nacional de Educação a reforma procedida na Universidade de São Paulo 
(OESP, 12 out. 1938, p. 1). 

 

A representação dos professores contra os decretos do governo de São Paulo apontam 

para as seguintes violações e prejuízos à universidade: 

 

a) Esses decretos alienam bens da Universidade, para lhes dar aplicação fora 

de sua finalidade; 

b) Atentar contra os preceitos da Pedagogia moderna, relativos à formação 

de professores; 

c) Ferem fundamentalmente a legislação federal, pois foram expedidos pelo 

governo estadual, sem proposta prévia do Conselho Universitário e sem 

audiência do Conselho Nacional de Educação (OESP, 12 out. 1938, p. 1). 

 

Os questionamentos dos professores, com acompanhamento do vice-reitor da USP, 

Spencer Vampré, pautavam-se no seguinte posicionamento: 

 

Vê-se assim que o governo baixou o decreto que modifica substancialmente 

a composição da Universidade, sem que essa medida fosse proposta pelo 

Conselho Universitário, pelo voto dos dois terços da totalidade dos seus 

membros, e sem a audiência prévia do Conselho Nacional de Educação, 

conforme o exige peremptoriamente a legislação federal em vigor (OESP, 12 

out. 1938, p. 1). 

 

Em suma, a notícia ilustra que o Conselho Universitário deveria ter direito de deliberar 

modificações na universidade, sob a proteção da Lei Federal (Decreto nº. 24.279), e não 

apenas “opinar” sobre um fato já consumado apressadamente pelo interventor do Estado. 

Assim, ainda sob o regime do Estado Novo, o impresso conseguiu, sem o poder de crítica, 

expor o lado de Fernando de Azevedo e dos professores que apontavam para a ilegalidade do 

fato em conjunto com o Conselho Universitário, posição distinta do Correio Paulistano    que, 

mesmo antes do decreto n
o
. 9.269, de 1938, já tecia críticas contra a existência do IEUSP – 

Jardim de Infância, a Escola Primária e a Escola Secundária – dentro da USP. 

Sobre a unidade nacional e escolar, o Correio Paulistano lançou duas frentes, a 

primeira já apresentada, pois envolvia também a crítica ao IEUSP como ferramenta de 

fragmentação do ensino nacional, e a segunda versou sobre a função da fiscalização no 

ensino.   Pela   visão   exposta   no   jornal,   a   tutela   que,   para   muitos,   era   motivo  para 
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desmoralização e desprestígio da ação do governo, na verdade, significava uma nova 

operosidade eficiente, nunca antes vista, para a formação do homem do futuro brasileiro. 

Ainda exposto, a organização e padronização da escola era uma ferramenta de consulta e eixo 

norteador para a superação dos males educacionais e culturais da nação. A atitude que 

Adhemar de Barros viera tomar ao destituir o IEUSP também correspondeu à atitude do chefe 

de governo Getúlio Vargas ao extinguir a Universidade do Distrito Federal, sendo transferidos 

seus estabelecimentos para a Universidade do Brasil. Segundo o Correio Paulistano, ambas  

as explicações oficiais foram pautadas na redução de gastos que imprimiu a semelhança entre 

o interventor e o chefe da nação. 

Da forma que o assunto foi tratado pelo Correio Paulistano, nada verdadeiramente foi 

perdido nem reduzido, mas transferido a uma instância adequada através de uma ideia 

organizacional: “Tanto o decreto federal como os estaduais foram inspirados entre outros, por 

um objetivo comum: o de afastar das universidades os institutos onde não se confere o Ensino 

Superior” (Correio Paulistano, Coincidências felizes e o acerto de uma Reforma, 5 fev. 1939, 

p. 4). 

Cumpre também destacar que as críticas se limitavam à independência do instituto em 

relação ao Governo, não envolvendo a faculdade à qual ele foi anexado. Na coluna com o 

título Espírito Universitário (Correio Paulistano, 13 mai. 1938), que não apresentava 

periodicidade regular, o objetivo da FFCL compreendia o engrandecimento da pesquisa 

científica paulista e brasileira, ao mesmo tempo em que contribuía para a formação cultural 

dos professores, por consequência, da sociedade (Correio Paulistano, Espírito Universitário, 

13 mai. 1938, p. 4). 

Sobre as relações de Adhemar de Barros com as faculdades que integravam a USP,  

não há evidência de uma significativa diferenciação ou negação, além da questão clara de que 

o interventor foi, também, um médico de experiência significativa na Europa, o que o 

aproximou um pouco mais dos estudantes e autoridades médicas no Estado de São Paulo, do 

Rio de Janeiro e do reitor da USP, Domingos Rubião Alves Meira, indicado pelo próprio 

interventor. 

Ainda sobre a Medicina, na comemoração de 25 anos da instalação da faculdade em 

São Paulo, o texto publicado pelo jornal Correio Paulistano faz menção positiva à 

contribuição histórica do PRP para o instituto, que se tornou um orgulho para a terra paulista  

e ao próprio interventor. Assim dizendo: 
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Deve-se o empreendimento ao descortino e a administração fecunda dos 

estadistas formados na escola cívica do antigo Partido Republicano Paulista. 

A ação benemérita para tanto desenvolvida pelo saudoso conselheiro 

Rodrigues Alves, Presidente do Estado; e pelo seu secretário do interior, Dr 

Altino Arantes. Contribuição do Governo Júlio Prestes para construção dos 

edifícios que se acham instalados, presentemente, os cursos médicos [...] 

(Correio Paulistano, Há 25 anos, na data de hoje, instalava-se a Faculdade 

de Medicina de S. Paulo, 2 abr. 1938, p. 16). 

 

Sobre a mesma comemoração, igualmente exposta pelo OESP, o título destacado 

explorava a relação da Faculdade de Medicina e da USP, evidenciando, assim, o nome do 

interventor Armando de Salles Oliveira: “a sua integração na Universidade de São Paulo, no 

governo do dr. Armando de Salles Oliveira (OESP, O 25º aniversário da instalação dos cursos 

da Faculdade de Medicina de São Paulo, 2 abr. 1938, p.4) ” 

Muito próximo às questões de saneamento do Estado, com o acompanhamento do 

jornal que lhe era simpático, Adhemar de Barros iniciou as obras necessárias do Hospital de 

Clínicas, um importante momento para o ensino médico do Brasil. Desde 25 de maio de 1938, 

o jornal estampou seus diálogos com os representantes e entusiastas em tal investida  

científica. Nesse dia, Adhemar de Barros foi saudado pelo professor Rubião Meira, presidente 

da Associação Paulista de Medicina que, em discurso transcrito, expôs as reais necessidades 

da expansão e das instalações médicas no Estado, tendo respaldo e atenção do interventor. 

Dando seguimento ao seu primeiro ano no cargo e em resposta às dificuldades 

expostas na área, em 16 de junho de 1938, Adhemar de Barros visitou a Faculdade de 

Medicina e, quando recebido pelo diretor da Escola, Dr. Cunha Motta, passou a ter 

consciência da situação em que encontrava o ensino médico no Estado Novo: 

 

Essa lacuna, que merecia brilho médico, representa uma injustiça à alta 

competência, a dedicação inexcedível dos ilustres professores de clínicas que 

encontram entraves de toda sorte aos seus magistérios reduzidos a uma 

verdadeira condição de indigência de aparelhagem e de material científico. 

A vossa esclarecida inteligência e acendrado patriotismo entregamos o 

julgamento de nossas necessidades materiais, para que melhor possamos 

elevar o nível cultural médico de S. Paulo e para maior glória Brasileira 

(Correio Paulistano, Brilhante discurso do Sr. interventor federal, 16 jun. 

1938, p. 1). 

 

Saudando os colegas de profissão, Adhemar de Barros assumiu que as obras para a 

construção e aparelhamento do Hospital de Clínicas eram indispensáveis ao aperfeiçoamento  

e  especialização  do  ensino  médico  no  país.  O  interventor  adicionou,  em  seu    discurso, 
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transcrito pelo Correio Paulistano, dados norte-americanos que legitimavam a criação do 

Hospital das Clínicas: 

 

Segundo o Council on Medical Education and Hospitals, futuramente, 

poucas faculdades de medicina norte-americanas aceitarão pesquisas, ou 

outros trabalhos clínicos, em lugar de internato. Para comprovar essa 

afirmativa, o Conselho relata que durante o período de primeiro de julho de 

36 a primeiro de julho de 37, existiam 5.484 internos aprovados para o 

internato. Tal cifra representa 91,8% da totalidade dos graduados em 

medicina naquele período. 

A construção do hospital das clínicas é, portanto, indispensável para inteirar 

a finalidade de um perfeito ensino médico, no que diz respeito à 

especialização e ao aperfeiçoamento (Correio Paulistano, O Dr. Adhemar de 

Barros visitou ontem a Faculdade de Medicina, 16 jun. 1938, p. 1). 

 

Sobre sua relação com a Medicina, Adhemar de Barros reforçou sua vocação médica e 

afirmou tal contribuição à sua posição como homem público: 

 

Não é a primeira vez que me vejo, como chefe de governo de São Paulo, 

entre colegas de profissão. A classe médica tem sido para com o seu colega, 

elevado ao posto de maior responsabilidade no Estado, de uma gentiliza 

excessiva, que muito me agrada e me comove. Não me esqueço de que sou 

médico. Só tenho tido, ao contrário, oportunidades para me lembrar e 

orgulhar-me disso. Nenhuma profissão, com efeito, nos dá, como a nossa, 

uma noção mais exata da precariedade dos bens terrenos, inclusive da 

própria vida. Sabemos, por necessidade e dever de ofício, que é passageiro 

tudo quanto nos rodeia. Somos os primeiros a não nos iludirmos com as 

conquistas do nosso esforço. Tanto quanto nos permite a evolução a que 

atingiram os estudos da nossa especialidade, conhecemos os mil e um 

perigos a que está sujeita a nossa condição de mortais e efêmeros. 

Uma visita a esta casa é assim verdadeiramente tonificante para o nosso 

patriotismo. Sentimo-nos fortalecidos, de um lado, pelo exemplo de trabalho 

dos seus doutos professores e, de outro lado, pelo entusiasmo dos moços, 

dignos continuadores, em futuro próximo, das tradições aqui firmadas por 

uma plêiade brilhante de homens de profundo saber (Correio Paulistano, 16 

jun. 1938, p. 4). 

 

Por outro lado, o OESP, antes da intervenção direta de Abner Mourão, não cedeu  

muito espaço às informações que teriam Adhemar de Barros como protagonista. No caso de 

sua visita à Faculdade de Medicina, em junho do primeiro ano de mandato, apenas relatou a 

narrativa objetiva desse acontecimento. Vale lembrar que, nessa situação, a passagem não 

contou com imagens, títulos garrafais, transcrições dos seus próprios discursos e demais 

fatores que indicam a promoção do interventor: 
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O Sr. Interventor visitou ontem, pela manhã, a Faculdade de Medicina da 

Universidade de S. Paulo. 

O Sr. Dr. Adhemar de Barros, recebido no salão de honra, foi saudado pelo 

diretor da Faculdade Dr. Ludgerio da Cunha Motta, tendo a seguir 

agradecido. 

Em seguida S. Exa. visitou demoradamente as várias dependências da 

Faculdade de Medicina, tendo declarado aos jornalistas, que dentro de breve 

serão iniciadas as obras do Hospital das Clínicas de S. Paulo. Notas e 

informações (OESP, Notas e informações, 16 jun. 1938, p. 3). 

 

Para reforçar tal disposição de Adhemar de Barros à ideia apresentada, o Correio 

Paulistano ainda retomou o assunto, reafirmando sua confiança no interventor-doutor. O  

jornal também transformou em matéria os agradecimentos dos estudantes da Faculdade de 

Medicina da USP pela atenção dada ao projeto de construção do hospital escola (Correio 

Paulistano, 2 jul. 1938, p. 4). Após respostas positivas em relação aos recursos cedidos, o que 

iniciaria, de fato, a construção do Hospital de Clínicas, Adhemar de Barros foi retratado em 

uma de suas únicas recusas, o que, mesmo assim, foi descrito como um encontro amistoso. 

Transpostas as palavras, Adhemar de Barros iniciou seu discurso reafirmando que não havia 

nada mais agradável do que estar com os colegas de profissão; entretanto, no que tange ao 

pedido de aumento nos vencimentos, “sincero e leal” (Correio Paulistano, 13 ago. 1938, p.  

4), o interventor afirmou que todas as medidas seriam estudadas a fundo em busca de uma 

solução exequível já que o orçamento do Estado encontrava-se em recuperação. 

A construção do Hospital das Clínicas marcou um dos momentos mais importantes na 

descrição da gestão do interventor federal sob a ótica da imprensa paulista aqui abordada. A 

cobertura sobre a construção se perpetuou de maneira sistemática por todo o seu mandato, 

desde a transcrição do seu discurso da pedra inicial. Nesse caso, novamente o Correio 

Paulistano dedicou mais espaço aos feitos do interventor que, na maioria das vezes, era 

composto pelo seu próprio discurso: 

 

Não foi, porém, somente uma razão pedagógica que me levou a autorizar a 

construção do Hospital das Clínicas. Foi, também, um imperativo social: 

solução da crise nosocomial do nosso Estado. Uma cidade como São Paulo, 

com mais de um milhão de almas, deveria ter, no mínimo, 5 ou 6 leitos 

hospitalares por cada mil habitantes. No entanto, possui apenas cerca de 2,5 

enquanto no distrito de Columbia, da América do Norte, existem 12 leitos 

por mil habitantes, em Roma 9, em Lyon 8, em Nova York 7,5, em Bruxelas 

7, em Munique 6,5, em Paris, Berlim e Amsterdam 5 etc. 

Tais cifras falam por si sós. Explicam sobejamente porque em São Paulo se 

morre sem assistência médica. [...] 

O ato de lançamento da pedra fundamental do importante edifício é, pois,  

um  dos  mais  importantes  do  meu  governo.  Falando  aos  professores     e 
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estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu o 

tinha prometido há meses. 

Cumpro agora a promessa, satisfeito de poder dar aos meus patrícios tão alta 

prova de vontade firme e construtiva. Que os aplausos que esta iniciativa 

desperte nos meios científicos do Estado e do Brasil, revertam em benefício 

do ensino médico em São Paulo (Correio Paulistano, O início das obras do 

Hospital das Clínicas marca um dos atos mais importantes da gestão firme e 

construtiva do Dr. Adhemar de Barros, no Governo de São Paulo, 20 set. 

1938, p. 3). 

 

É evidente a diferenciação no tratamento do mesmo fato pelo jornal OESP e na 

ausência de uma matéria posterior ao fato, como a edição do dia 20 de setembro de 1938 do 

Correio Paulistano. 

 

O Sr. reitor da Universidade de São Paulo resolveu, de acordo com o artigo 

47, n
o
. 11, dos estatutos da Universidade considerar feriado universitário o 

dia de amanhã, por se realizar nesse dia o lançamento da pedra fundamental 
do hospital das clinicas da faculdade de Medicina (OESP, 18 set. 1938, p. 
11). 

 

A visita do Sr. Cunha Motta, diretor da Faculdade de Medicina, ao Palácio  dos 

Campos Elíseos; o convite para a cerimônia de abertura solene dos cursos da USP na 

Faculdade de Medicina; a assinatura para a criação de cargos no Biotério da mesma, entre 

outros, também são elementos que construíram a representação de um interventor sempre 

solícito às questões médicas, principalmente na Faculdade de Medicina da USP. 

A relação e reconhecimento do interventor com sua profissão contribuiu, no ano de 

1939, para a nomeação de Rubião Domingos Meira à reitoria da USP. No discurso transcrito 

pelo Correio Paulistano, em agradecimento ao cargo, Rubião Domingos Meira, lente 

catedrático de Clínica Médica da Faculdade de Medicina e presidente da Associação Paulista 

de Medicina, reafirmou sua proximidade ao interventor: 

 

Nas cogitações de meu espírito amadurecido, cessadas que foram as lutas 

que a mocidade levanta, destruídas a pouco e pouca as ilusões que banharam 

meu animo, nunca pensei alcançar o elevado posto em que a nímia bondade 

do Sr. Interventor, o meu grande e bondoso amigo Adhemar de Barros, 

corroborado pela gentiliza incessante de seu digno auxiliar e meu prezado 

colega, Álvaro Guião, acabo de instalar-me, já quando as luzes da vida se 

vão ao apagamento, nesse luscofisco da existência de velho peregrinador 

pela estrado do trabalho (Correio Paulistano, Revestiu-se de solenidade a 

posse do reitor da Universidade e do diretor da Faculdade de Direito, 2 jun. 

1939, p. 3). 
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Na cobertura desses acontecimentos, o Correio Paulistano e o OESP não expuseram, 

em suas páginas, nenhum tipo de desavença com os nomeados diretores da universidade, o 

que reforçou a representação “responsável” de Adhemar de Barros com os assuntos que 

envolviam a USP enquanto instituição sob a tutela do Estado Novo. Diferente desta situação,  

a memória da instituição revela um incomodo com as decisões do interventor, como no caso 

da nomeação de Alexandre Corrêa, expoente da filosofia escolástica, para a diretoria da FFCL 

em 1938. 

A nomeação do católico da Faculdade de São Bento é um aspecto recorrente na ideia 

de que Adhemar de Barros objetivaria o controle da universidade com total alinhamento às 

suas perspectivas católicas e conservadoras. Na matéria do jornal Correio Paulistano, 

Alexandre Corrêa era o nome que São Paulo inteiro conhecia e admirava. A pequena 

biografia, na edição de 2 de julho de 1938, confirmava a sua formação acadêmica, mas não 

refletia sobre tal posicionamento conservador e a possibilidade da reformulação do ensino na 

FFCL. 

 

Em boa hora, o governo lembrou-se de nomear, para dirigir a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, um homem especializado em Filosofia e Letras, 

possuidor de vasta e formosa cultura geral. O Dr. Alexandre Corrêa é, sem 

dúvida, uma das mentalidades mais vigorosas da geração contemporânea em 

S. Paulo. Ao mestre de direito e latinista, junta-se, harmoniosamente, o 

filósofo e pensador. (Correio Paulistano, O novo diretor da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras, 9 jul. 1938, p. 13). 

 

As exigências e os desafios para a continuidade da FFCL expostos à interventoria 

foram transcritos por meio do discurso do acadêmico Freitas Marcondes. Segundo o aluno, a 

escola mais nova da universidade precisava de um prédio próprio, que abrigasse suas seções. 

Apesar do pedido não ser de resposta imediata, Freitas Marcondes colocava-se como satisfeito 

e confiante na figura do Dr. Adhemar de Barros, pois: “O Sr. Interventor sabe reconhecer os 

esforços da mocidade estudiosa de nossa cidade” (Correio Paulistano. A Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras e suas atuais necessidades, 4 out. 1938, p. 4). 

Reproduzindo a voz coletiva, o acadêmico afirmou: 

 

 
Nós, alunos, queremos, tão somente, colaborar na construção da realidade 

nacional e, o que nossos colegas já fizeram e estão fazendo é, simplesmente, 

o dealbar de uma nova ordem de coisas. Para o mesmo, a faculdade tem seu 

valor justamente por atuar na formação de uma nova sociedade, tendo 

participação na solução de boa parte dos problemas atuais (Correio 

Paulistano, A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e suas atuais 

necessidades, 4 out. 1938, p. 4). 
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Outro fator a ser levantado foi estampado nas páginas do Correio Paulistano. Com o 

poder de nomeação dos reitores e diretores, o retrato inaugurado na FFCL representava a 

aproximação de Adhemar de Barros à instituição, para além da Medicina, e claramente, os 

resultados de sua “troca de times”: 

 

Realiza-se, depois de amanhã, às 10 horas, a inauguração do retrato do Sr. 

Dr. Adhemar de Barros, interventor federal, na sala da diretoria  da  

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A 

solenidade contará com a presença de S. Exc. e de altas autoridades, bem 

como o corpo docente e discente daquele estabelecimento (Correio 

Paulistano, 8 nov. 1939, p. 5). 

 

Nesse período, a FFCL era conduzida pelo diretor professor Alfredo Ellis Junior, que, 

no passado, também exerceu o cargo de deputado estadual pelo PRP, de 1934 até a  

instauração do Estado Novo. O diretor formou-se em Direito pela Faculdade do Largo São 

Francisco e, considerando seu currículo, colaborou com a presença de Adhemar de Barros na 

instituição. Sendo assim, além dos jornais mantidos sob o DIP contribuírem com a construção 

da ideia de proximidade entre o interventor e as instituições de ensino, em suma, na USP, os 

próprios sujeitos que se estabeleciam nos cargos de administração da instituição passaram a 

colaborar com essa imagem. 

Em 12 de agosto de 1938, Adhemar de Barros se fez presente na inauguração da Casa 

do Estudante de São Paulo. Segundo a matéria, os responsáveis pela organização da sessão 

solene, que tinha como convidado principal o próprio interventor do Estado, foram o Centro 

Acadêmico XI de Agosto e a própria Faculdade de Direito. A data comemorada foi a de 11 de 

agosto, aniversário dos cursos jurídicos no Brasil. 

Após o apoio e a presença solene do interventor federal nas comemorações da 

Faculdade de Direito da USP e seus órgãos colegiados, suas relações de davam entre a 

colaboração financeira para a consolidação da construção da Casa do Estudante e a criação do 

Instituto de Criminologia, anexo à Universidade. O último foi tratado pelo impresso no dia 22 

de novembro de 1938 e representava, segundo o Correio Paulistano, a elevação do padrão 

cultural, pois “será o Instituto de Criminologia um centro de Pesquisas científicas, de estudos 

e observações nossas, das quais resultarão novas diretrizes para a elaboração do futuro Direito 

Penal Brasileiro” (Correio Paulistano, Criação do Instituto de Criminologia de São Paulo, 22 

nov. 1938, p. 6). 
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Dentre as escolas superiores analisadas nesta dissertação, sob a ótica da imprensa 

paulista, a Faculdade de Direito parece ser a que mais se adaptou para sediar seus espaços à 

nova política ideológica de Getúlio Vargas e Adhemar de Barros. O corporativismo, o 

nacionalismo, o bandeirantismo, a unidade nacional e a comemoração solene do 23 de Maio
15

, 

são palavras próximas ao cotidiano dos cursos e aulas dessa faculdade, é claro, contando 

também com a organização e comemoração da data cívica de 9 de Julho
16

, que nessas 

circunstâncias, tinha o valor de memória coletiva em consonância com o Estado Novo. 

Para exemplo das atividades cívicas da faculdade, O Bandeirante e a Unidade 

Nacional foi o nome dado à conferência do Dr. Pedro Calmon, que tinha como assunto o 

despertar do sentimento nacional. O corporativismo e o nacionalismo também foram temas 

apresentados na sala João Mendes Júnior, da mesma faculdade, onde se comemorou a semana 

Alvares de Azevedo, importante romancista brasileiro e estudante da Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco, sob a organização dos acadêmicos do XI de Agosto. 

No ano de 1940, mais uma vez, o Correio Paulistano colaborou para a representação 

de um interventor em total consonância com os apelos da Faculdade de Medicina da USP, ao 

transcrever seu discurso para a turma de formandos e de doutorandos dessa instituição. Cabe 

levantarmos um trecho transcrito em que a intenção do interventor em apontar suas 

realizações políticas no cargo é nítida: 

 

Quando assumi a Interventoria, minha orientação administrativa tinha de se 

voltar desde logo, em virtude da minha condição de médico, para o lado do 

armamento da defesa social do Estado, índice seguro do grau de civilização 

de um povo. Procurei então imprimir novo rumo à administração paulista, 

qual o da valorização do homem, principal fator de progresso econômico, em 

qualquer país (Correio Paulistano, 5 jan. 1940, p. 1). 

 

O OESP, em uma coluna pequena de assuntos variados, informou a data e o local da 

sessão solene, mas não estendeu sua cobertura ao dia posterior como era de praxe do Correio 

Paulistano: 

15 
Data da morte dos quatro estudantes paulistas em confronto com as tropas federais. Cristalizou-se a partir  

desse acontecimento o acrônimo MMDC, Martins, Miragaia, Drausio e Camargo, em memória à luta dos 

paulistas pela retomada do regime constitucional e da autonomia deste Estado. 
16 

A data cívica e feriado civil faz jus à Revolução Constitucionalista de 1932. A preservação desta memória e 

versão  dos  fatos,  além  do  feriado,  também  culminou  na  nomeação  de  grandes  avenidas  do  Estado  e   na 

construção de muitos monumentos em homenagem aos heróis combatentes, neste caso, do exército paulista. A 

atuação da memória e a configuração do espaço para a preservação da mesma são discutidas nos artigos: Luto e 

culto cívico dos mortos: as tensões da memória pública da Revolução Constitucionalista de 1932 (ABREU, 

2011) e As comemorações da Revolução Constitucionalista de 1932: representação do passado e construção 

social do espaço regional (ABREU, 2007). 
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Realizam-se hoje as seguintes solenidades da formatura dos médicos  da 

turma de 1939 pela faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo:  

Às 8 horas na basílica de S. Bento, será celebrada uma missa em ação de 

graças em que oficiará D. José Gaspar de Affonseca e Silva, arcebispo de S. 

Paulo, Às 21h, no Theatro Municipal, efetuar-se-á a cerimônia de entrega 

dos diplomas em que servirá de paraninfo o Sr. Interventor Federal neste 

Estado. 

Devem receber diplomas os seguintes novos médicos [...] (OESP, Festas de 

Formatura, 4 jan. 1940, p. 6). 

 

Após a invasão do DOPS ao OESP, em março de 1940, e com a transferência de  

Abner Mourão para o impresso OESP, as transcrições dos discursos do interventor somadas à 

narrativa de sua trajetória passaram a ser característica também do jornal. Para ilustrarmos, o 

OESP interessou-se na homenagem que o interventor recebeu na Academia Nacional de 

Medicina, sendo condecorado como membro honorário da casa (OESP, 8 nov. 1940, p. 2). A 

atitude também reforçou a colaboração mútua da experiência médica com a experiência 

política, como na visita à Faculdade de Medicina, tratada pelo Correio Paulistano. 

Na homenagem do Conselho Universitário a Adhemar de Barros, nomeando o  

Hospital das Clínicas de Hospital Adhemar de Barros, o interventor teve textos e espaços 

semelhantes para a exposição de sua carta de agradecimento ao reitor da USP Rubião Meira 

tanto no Correio Paulistano, quanto no OESP, já coordenado por Abner Mourão. 

No primeiro impresso a figura do interventor está centralizada na capa, e abaixo dela 

descrito em ordem os assuntos relacionados à homenagem: 

 

Hospital das Clínicas “Adhemar de Barros” 

Brilhante carta de agradecimento dirigida pelo sr. Interventor Federal ao 

reitor da Universidade de São Paulo a proposito da homenagem prestada ao 

chefe do executivo bandeirante pelo conselho daquela instituição – 

Telegramas de felicitações recebidos por s. exc. Na capital da República – 

visitas realizadas – varias notas (Correio Paulistano, 25 mar. 1941, p.1). 

 

 

A notícia exposta pelo OESP foi enquadrada na coluna Notícias do Rio e, apesar da 

semelhança com o Correio Paulistano pela transcrição da carta de agradecimento escrita pelo 

interventor, não acompanhava a imagem do médico paulista: 

 

O interventor Adhemar de Barros, que se encontra no Rio, endereçou a 

seguinte carta ao Dr. Rubião Meira, reitor da Universidade de São Paulo: 

[....] O gesto do Conselho Universitário de São Paulo é para mim o mais 

poderoso estímulo até hoje recebido para perseverar nesse caminho. 

Animado pela fortaleza desse incitamento, vou prosseguir com o mesmo 
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amor ao trabalho, com o mesmo sentimento de sacrifício e com a mesma 

centelha de fé na grandeza dos destinos de São Paulo e da República (OESP, 

25 mar. 1941, p. 2). 

 

Ao fim do mandato do interventor, a nomeação de Fernando Costa para o cargo, em 4 

de junho de 1941, tratada por ambos os jornais, foi exposta sem que nenhuma prévia ou 

motivo fossem abordados, a não ser o pedido de dispensa do cargo, redigido pelo próprio 

Adhemar de Barros, segundo os impressos. O Correio Paulistano, dias antes da substituição, 

ainda tinha suas páginas ocupadas com artigos que vangloriavam Adhemar de Barros pelas 

suas conquistas no campo da infraestrutura e saúde, pela construção da Usina de Jundiahy 

(Correio Paulistano, Visita do Sr. Dr. Adhemar de Barros às cidades de Campinas  e  

Jundiahy, 27 mai. 1941, p. 1), pela situação orçamentária do Estado em sua administração e, 

por fim, por reafirmar o número de leitos que o Hospital das Clínicas, denominado Hospital 

Adhemar de Barros, iria oferecer à União, enquanto referência de ensino, pesquisa, 

atendimento e infraestrutura sanitária para a população (Correio Paulistano, 27 mai. 1941, p. 

12). 

O OESP, que também acompanhou a transição, apresentou o novo interventor e 

mencionou as contribuições dos três anos do governo do jovem Adhemar de Barros, de 

“brilhante espírito público”. Segundo o jornal: 

 

O Presidente Getúlio Vargas tendo resolvido aceitar o pedido de demissão 

que lhe fora apresentado pelo Sr. Adhemar de Barros, nomeou interventor 

Federal o Sr. Fernando Costa, que vinha ocupando o alto posto de ministro 

da Agricultura [...] 

É uma transformação que se opera normalmente, sem que dela resulte 

qualquer abalo ou perturbação para a grande vida de trabalho do nosso 

Estado, o que se mostra como se acha ele integrado no regime instituído,  

para salvação e fortalecimento da democracia brasileira, pela carta de 10 de 

novembro (OESP, O Novo Interventor Federal em S. Paulo, 5 jun. 1941, p. 

3). 

 

Adhemar de Barros, com a permissão do DIP, utilizou-se dos espaços destinados às 

noticias da interventoria e afirmou, para contribuir à ideia de equilíbrio, um Estado em  

perfeita ordem e desenvolvimento. Deixando o cargo, o interventor falou aos paulistas: 

 

Governar São Paulo é, sem dúvida, aprender a conhecer um dos povos mais 

progressistas do mundo. A capacidade de realização de que ele é dotado e, 

principalmente, a capacidade de simpatia de que ele é capaz, proporcionam 

aos administradores bem intencionados compensações inesquecíveis (OESP, 

A Solenidade de transmissão do Cargo ao novo interventor federal no Estado 

de S. Paulo, 6 jun. 1941, p. 3). 
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Por fim, Adhemar de Barros expôs o que veio a se tornar uma característica na 

representação de seu jeito de governar. O interventor afastou-se do cargo, mas não da política 

e, muito menos, de sua inclinação ao populismo: “Não me despeço do meu povo, porque ao 

deixar a interventoria federal, a verdade é que volto para o seio dele” (OESP, A Solenidade de 

transmissão do Cargo ao novo interventor federal no Estado de S. Paulo, 6 jun. 1941, p. 3). 

Diferentemente do que foi propagado pelos jornais, a saída de Adhemar de Barros da 

interventoria foi acompanhada pela publicação de um livro denominado A administração 

calamitosa do Sr. Adhemar de Barros em São Paulo, lançado em 1941, e de um dossiê que 

continha uma série de acusações contra a administração pública do interventor. Este último   

foi escrito por Coriolano Góes, que, no regime constitucional, havia se filiado ao PRP e 

também participado efetivamente do Estado Novo. Apesar de diretor geral do Departamento 

de Municipalidades e Secretário da Fazenda na interventoria de Adhemar de Barros, Coriliano 

Góes, como afirma Lovato (2014), fazia parte da oposição provinda do PRP à administração 

duvidosa e conflitante de Adhemar de Barros. 

Para além das informações adequadas ao nosso recorte e expostas acima, o 

levantamento dos periódicos digitalizados nos trouxe o conhecimento de diversas outras 

referências da imprensa paulista a Adhemar de Barros, sobretudo, em duas ordens:  

realizações no campo da infraestrutura e as solenidades que envolviam a interventoria. As 

circunstâncias as quais os impressos estavam submetidos resultaram em uma espécie de troca 

de conteúdo. Neste sentido, as críticas políticas ou desavenças partidárias deram lugar à 

promoção do interventor. O mesmo foi representado recebendo, em 1940, o título de Sócio 

Honorário do Diretório “João Sader” da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; o 

Prêmio Nacional de Prevenção à Cegueira; homenagens dos professores e alunos da 

Universidade do Brasil na entrega de um busto de bronze a ser instalado na USP; homenagens 

da Faculdade de Pharmácia e Odontologia com a colocação de uma esfinge pelos serviços do 

interventor para o melhoramento e aperfeiçoamento do ensino na instituição; uma moção de 

aplausos no Primeiro Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia pela criação do 

Serviço de Puericultura do Estado de São Paulo e o título de presidente de honra do 2º 

Congresso Brasileiro de Urologia, realizado na USP. 

No campo da infraestrutura e em relação à USP, o interventor foi responsabilizado  

pela criação da Seção de Patologia Experimental no Departamento de Anatomia Patológica da 

Faculdade de Medicina; pela colaboração na criação da Casa do Estudante em conjunto ao 

Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito; pela oferta de bolsas de estudos aos 
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alunos da USP; pela feitura do Departamento de Zoologia como instituição complementar à 

universidade; e pela criação, no biotério da Faculdade de Medicina, dos cargos de veterinário, 

zelador, servente, entre outros necessários ao estabelecimento. 

Em 1939, o interventor era mencionado nos jornais pela abertura do Tesouro do 

Estado, destinado a atender a aquisição de mobiliário e outras despesas necessárias à 

instalação de novas salas da Faculdade de Direito da USP; e pela doação de um terreno à 

Associação Paulista de Combate ao Câncer, anexo à Faculdade de Medicina. Em 1940, 

recebeu agradecimentos pela construção do prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras; por construir o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas; por expandir o número de 

matriculas na Faculdade de Medicina em decorrência do aumento de sua aparelhagem e 

melhoria das condições de ensino médico; e foi aplaudido pela criação do Instituto de 

Eletrotécnica na Semana do Engenheiro na USP. Por fim, em 1941, foi tratado dando início à 

construção dos pavimentos de Cirurgia e de Odontologia da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia. 

 

 

 

3.3 Adhemar de Barros na memória uspiana 

 

 

 
Cabe informar que os parágrafos que darão continuidade a esta parte da pesquisa 

visam demonstrar, por meio de citações, representações de Adhemar de Barros sob a ótica de 

agentes da USP ligados à construção de sua história, como José Sebastião Witter (2008), 

Shozo Motoyama (2006) e Crodowaldo Pavan (1993), em entrevista concedida à revista 

Estudos Avançados. Logo, a partir da utilização das noções de “representação”, objetivamos 

enxergar tais construções como versão dos fatos ou, por outras palavras, como Adhemar de 

Barros foi compreendido na confecção da memória institucional. Para exemplo, o foco não é a 

origem das citações, mas a utilização delas por Witter (2008) e como o autor deu forma a sua 

escrita acerca de Adhemar de Barros. Assim também decorre a questão da entrevista, cuja 

atenção se dá no modo com que o ex-reitor Miguel Reale encarou e estampou Adhemar de 

Barros, colaborando para uma obra que comemorou os 70 anos da instituição. 

Witter (2006), historiador e professor emérito da FFCL, tratou a USP em sua trajetória 

pela consolidação de um caráter autônomo, reservando a essa faculdade o status de “célula 

matter”, ponto central de debates políticos acerca da situação nacional e institucional. Sobre a 
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FFCL, Witter citou o discurso de Ernesto de Souza Campos, médico e um dos fundadores da 

universidade, ao jornal Folha da Manhã, para atestar os bons objetivos da faculdade cuja 

proposta era formar cientistas para o bem da nação: 

 

Em primeiro lugar, elas contribuem para elevação do ensino geral. 

Proporcionando aos seus alunos a especialização em diversos ramos do 

conhecimento humano [...] À Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

caberá encaminhar as vocações, formando pesquisadores de ciência pura, 

como já o tem feito. Para a ciência brasileira, portanto, uma Faculdade como 

esta era indispensável (Folha da Manhã, 2 mar. 1938 apud WITTER, 2006, 

p. 35). 

 

Após transcrever os demais objetivos e conquistas da faculdade, por meio da  

percepção das próprias personalidades da instituição, Witter (2006) adicionou, então, os 

problemas. Em suma, tais inquietações apontavam para a questão financeira e a ausência de 

autonomia didática, consequência da implantação do Estado Novo, cuja administração 

provinha de Adhemar de Barros. O organizador utilizou-se da uma entrevista de Irene  

Cardoso (Revista Senhor. Parabéns por quê?, 8 de fev. 1984) e, ao transcrevê-la em seu livro, 

expôs: 

 

[...] já em 1938, na interventoria de Adhemar de Barros, ela é ameaçada de 

extinção. E é sucessivamente ameaçada pelas crises financeiras. A Faculdade 

de Filosofia foi pensada como núcleo central da USP, o que a tornou um 

centro privilegiado do debate intelectual e político (WITTER, 2006, p. 38). 

 
Percebe-se que o fragmento da entrevista de Ernesto de Souza Campos

17
, em 1938,  

não mencionou as dificuldades da instituição perante o Estado Novo. No entanto, a questão 

analisada é que Witter (2006) passou a explorar, na composição do livro, o ponto de vista de 

Cardoso, que mencionou a interventoria de Adhemar de Barros em conjunto com a palavra 

“ameaça”, levantando, assim, a questão da autonomia e do Estado Novo. 

Motoyama (2006) também tratou a relação entre a USP e o Estado Novo. O 

organizador descreveu, de maneira breve, a investida do interventor contra a Faculdade de 

Educação e a FFCL: 

 

Entrementes, em 1938, as nuvens carregadas da ditadura desabaram como 

tempestade na Universidade que se formava. Forças reacionárias e interesses 

 
17  

Em 1954, Ernesto de Souza Campos participou da edificação da memória institucional da Universidade de   

São Paulo incumbido de escrever sua história, a História da Universidade de São Paulo (CAMPOS, 1954). Sua 

obra comemorava o quarto centenário da cidade de São Paulo e o vigésimo aniversário da USP. 
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contrariados desencadearam uma companha de difamação e de falsidades 

contra as duas unidades mais recentes – Faculdade de Educação e FFCL – e 

as missões de professores estrangeiros que imprimiam novos ares na 

educação universitária, sobretudo no campo da pesquisa. Os decretos de 23 e 

25 de junho de 1938 extinguiram a Faculdade de Educação (MOTOYAMA, 

2006, p. 27). 

 

 

 
Para Motoyama (2006), a fragilidade da FFCL em recrutar e organizar seus discentes 

foi um dos motivos para uma ação mais intensa por parte do interventor, diferentemente das 

faculdades seculares que já haviam consolidado um vasto espaço social de legitimidade por 

seus diplomas e pelos serviços prestados à sociedade, como foi o caso da Faculdade de 

Medicina e da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Contudo, a resistência 

demonstrada pelas instituições “seculares” não barraram as vontades comuns de Adhemar de 

Barros e de Getúlio Vargas: 

 

 
O seu governo desencadeou violências e repressões de todos os tipos, 

mormente sobre a Faculdade de Direito, onde se localizava o maior foco 

antigetulista. Em fins de 1938, Getúlio Vargas discutiu com Adhemar de 

Barros, interventor federal do Estado de São Paulo, a demissão de cinco 

professores das Arcadas. Dois escaparam da degola. Foram eles, Cardoso de 

Mello Neto e Ernesto Leme, que posteriormente seria o reitor da USP. Este 

último, líder da conhecida porém ocultada Bucha – uma espécie de 

irmandade secreta da Faculdade –, lutara na Revolução de 1932 e fora eleito, 

em 1934, deputado estadual pela chapa do PD (Partido Democrático). Líder 

da maioria na Assembleia Legislativa, Leme não deixou de prestar 

assistência, igualmente ao PRP (na época minoritário), ao qual pertencia 

Adhemar de Barros. Os elogios do interventor salvaram o futuro reitor da 

USP da demissão. Quanto a Cardoso de Melo Neto, os dois dirigentes do 

Estado Novo acabaram chegando à conclusão que já tinha sido punido de 

forma conveniente pela perda recente do cargo de interventor. Os três 

mestres que não escaparam da demissão foram Waldemar Ferreira, Vicente 

Ráo e Antônio de Sampaio Dória (MOTOYAMA, 2006, p. 28). 

 

No núcleo central da USP, a FFCL, surgiram os registros dos primeiros incômodos. 

Na descrição das ações de Adhemar de Barros, em seu primeiro ano de governo: 

 

 
Adhemar de Barros nomeou para a direção da FFCL um dos mais antigos e 

ferrenhos inimigos da instituição, Alexandre Corrêa. Disposto a modificar os 

contratos, suprimindo as cláusulas que previam reajustes de salário, o 

católico da Faculdade de São Bento também teria tido a intenção de 

desdobrar a Cadeira de Filosofia, a fim de nela introduzir o ensino de Santo 

Tomás de Aquino. (Faculdade de Filosofia da USP: Lições inesquecíveis, 

entrevista, 1994, p. 206). 
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Na entrevista de onde provêm as citações acima, o professor Crodowaldo Pavan não 

hesitou em afirmar que a atuação de Alexandre Corrêa na USP e na FFCL era baseada em um 

antagonismo partidário. O PD, que se tornou o PC, era visto, pelo PRP, como inimigo. Assim, 

a criação da FFCL era tida como conquista da oposição, já que o projeto foi acatado pelo 

interventor Armando de Salles Oliveira e idealizado pelo intelectual J. Mesquita Filho, 

inimigos da sigla perrepista: 

 

Adhemar pertencia ao PRP e, por isso, não via com bons olhos a criação de 

Armando, isto é, a FFCL. Nisso era acompanhado por outros setores da 

sociedade conservadora [...] Assim, a campanha movida por interesses 

religiosos, políticos ou subalternos chegou a tal vulto que houve a intenção, 

por parte do governo, de extinguir a FFCL (Faculdade de Filosofia da USP: 

Lições inesquecíveis, entrevista, 1994, p. 206). 

 

Na versão de Crodowaldo Pavan, Adhemar de Barros e Alexandre Corrêa, em  

oposição às conquistas do PC, apontavam e lamentavam a ausência de um projeto nacional 

dentro da faculdade e, acompanhados por setores católicos e conservadores da sociedade, 

“quase” assistiram a extinção da mesma por parte do governo. A atitude de defesa e 

preservação da faculdade partiu, justamente, de um professor da missão estrangeira: 

 

A proposta de se destruir a FFCL só não teve êxito porque, segundo me 

contou o Prof. Marcus, Fantappié emudeceu os conselheiros com uma 

brilhante defesa dos objetivos da Faculdade, mostrando que sua extinção 

seria um inconcebível retrocesso em termos culturais e científicos. Assim, o 

grande matemático italiano salvou a FFCL (Faculdade de Filosofia da USP: 

Lições inesquecíveis, entrevista, 1994, p. 206). 

 

Motoyama (2006), ao desenvolver uma descrição dos dirigentes máximos da USP, 

afirmou que, em 1938, no ano em que o Estado passou a ter uma influência nunca antes 

presenciada, o professor Lúcio Martins Rodrigues assumiu a reitoria e passou a assistir 

decisões relevantes dependerem da permissão do governo, antes de serem apoiadas pelo 

próprio corpo dirigente da universidade, o que feriu diretamente a condição autônoma e de 

responsabilidade pela mudança social através da Ciência. 

O fato que o organizador escolheu para exemplificar essa situação, e que ainda nos 

esclarece a perda de poder de decisão da figura do reitor perante as decisões da interventoria, 

foi a promessa de Adhemar de Barros de atender imediatamente às reivindicações dos alunos 

da USP em greve. Isso, apesar de o reitor Lúcio Martins Rodrigues ter condicionado a volta às 

aulas para, a partir daí, serem analisados os pedidos dos grevistas. Como descreve  Motoyama 
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(2006), posteriormente, o reitor ainda assistiu Adhemar de Barros nomear um funcionário  

para a Escola Politécnica, sem anuência alguma e nenhum tipo de esclarecimento. “Em 

protesto, Lúcio Martins Rodrigues pediu demissão” (MOTOYAMA, 2006, p. 128). 

Substituindo o descontente Lúcio Martins Rodrigues, assumiu a reitoria, no dia 5 de abril de 

1939, Domingos Rubião Alves Meira. Motoyama (2006) descreveu a proximidade de 

Adhemar de Barros com Domingos Rubião por motivos de afinidade política. 

Na série de entrevistas publicadas no livro organizado por Motoyama (2006), Miguel 

Reale, duas vezes nomeado reitor da universidade (1949-1950 e 1969-1973), fez uma breve 

menção à figura de Adhemar de Barros, contudo, no período posterior à sua interventoria. 

Miguel Reale, enquanto membro do Conselho Administrativo, estudou o projeto que 

transformou a USP em autarquia no processo de reabertura democrática, em 1945, quando já 

era catedrático de Direito. 

Ao ser questionado sobre a relação da USP, que sempre buscou um caráter autônomo, 

com o Estado Novo, admitiu: 

 

Convenci-me de que a autonomia seria ilusória se o reitor continuasse a 

despachar com o secretário de Educação para resolver assuntos de ordem 

didática ou administrativa, razão pela qual resolvi apresentar emenda, em 

virtude da qual todas as funções daquele secretário, relativas ao ensino 

superior, passavam a ser exercidas pelo Reitor da USP. [...] Por outro lado, 

não foi possível desde logo, desvincular a nomeação do Reitor da pessoa do 

chefe do Executivo. Sobre este ponto, bastará notar que ela passou por três 

fases: por escolha pessoal e direta do governador, por sua escolha dentro de 

uma lista tríplice organizada pelo conselho universitário e, finalmente, por 

eleição direta do próprio corpo docente (MOTOYAMA, 2006, p. 193). 
 

Dando prosseguimento à entrevista, Miguel Reale descreveu sua primeira gestão como 

reitor: 
 

 

A 10 de agosto de 1949, fui nomeado para a Reitoria da USP por opção 
pessoal do governador Adhemar de Barros, atendendo à indicação feita pelo 

ex-reitor Linneu Prestes
18

, chamado a exercer as funções de secretário da 
Fazenda. Foi desse modo que os amigos do Partido Social Progressista, do 
qual fui um dos fundadores, puderam me aproximar novamente de Adhemar, 
cabendo-me assinar que não seria esta a última tentativa de estabelecer um 
relacionamento sempre difícil com esse que, apesar do seu personalismo, foi 

 

 
18 

Lineu Prestes foi professor catedrático de Química Analítica e Bromatológica da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia, em 1934. Em 1938, tornou-se diretor dessa faculdade durante a interventoria de Adhemar de  

Barros e, posteriormente, tornou-se reitor da Universidade de São Paulo, nomeado também por Adhemar de 

Barros. Lineu Prestes, Miguel Reale e Adhemar de Barros tinham em comum a defesa do Partido Social 

Progressista em tempos de aliança com o Partido Trabalhista Brasileiro, de Getúlio Vargas. 
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um dos grandes líderes políticos paulistas, ao qual a nossa gente deve 

inestimáveis serviços (MOTOYAMA, 2006, p. 193, grifo nosso). 

 

A última passagem reforça a influência que as redes de relacionamento de Adhemar de 

Barros tiveram nas nomeações e na passagem do regime estadonovista para a reabertura 

democrática e a conquista da autarquia pela USP. Se, no Estado Novo, as nomeações 

provindas dos interventores para os cargos de reitor e diretor da universidade não garantiam a 

autonomia institucional desejada, tampouco na reabertura democrática, pós-1945, a USP se 

viu livre dessas práticas. O exemplo é o caso da nomeação de Miguel Reale, resultado dos 

seus estreitos laços políticos com Linneu Prestes e Adhemar de Barros. 

Outro fator que merece atenção é o modo com que Miguel Reale não escondeu os 

empecilhos do Estado Novo ao desenvolvimento autônomo da instituição, mas ainda 

reconheceu Adhemar de Barros como um grande líder político paulista apesar de seu 

personalismo. A junção do Partido Popular Sindicalista, de Miguel Reale, com o Partido 

Republicano Progressista, de Adhemar de Barros, para a fundação do PSP expõe também a 

continuidade da mística trabalhista de Getúlio Vargas no Partido Trabalhista Brasileiro, em 

sua aliança com o PSP, explicando, ainda que parcialmente, os elogios do reitor Miguel Reale 

à figura do interventor paulista. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

O trabalho aqui apresentado iniciou-se com pesquisas que davam foco à relação 

histórica entre duas datas, a Revolução Constitucionalista de 1932 e a fundação da 

Universidade de São Paulo (USP) em 1934. Para a compreensão dos agentes que participaram 

dessas movimentações foi necessário o recuo, ainda que efêmero, aos grupos que apoiaram e 

negaram a Revolução de 30 de Outubro e às discussões acerca do papel social da educação, 

sobretudo, da educação superior. Dado esse cenário, desejávamos encontrar políticos críticos 

aos segmentos da oligarquia paulista que se alinharam ao Governo Provisório e ao Governo 

Constitucional de Getúlio, após a derrota paulista em 1932. Conscientes do peso da palavra 

“derrota” à causa paulista, notou-se, nos discursos das Assembleias Constituinte e Legislativa, 

lugar de evocação à memória, um sujeito tão indignado aos rumos de São Paulo, quanto à 

figura de Getúlio Vargas, o jovem médico Adhemar de Barros, eleito com uma quantidade 

expressiva de votos por apoio de sua família paulista e cafeeira e pela influência de seu tio, o 

perrepista José Augusto Pereira de Rezende. 

Ao iniciarmos a busca por literaturas que envolviam seu nome e sua trajetória política, 

era recorrente a descrição de suas “conquistas” como, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o 

mais importante hospital escola do Brasil, pelo seu atendimento à população, pela sua 

infraestrutura e pela garantia de excelência ao ensino médico de São Paulo e do país. Enfim, o 

Hospital das Clínicas e também a rodovia Anhanguera não foram projetos idealizados por 

Adhemar de Barros, muito menos concretizados durante seu mandato na interventoria federal 

no Estado de São Paulo, mas parecem fazer parte da biografia do interventor. O que há de se 

perceber, portanto, é a inclinação do mesmo para sua própria propaganda e engrandecimento 

no mundo político, apropriando-se da fama de construtor arrojado e progressista, e desviando- 

se das acusações de corrupto e mau gestor. 

Para além de sua ambição desmedida pela política e pela sua própria proclamação, 

campo muito propício à História Social e Política, convém reafirmar o fato de que aquele que 

ferozmente acusava Getúlio Vargas de ditador e o interventor Armando de Salles Oliveira de 

submisso, ocupou, em 1938, por nomeação do próprio Vargas, o cargo de interventor. 

Adhemar de Barros passou, ao lado de Getúlio Vargas, a defender, entre outras posições, a 

harmonia entre o bandeirantismo paulista e a unidade nacional, colaborando com políticas 

repressivas para a superação de seus adversários políticos de outrora, como Armando de 
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Salles Oliveira. Eis que, por meio da grande imprensa, Adhemar de Barros, constitucionalista 

e católico, passou a ser figura próxima à USP, legitimado pelo seu apreço aos projetos 

arrojados e necessários à nação, mas em contraposição ao status liberal propagado pela 

memória da USP, principalmente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

O projeto de pesquisa consolidou-se na descrição da relação política de Adhemar de 

Barros, no período de sua interventoria, com algumas escolas superiores da universidade, 

como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de 

Direito e o Instituto de Educação (IEUSP), para concentrar-se nas distintas representações 

construídas acerca de um sujeito, com atenção ao ambiente no qual o mesmo se inseriu. 

Conforme levantamos o histórico destas escolas e institutos superiores, compreendemos a 

heterogeneidade da USP, substancialmente, pelos diferentes grupos que legitimaram suas 

posições e projetos políticos ao longo do período republicano. 

A importância dos currículos médicos, o discurso “apolítico” da ciência e sua 

contribuição à sociedade; assim como a importância da Faculdade de Direito na formação das 

elites políticas no início da República e na Revolução Constitucionalista de 1932 configuram- 

se em perfis distintos aos da FFCL, por exemplo, fundada em conjunto com a criação da USP, 

defendida pelo liberalismo de Armando de Salles Oliveira. As obras que compreendem o 

caráter geral da universidade, através da memória institucional, dão um espaço singular à 

posição política da FFCL como porta voz do Decreto nº. 6.238, de fundação, distinto do 

Correio Paulistano e d‟O Estado de S. Paulo, que recortam as conquistas da educação médica 

com maior frequência. 

No que se refere à representação de Adhemar de Barros em relação à USP, podemos 

apresentar duas grandes perspectivas gerais. A primeira, que depende da representação dos 

próprios jornais, coloca-o em conjunto com a Faculdade de Medicina, a FFCL e o Hospital  

das Clínicas, assim, o interventor foi representado no quadro comemorativo instalado na 

FFCL, foi agraciado pela nomeação do prédio do Hospital das Clínicas, foi chamado para 

paraninfar a turma de formandos da FFCL, de formandos da Faculdade de Medicina e 

convidado de honra dos doutorando da mesma, entre outros. E a outra perspectiva criada se 

materializa nas obras que comemoram a fundação da USP, entendida como resultado da 

memória institucional. Nessa última memória, o quadro repressivo do Estado Novo se 

sobrepôs às conquistas de Adhemar de Barros, que, pela maneira como foram expostas, 

sofreram questionamentos enquanto “conquistas” ou apenas objetos de sua propaganda, no 

caso, o Hospital das Clínicas, idealizado pela Fundação Rockefeller. 



120 
 

 

 
 

O manuseio e a crítica às fontes de cunhos distintos nos proporcionam a dimensão da 

nomeação de Adhemar de Barros para a USP, porque, embora a imprensa tenha atuado como 

órgão propagandístico do governo, as ações de Adhemar de Barros colaboraram com o seu 

reconhecimento nacional e institucional, tendo em vista a concessão de títulos notórios 

provindos da instituição, como o Honoris Causa. Em outras palavras, a trajetória política do 

interventor, narrada pelo Correio Paulistano e pelo O Estado de S. Paulo, é, claramente, fruto 

de mecanismos ditatoriais, mas não nos impede de tomarmos consciência das relações do 

interventor com a universidade, pois, no caso das homenagens e do próprio título, a ação 

proveio da instituição e da relação de Adhemar de Barros com a Ciência. 

Nas obras que envolvem a biografia do interventor paulista, as realizações do sujeito 

político se encontram em primeiro plano e o contexto histórico dá base à narrativa. Na 

evocação da memória institucional, procura-se, já passados os anos de fundação, compreender 

as realizações no campo da educação em nível superior a partir das instituições, considerando, 

sobretudo, as dificuldades da mesma para o desenvolvimento do seu projeto. Essas duas 

perspectivas, a biográfica e a institucional, colaboram, então, para a descrição do cotidiano 

político da USP sob a interventoria de Adhemar de Barros e, sobretudo, exploram a 

multiplicidade e a dinâmica dos grupos políticos que se alinhavam e desalinhavam em busca 

da legitimação de seus projetos. 

No que se refere ao apoio ou reprovação às ações de Adhemar de Barros, entendemos 

o novo corpo político paulista instaurado no Estado Novo – que Alzira Vargas de Amaral 

Peixoto nomeou de “inimigos-amigos” ou “volta do café com leite” – como elemento 

fundamental para a escalada de Adhemar de Barros rumo ao reconhecimento nacional. Assim, 

o que contribuiu para as ações do interventor na USP dependeu também da possibilidade   que 

o mesmo obteve para nomear conhecidos, perrepistas de outrora e, também, colegas de 

profissão médica, substituindo os anos de diálogos entre o governo, o Partido 

Constitucionalista (PC) e os liberais que visavam à presidência. 

Sobre a ligação médica com a posição de Adhemar de Barros na interventoria, 

compreende-se uma colaboração mútua, tanto das instituições que teciam agradecimentos e 

notas de apoio ao interventor, quanto no reconhecimento do interventor como médico, que 

resultou, a exemplo, em sua nomeação à Academia Nacional de Medicina. Nesse caso, as 

redes de contato de Adhemar de Barros saíram unicamente da lógica partidária e se 

concentraram no currículo médico que o mesmo pode construir ao longo de sua vida. 

No aspecto geral, as nomeações para a reitoria acompanharam uma lógica política que 

se edificava no século XX, a influência dos bacharéis e, posteriormente, dos médicos que,  em 



121 
 

 

 
 

conjunto com a ascensão dos projetos sanitaristas, ascenderam aos cargos públicos. Adhemar 

de Barros colaborou com essa lógica ao nomear, em 1939, à reitoria da USP, o médico e 

professor da Faculdade de Medicina, Rubião Meira, que também havia se filiado ao PRP no 

período que se antepôs ao Estado Novo. 

Consciente da interação entre ambiente e indivíduo, é notável que Adhemar de Barros, 

apesar do ambiente favorável imposto pelo Estado Novo, também foi protagonista do seu 

próprio destino. As passagens, ao longo deste trabalho, que exemplificam uma mudança 

rápida de posição política e de discurso, que antecedem sua nomeação, buscam comprovar sua 

habilidade em se moldar em momentos propícios à continuidade de sua caminhada política 

que apontava para a presidência da República. 

Adhemar de Barros apoiou o candidato do centro para se afastar dos extremismos de 

Armando de Salles Oliveira e do movimento integralista, apoiou também o golpe que excluiu 

as eleições e se aproximou de Getúlio para ser nomeado. No cargo, usufruiu do poder da 

imprensa com Abner Mourão e pode, então, retomar seus discursos médicos, com a cautela de 

vangloriar o Estado de São Paulo sem se esquecer da unidade exigida por Getúlio Vargas. 

Entre o mau e o bom sujeito, o compreendemos como um médico dinâmico que,  

atento às oportunidades para se perpetuar no poder, construiu um plano de nomeações à USP 

tão progressista quanto seu posicionamento político, tão sanitarista quanto sua formação 

médica de excelência, e tão conservador quanto seus conchavos com a Liga Eleitoral Católica. 

Adhemar de Barros demonstrou sua capacidade em evocar a memória paulista destacando-se 

e, sem um partido para se apoiar no regime estadonovista, deu início ao seu singular 

populismo, arrastando fiéis e alimentando sua própria oposição. Para a USP, tornou-se 

possível encará-lo como o construtor, o normalizador, o interventor paraninfo de diversas 

turmas e, de fato, um homem “para o alto e para cima”, ainda que fosse apenas pela própria 

subida. 
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