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RESUMO 
 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo analisar a trajetória intelectual e 
política do jornalista alagoano Pedro Mota Lima, entre os anos de 1922 e 1935. Para 
o desenvolvimento da pesquisa foram analisados os textos de Pedro Mota Lima nos 
jornais A Gazeta, em 1930, e A Manhã, em 1935, na busca por uma compreensão 
das principais ideias e posicionamentos do jornalista. Indivíduo proeminente nos 
movimentos de esquerda do período, Mota Lima possui trajetória que se confunde 
com o estabelecimento do tenentismo e do comunismo nos anos 1920. A análise 
procura situar a posição de Pedro Mota Lima dentro dos movimentos os quais fez 
parte, pontuando de que maneira influenciou e foi influenciado pelas ideias e 
debates de sua época. Diante deste desafio, procurou-se privilegiar uma bibliografia 
que tratasse dos movimentos de esquerda entre os anos 1920 e 1930, em especial 
o tenentismo e o comunismo. Do ponto de vista teórico, a pesquisa se vale das 
contribuições da História Intelectual, mais especificamente os trabalhos de François 
Dosse, Jean-François Sirinelli, Carlos Altamirano e Eduardo Déves-Valdés, no 
sentido de compreender o que é um intelectual, qual a sua função na sociedade, de 
que maneira exerce suas atividades e como se relaciona com outros intelectuais. A 
perspectiva das redes intelectuais, nesse sentido, é primordial para a compreensão 
da trajetória de Pedro Mota Lima. Foi por meio das inúmeras relações que 
estabeleceu com diversos indivíduos e grupos ao longo do período analisado é que 
o jornalista alagoano desenvolveu suas concepções e visões de mundo. O trabalho 
busca, portanto, contribuir com a história das esquerdas no Brasil ao aprofundar a 
análise sobre um indivíduo pouco estudado pela historiografia. 
 
Palavras-chave: Primeira República. Era Vargas. Tenentismo. Comunismo. História 

Intelectual. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This master's thesis aims to analyze the intellectual and political trajectory of the 
journalist Pedro Mota Lima, between the years 1922 and 1935. For the development 
of the research, the texts by Pedro Mota Lima in the newspapers A Gazeta, in 1930, 
and A Manhã, in 1935, were analyzed in the search for an understanding of the 
journalist's main ideas and positions. A prominent individual in the leftist movements 
of the period, Mota Lima has a trajectory that merges with the establishment of 
tenentism and communism in the 1920s. The analysis seeks to situate Pedro Mota 
Lima's position within the movements he was part of, pointing out how he influenced 
and was influenced by the ideas and debates of his time. Faced with a challenge, we 
hope to privilege this bibliography that deals with leftist movements between the 
1920s and 1930s, especially tenentism and communism. From a theoretical point of 
view, a research draws on the contributions of Intellectual History, more specifically 
the works of François Dosse, Jean-François Sirinelli, Carlos Altamirano and Eduardo 
Déves-Valdés, in order to understand what an intellectual is, what is its role in 
society, how it carries out its activities and how it relates to other intellectuals. The 
perspective of intellectual networks, in this sense, is essential for understanding the 
trajectory of Pedro Mota Lima. It was through the relationships that he studied with 
diverse knowledge and groups throughout the analyzed period that the journalist 
elaborated his conceptions and visions of the world. Therefore, the work seeks to 
contribute to the history of the left in Brazil by deepening the analysis of an individual 
little studied by historiography. 
 

Keywords: First Brazilian Republic. Vargas Age. Tenentism. Communism. Intellectual 

History. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo compreender as ideias e 

posicionamentos do jornalista alagoano Pedro Mota Lima, entre os anos de 1922 e 

1935, por meio da análise de seus escritos nos jornais A Gazeta (1930), A Manhã 

(1935). Antes de comentar sobre os principais temas, a metodologia e o arcabouço 

teórico que abrigam a pesquisa, creio ser importante contar ao leitor um pouco da 

trajetória do trabalho. Quem foi Pedro Mota Lima? Como cheguei até o jornalista? 

Por que seus escritos me despertaram interesse? Qual o caminho da pesquisa? 

O contato com a personagem do jornalista aconteceu ainda na graduação em 

História, quando, enquanto professor de Ensino Médio busquei, na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional, jornais de oposição às oligarquias da Primeira 

República, com o objetivo de demonstrar aos alunos as demandas e expectativas 

das esquerdas no período. Por acaso, acabei encontrando o periódico A Esquerda, 

dirigido por Pedro Mota Lima, o qual utilizei alguns editoriais como análise de fontes 

em sala de aula. O interesse pelos discursos ali reproduzidos e a postura 

aglutinadora e combativa do jornal me fizeram estudá-lo em minha monografia de 

conclusão de curso, intitulada “Alianças políticas e contestação social no jornal A 

Esquerda 1928”, onde analisei a inserção de diversos discursos contra-hegemônicos 

no periódico, dos tenentes aos comunistas, todos estavam presentes. Trabalho e 

graduação concluídos, a vida seguiu, mas sempre pensei que, caso desse 

continuidade à vida acadêmica, estudaria a trajetória e os escritos de Pedro Mota 

Lima, por considera-lo uma figura de relevo para os debates que se constituíam à 

época, com posicionamentos concisos e coragem para enfrentar as adversidades 

daquele período – como as inúmeras perseguições e censuras do poder público em 

relação aos jornais oposicionistas - e foi assim que cheguei até o objeto central 

desta dissertação.  

Mas quem foi Pedro Mota Lima? Esta foi a primeira pergunta que me fiz 

quando resolvi aprofundar uma análise sobre o jornalista. Os dados biográficos eram 

escassos, com poucas informações sobre sua vida pessoal, sua trajetória até chegar 

ao jornalismo, sua família, os pormenores de sua vida. Foi por meio de uma 

apresentação escrita pelo filho de Pedro Mota Lima, Luís Viegas da Motta Lima, em 

uma edição do romance “Fábrica de Pedra”, escrito pelo jornalista, que obtive mais 

informações sobre sua vida. Pedro Mota Lima nasceu em Viçosa, Alagoas, no ano 



 
 

de 1897. Filho de farmacêutico, teve uma infância modesta, concluindo seus estudos 

de nível médio. Já naquela época lançara seu primeiro jornal: A Tesoura. Aos 19 

anos, convidado por seu irmão mais velho, Rodolfo, embarcou para o Rio de Janeiro 

com o sonho de ser jornalista. Na capital do país, trabalhou como repórter dos 

jornais A Notícia e O Imparcial, quando cobriu os levantes militares do Forte de 

Copacabana, em 1922, aprofundando sua relação com o movimento tenentista. 

Mota Lima fundou seu primeiro jornal, A Esquerda, em 1927, preocupado em 

aglutinar os movimentos contestatórios do período – comunistas, anarquistas, e 

outros setores esquerdistas – num diário que exercia forte oposição aos regimes 

oligárquicos dos anos 1920. Fundou em 1929 o jornal A Batalha, que buscou 

defender a aproximação entre o tenentismo e a Aliança Liberal. Nas eleições de 

1930, o jornalista foi candidato e deputado federal por Alagoas, mas não conseguiu 

eleger-se.  

Com os movimentos políticos conturbados do ano de 1930 e a chegada de 

Getúlio Vargas à presidência, Pedro Mota Lima vai apoiar o movimento que ficou 

conhecido como Revolução de 1930. Neste mesmo ano, o jornalista torna-se diretor 

do diário A Gazeta, jornal tradicional da cidade de São Paulo, onde em seus escritos 

aponta as mudanças necessárias para o Brasil e faz críticas ao andamento da 

“revolução”. Entre 1931 e 1934, Pedro trabalhou no Departamento Nacional do Café, 

retornando ao jornalismo em 1935, como diretor de A Manhã, órgão oficial da ANL e 

seu maior sucesso jornalístico. Com o fracasso dos levantes comunistas de 1935 e 

intensa perseguição que os seguiram, Mota Lima exilou-se na Argentina entre 1937 

e 1942, onde atuou em inúmeros diários como Crítica, Notícias Gráficas, El Sol, La 

Hora, e nas revistas Claridad e Derechos del Hombre. Retorna ao Brasil em 1942, 

quando o país declara guerra à Alemanha, ficando preso até 1944, quando recebe 

indulto do presidente Getúlio Vargas. Mota Lima também foi diretor dos jornais 

Imprensa Popular e Tribuna Popular, ambos porta-vozes do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), nas décadas de 1940 e 1950, e nos anos 1960 foi correspondente 

brasileiro da revista Problemas da Paz e do Socialismo, editada em Praga, na antiga 

Tchecoslováquia. Pedro Mota Lima também foi escritor, publicando vários livros ao 

longo de sua trajetória. Badalo Inocente (1923), O Coronel Louzada (1927), Bruhaha 

(1930), El Nazismo en el Brasil (1938), Zamor (1944) e Fábrica de Pedra (1962). 

No âmbito familiar, o jornalista foi casado entre os anos 1920 e 1950 com 

Priscila de Barros Viêgas, com quem teve cinco filhos, dois homens e três mulheres. 



 
 

Após seu casamento, foi companheiro da militante e artista uruguaia Mercedes 

Massera, que o acompanhou até o fim de sua vida. Pedro Mota Lima morreu em 

novembro de 1966, na Tchecoslováquia, vítima de um acidente aéreo. 

Este trabalho busca se inserir no campo historiográfico da História Intelectual. 

François Dosse (2007) ressalta que a História Intelectual se desenvolveu no ponto 

de encontro entre várias vertentes historiográficas: História clássica das Ideias, 

História da Filosofia, História das Mentalidades e História Cultural. Apesar de 

abarcar diferentes perspectivas historiográficas e multidisciplinares, a história 

intelectual, segundo o autor, tem autonomia e ambições próprias:  

 
Fazer com que se expressem ao mesmo tempo as obras, seus autores e o 

contexto que as viu nascer, de uma maneira que rechaça a alternativa 

empobrecedora entre uma leitura interna das obras e uma aproximação 
externa que priorize unicamente as redes de sociabilidade. (DOSSE, 2007, p. 

14) 

  

Dosse aponta para a necessidade de uma relação entre obra, autor e 

contexto no desenvolvimento de qualquer pesquisa em História Intelectual, 

ressaltando que uma análise do meio social de um determinado intelectual – ou 

grupo de intelectuais – deve ser incorporada a seus escritos e vice-versa, para que 

um trabalho ganhe complexidade e profundidade. O autor também evidencia a 

relação passado-presente entre historiador e objeto, dizendo que cabe à história 

intelectual interrogar a vida das ideias por meio de um ir e vir constante entre o 

passado e as perguntas feitas pelo historiador a partir de seu presente. (DOSSE, 

2007, p. 15). Por tratar-se de um indivíduo que viveu em tempos de ebulição política 

e social, além da ascensão de autoritarismos pelo mundo, é muito tentadora a 

comparação com o Brasil contemporâneo, lugar de onde surgem as perguntas que 

norteiam a pesquisa.  

Como alguém que se considerava de esquerda, ou seja, alguém que busca 

se posicionar contra a ordem hegemônica, a figura de Pedro Mota Lima me 

despertou interesse justamente por sua postura aglutinadora – foi nas inúmeras 

tentativas de frentes amplas ao longo de sua trajetória que se destacou – e de uma 

constante autocrítica, aspectos que considero importantes na luta política, inclusive 

nos dias de hoje. Sua trajetória foi pouco analisada pela historiografia, que limitou-



 
 

se, até este trabalho, a citá-lo como um jornalista ligado às esquerdas de seu 

período, alguém que fundou jornais ligados ao comunismo e ao tenentismo, mas 

nunca um intelectual que participou ativamente do debate e da circulação de ideias, 

que encontrou na escrita a maneira ideal para se expressar e tentar tornar o mundo 

um lugar melhor. O que busco com este trabalho é elucidar, ainda que parcialmente, 

por meio de suas próprias ideias, a trajetória de um indivíduo cujas ações 

permaneceram quase esquecidas pela historiografia brasileira que trata das 

esquerdas e dos movimentos sociais e políticos dos meados do século XX. 

Jean-François Sirinelli (2003) ressalta que para o historiador dos intelectuais 

coloca-se o problema da simpatia: 

 
Esta, no sentido primeiro, é necessária: constitui mesmo a essência do 

ofício do historiador. Resta, contudo, o sentido comum, e nesse registro, 

sem dúvida alguma, simpatias nascem, antipatias crescem, o todo 

acompanhando as curvas da evolução eventual do pesquisador. Mais que 

ocultar o fenômeno, sem dúvida é preciso tomar plena consciência dele, 
assumi-lo de algum modo. (SIRINELLI, 2003, p. 239). 

  

A simpatia do historiador com seu objeto é premissa necessária ao 

desenvolvimento de qualquer pesquisa em história. Quanto às simpatias no sentido 

comum, que devemos assumir de algum modo, ressalto que me simpatizo com a 

figura de Pedro Mota Lima e que isso se faz claro ao longo da pesquisa. Ciente dos 

problemas que uma simpatia sem precedentes pode causar, digo que se trata de 

uma simpatia por afinidade intelectual, mas que vou me esforçar durante a análise 

para não incorrer em juízos de valor.  

 A pesquisa tem como principais problemas as seguintes perguntas: 

Quais as posições de Pedro Mota Lima nos movimentos de esquerda dos anos 1920 

e 1930? De que maneira o jornalista amadurece seus pontos de vista conforme se 

aprofunda nos debates sobre o Brasil? Quais foram as redes intelectuais as quais 

esteve inserido?  

 Na tentativa de oferecer respostas à estes questionamentos, busco inserir o 

trabalho na corrente historiográfica da História Intelectual, por compreender que o 

jornalista alagoano foi um intelectual que participou ativamente dos movimentos 

políticos contestatórios deste período, promovendo o debate de ideias, aglutinando 



 
 

perspectivas, influenciando e sendo influenciado pelos meios nos quais circulou. 

Mas porque considerar Pedro Mota Lima um intelectual?  

O historiador argentino Carlos Altamirano (2006) traz algumas questões sobre 

o lugar dos intelectuais na sociedade. Para ele, na compreensão da função do 

intelectual, é preciso levar em conta a “dimensão simbólica da vida social e da ação 

histórica [...] a relação entre atores não se rege apenas por uma relação mecânica 

de forças, mas também, e sobretudo, por códigos culturais de grupos sociais em um 

dado momento (ALTAMIRANO, 2006, p. 14). Um intelectual, nesse sentido, é 

alguém que ocupa um lugar de expressão simbólica, de produção e mediação 

cultural, em um ambiente que suscita à si e seus pares a ação política pela escrita. 

O autor afirma que, como em quase todas as partes, na América Latina o espaço 

dos intelectuais é a cidade: “A condição urbana define igualmente o tipo de cultura 

em que eles se formam, uma cultura que tem sua sede e focos de irradiação nas 

cidades. (ALTAMIRANO, 2006, p. 14). Nesse sentido, no ambiente urbano os 

intelectuais estão conectados entre si em instituições, círculos, revistas, jornais, 

movimentos, locais que tem seu espaço de atuação nos campos cultural e político. 

Altamirano ressalta que, ao contrário das elites culturais do passado, a ação dos 

intelectuais se associa com o domínio que tem sobre os livros, a imprensa. Seu meio 

habitual de influência, seja a que efetivamente possuem ou a influência que aspiram, 

é a publicação impressa. O intelectual não é uma figura eterna, que atravessa 

épocas e culturas, mas uma espécie moderna, uma espécie de seu tempo.  

No esforço de responder à pergunta formulada acima, primordial para a 

apresentação de minha pesquisa, indico três fatores para considerar Pedro Mota 

Lima um intelectual. O primeiro é a forma pela qual escolheu viver profissionalmente: 

era um jornalista, alguém que tinha como especialidade a escrita, que se utilizava 

dos espaços nos quais circulava para expressar suas angústias, suas críticas à 

ordem social, aquilo que sentia no cotidiano. O segundo indício é o fato de ter 

frequentado com assiduidade diversos meios contestatórios das décadas de 1920, 

1930 e 1940: o tenentismo e o comunismo, mais claramente, movimentos que 

convergiam suas críticas às oligarquias e às elites brasileiras como um todo. É 

ingênuo acreditar que o que escrevia não possui qualquer relação com os ambientes 

que frequentou. O terceiro é o fato de ter sido diretor de muitos dos periódicos que 

participou. O papel de diretores e editorialistas é fundamental para a compreensão 

de trajetórias intelectuais, pois costumam, como afirma Fernanda Beigel (2003), 



 
 

cristalizar as principais categorias histórico-sociais que organizam o universo 

discursivo de sua época.  

O trabalho se insere, portanto, na historiografia que trata da história intelectual 

– ou dos intelectuais – por compreender que Pedro Mota Lima, objeto de análise, foi 

um intelectual, cujas ideias e posicionamentos tiveram alguma relevância nos 

movimentos contestatórios da esquerda brasileira entre os anos 1920 e 1940. Por 

ser indivíduo pouco estudado, lembrado apenas em certas passagens, o trabalho 

busca também dar luz às ideias do jornalista, inserindo-o de maneira concreta nos 

trabalhos historiográficos, contribuindo de alguma maneira para os estudos sobre as 

esquerdas do Brasil na primeira metade do século XX. 

A análise foi desenvolvida buscando compreender as ideias de Pedro Mota 

Lima em cada um dos momentos analisados, relacionando-as, quando possível, 

com seus interlocutores, buscando compreender o impacto daquilo que escrevia.  

O segundo capítulo tem como objetivo inserir o personagem principal da 

pesquisa nos movimentos de esquerda dos anos 1920 e início dos anos 1930. Para 

isso, busco uma análise historiográfica que circunda o desenvolvimento do 

tenentismo e do comunismo nestes períodos, procurando situar Pedro Mota Lima 

nas disputas dentro de cada um destes movimentos, ressaltando suas tomadas de 

posição, as alianças que procurou estabelecer, com foco principalmente nas redes 

intelectuais as quais fez parte, principalmente no final dos anos 1920, com os 

comunistas, e no ano de 1935, enquanto foi diretor do periódico A Manhã.  

O terceiro capítulo busca analisar os textos do jornalista enquanto foi diretor 

do jornal A Gazeta, em São Paulo, entre novembro de 1930 e março de 1931. 

Conturbado politicamente, este momento foi marcado pela ascensão de Getúlio 

Vargas ao poder e o fim da chamada República Velha, um período de rupturas e 

conflitos para Pedro Mota Lima. O jornalista buscou manter contato com todas as 

correntes esquerdistas de seu tempo, oferecendo espaços em seus jornais, 

dialogando com os comunistas ao longo dos anos 1920, por exemplo. O principal 

objetivo deste capítulo é compreender porque o jornalista apoiou a Aliança Liberal e 

o movimento político que colocou Getúlio Vargas no poder, chamado por ele de 

“revolução”. Além disso, trato da concepção que tinha sobre a função do intelectual, 

o que entendia por revolução e como enxergava o desenvolvimento do Brasil.  

O quarto capítulo procura analisar os textos de Pedro Mota Lima enquanto 

dirigiu o jornal A Manhã, órgão oficial da Aliança Nacional Libertadora, que circulou 



 
 

no Rio de Janeiro no ano de 1935. Como diretor do periódico, o jornalista expunha 

sua opinião sobre assuntos que envolviam a política do país e a cidade do Rio de 

Janeiro. As principais características dos escritos de Pedro Mota Lima neste período 

foram a crescente preocupação com o avanço do integralismo, do fascismo como 

um todo, a defesa da Aliança Nacional Libertadora, o crescente autoritarismo do 

governo constitucional de Vargas, suas desilusões com a “revolução” de 1930, além 

da mudança de posicionamento que teve em relação ao movimento comunista – 

defendo a hipótese de que passou a apoiar o comunismo a partir deste período. 

 

 

FONTES 
 

As fontes primárias utilizadas para o desenvolvimento do trabalho são as 

colunas do jornalista nas edições de A Gazeta (1930-1931) e A Manhã (1935). Em A 

Gazeta, analisei cerca de 112 edições, enquanto o jornalista foi diretor do periódico, 

entre o dia 17/11/1930 até o dia 06/04/1931. Todas as edições encontram-se 

legíveis e em bom estado, disponíveis no arquivo on-line da Biblioteca Nacional, a 

Hemeroteca Digital. As colunas de A Gazeta estavam localizadas na primeira página 

do jornal, no canto superior esquerdo, e foram os únicos textos dos jornais 

analisados de maneira mais aprofundada. 

A coleção de A Manhã está presente no mesmo banco de dados, a 

Hemeroteca Digital. Foram encontradas 184 edições do periódico, quase todas com 

artigos do jornalista, entre os meses de maio e novembro de 1935 – apenas as 

edições de domingo do jornal, que eram menores, não têm escritos de Pedro Mota 

Lima. É importante ressaltar a indisponibilidade da coleção completa: não existem as 

quatro primeiras edições, além das edições que vão da 7ª à 14ª. No geral, os 

arquivos encontram-se em bom estado, o que permitiu a leitura das fontes sem 

grandes dificuldades de transcrição e análise, ainda que algumas estivessem 

danificadas. As colunas de estavam sempre na terceira página das edições, ao 

centro, em uma fonte maior do que o restante dos textos e notícias, o que demonstra 

a relevância da opinião de Mota Lima dentro do periódico. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1 – AS REDES INTELECTUAIS NOS ANOS 1920 E A CONSTRUÇÃO 
DO PENSAMENTO DE PEDRO MOTA LIMA 

 

Neste capítulo pretendo discorrer sobre as redes intelectuais que Pedro Mota 

Lima fez parte entre os anos de 1922 e 1935, período em que seus escritos são 

analisados. Parto da ideia de redes como uma tentativa de compreender de modo 



 
 

mais abrangente o pensamento do jornalista, inserindo-o num contexto maior de 

discussões políticas e intelectuais no período, partindo do pressuposto de que 

nenhum intelectual escreve e pensa sozinho. A produção do pensamento político 

das esquerdas do período era coletiva, assim como eram os projetos que buscavam 

defender os intelectuais e militantes à época.  

Quem eram os interlocutores de Pedro Mota Lima? Quais grupos e 

movimentos o jornalista fez parte? Qual era sua posição na Aliança Nacional 

Libertadora (ANL)? Como se insere no debate entre tenentistas e comunistas? Estas 

são algumas das perguntas que pretendo responder neste capítulo. Para tal, é 

preciso que se compreenda o que são as redes intelectuais.  

 

1.1 – O que são redes intelectuais? 
 

Em seu trabalho sobre as redes intelectuais na América Latina, Eduardo 

Devés-Valdés (2007) indica a importância da noção de redes para o debate sobre a 

história intelectual e dos intelectuais, na busca por uma melhor compreensão da 

construção do pensamento político latino-americano. Para o autor, rede intelectual 

pode ser definida como: “um conjunto de pessoas ocupadas na produção e difusão 

do conhecimento, que se comunicam em razão de sua atividade profissional, ao 

longo dos anos”. (VALDÉS, 2007, p. 30) 

A comunicação entre interlocutores preocupados com a produção e difusão 

do conhecimento em suas mais variadas formas, sejam eles escritores, políticos, 

diplomatas, profissionais liberais e líderes sociais é o que constitui uma rede. Os 

encontros, segundo Valdés, podem ser feitos de inúmeras maneiras:  
“cara a cara, por correspondência através de diversos suportes, 

contatos telefônicos que dão lugar a congressos, campanhas, publicações, 
comentários ou resenhas de livros, citações recíprocas e outras tantas 
formas em que se estabelecem articulações no mundo intelectual. [...] Estas 
mesmas dão origem ou se sobrepõe a outros tipos de relações: afetivas, 
familiares, políticas, religiosas, etc.” (VALDÉS, 2007, p. 30) 

 

Segundo Valdés, as tensões entre vontade e espontaneidade, entre questões 

acadêmicas ou não, se encontram na origem das redes. Facilidades de 

comunicação, proximidade cultural e econômicas, afinidades entre intelectuais que 

trabalham com questões similares, dando origem a relações de amizade, política, 

instituição e muitas outras.  



 
 

A densidade da comunicação faz com que a espontaneidade vá se 
transformando em institucionalidade, tendendo às sociedades, centros, 
associações, congressos, publicações e outras. (VALDÉS, 2007, p. 31) 

Uma rede intelectual forma-se, portanto, em ambiente de constante 

comunicação entre seus membros, o que possibilita a constituição de outros tipos de 

afetos. Vontades políticas, interesses em comum, são muitos os motivos que 

configuram o estabelecimento de uma rede. 

Aqui estabeleço uma primeira questão: seria o cotidiano de um jornal capaz 

de possibilitar o estabelecimento de uma rede intelectual? Neste sentido, Jean-

François Sirinelli (2003) aponta algumas alternativas: 
Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma 
sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, 
mas igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de 
conviver. São estruturas de sociabilidade difíceis de apreender, mas que o 
historiador não pode ignorar ou subestimar. (SIRINELLI, 2003., p. 248) 

Os textos de Pedro Mota Lima que serão analisados nos próximos dois 

capítulos, escritos em 1930 e 1935, respectivamente, são produto das percepções e 

ideias do jornalista sobre cada um dos assuntos e temas que discorreu. Mas o 

alagoano não era um oásis, ou uma ilha isolada. Foi alguém ativo nos movimentos 

políticos do período, participou de reuniões, debates, provavelmente leu e ouviu 

muitas coisas sobre a situação política do país. Suas ideias são também fruto de 

afinidades, das vontades políticas, do impulso pela mudança das estruturas sociais, 

econômicas e políticas do Brasil, algo que era compartilhado com muitos outros 

grupos e indivíduos, com diferentes visões e percepções. No caso de Pedro Mota 

Lima, sabemos que foi jornalista durante toda sua vida, participou de inúmeras 

redações, dirigiu jornais, escreveu romances, se autoproclamava um trabalhador 

intelectual. De acordo com Sirinelli (2003, p. 248-249),  
O meio intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, um 
“pequeno mundo estreito”, onde os laços se atam, por exemplo, em torno da 
redação de uma revista ou do conselho editorial de uma editora. A 
linguagem comum homologou o termo “redes” para definir tais estruturas. 
Elas são mais difíceis de perceber do que parece.  

  

 Para Ângela de Castro Gomes (1993), o intelectual é um “produtor de bens 

simbólicos envolvido direta ou indiretamente na arena política [...] especializado nos 

processos de criação e transmissão cultural” (GOMES, 1993, p. 63).  Seja por 

vinculação, seja por rupturas, os intelectuais estão sempre ligados à uma tradição, 

um lugar comum, uma origem. Uma tradição “se reforça justamente ao modificar-se, 

ao ampliar a linhagem dos que dela se alimentam por convergência ou oposição” 



 
 

(GOMES, 1993, p. 63). Pensando no mundo dos intelectuais, Castro Gomes discorre 

sobre a ideia de sociabilidade:  
A sociabilidade será aqui tratada [...] como um conjunto de formas de 
conviver com os pares, como um “domínio intermediário” entre a família e a 
comunidade cívica obrigatória. As redes de sociabilidade são entendidas 
assim como formando um ‘grupo permanente ou temporário, qualquer que 
seja seu grau de institucionalização, no qual se escolha participar. (GOMES, 
2003, p. 63) 

 
As redes são, neste sentido, os locais onde a sociabilidade e a circulação de 

ideias são possíveis. Para Mota Lima e outros trabalhadores intelectuais de sua 

época, estas redes eram primordialmente os jornais. A tradição que lhe dá origem é 

aquela da imprensa combativa, que denuncia as tradições hegemônicas e aponta 

possibilidades de futuro. Mas para compreender o lugar de onde falam, é preciso 

entender como trabalhar com jornais enquanto fontes escritas.  

Há objetividade e neutralidade nos jornais? Como identificar os objetivos e 

vontades da linha editorial de um periódico? A resposta está na compreensão de 

cada jornal individualmente e todos os elementos que fazem parte de sua 

publicação. Segundo Tânia Regina de Luca (2008), é preciso enxergar um jornal em 

sua totalidade para que se verifique as intenções e motivações de seus editores. A 

autora elenca alguns pontos que considero primordiais: 1) É preciso dar atenção 

para as motivações que levaram à uma publicação; 2) É preciso que se atente aos 

destaques conferidos: em que página a notícia foi publicada? Está em destaque? 3) 

Qual a ênfase das publicações? Existem repetições de certos temas? Quais as 

linguagens e a natureza do conteúdo? Qual público o jornal pretende atingir? 4) 

Jornais e revistas não são obras solitárias, mas “empreendimentos que reúnem um 

conjunto de indivíduos, o que os torna projetos coletivos, por agregarem pessoas em 

torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir com a palavra escrita” 

(DE LUCA, 2008, p. 140). 5) A importância de se identificar cuidadosamente o grupo 

responsável pela linha editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar 

para a escolha do título e para os textos programáticos é premissa básica para o 

estudo dos jornais.  

Partindo da premissa de que redes intelectuais são os locais onde ocorrem 

sociabilidades, além da compreensão de que os jornais são obras de esforço 

coletivo, e respondendo à pergunta formulada algumas páginas acima, incluo 

também os jornais no escopo dos meios culturais de onde se formam redes. Fruto 

do cotidiano, dos projetos em comum, a troca entre intelectuais na redação de um 



 
 

jornal permite que se estabeleçam relações de toda ordem e que se encaixam na 

ideia de redes intelectuais. Foi dentro dos jornais que Mota Lima participou e atuou 

enquanto jornalista, militante político e produtor cultural. Dito isso, outra pergunta 

surge: como é possível verificar as redes em que atuou? 

A identificação das redes em que Pedro Mota Lima fez parte entre os anos 

1920 e 1930 passa pela história dos próprios movimentos de esquerda do período, 

mais especificamente o tenentismo e o comunismo. Sem entender o que fizeram 

tenentes e comunistas neste contexto, não é possível identificar Pedro Mota Lima e 

comparar o que pensava o jornalista e o que diziam e defendiam seus pares. Neste 

sentido, é importante um levantamento das características primordiais, dos 

personagens mais relevantes e da relação entre eles e o alagoano. 

 

1.2 As redes nos anos 1920: o tenentismo e o comunismo 
 

O movimento tenentista é um dos conjuntos de manifestações políticas que 

marcaram a década de 1920, mas suas origens estão marcadas na própria 

formação das forças armadas no Brasil. É dividido em três importantes episódios 

para Edgard Carone (1975): a revolta dos sargentos no Rio de Janeiro, as cartas 

falsas de Arthur Bernardes e a reunião do Clube Militar em 24 de julho de 1922.  A 

Revolta dos Sargentos foi arquitetada com o intuito de ser um motim do Distrito 

Federal, organizado por líderes civis, e acabou sendo desarticulada antes mesmo de 

ocorrer. As cartas falsas foram atribuídas a Arthur Bernardes antes deste assumir a 

presidência em 1922, sendo posteriormente desmascaradas. Continham ataques 

diretos ao Marechal Hermes da Fonseca, colocando-o como indisciplinado e 

anarquizador, além de dar tratamento semelhante a outros generais. (CARONE, 

1975, p. 27). Os levantes militares de 5 de julho no Forte de Copacabana e na 

Escola Militar do Realengo, organizados pelos tenentes, tinham como pauta 

imediata a revolta contra a prisão de Hermes da Fonseca, mas não apresentavam 

nenhuma intenção de que ocorresse ali um golpe de estado. Os soldados e tenentes 

revoltosos sofreram dura repressão e muitos vieram a óbito. Segundo Cosenza 

(2012)  
Os levantes foram considerados um marco para a formação do movimento 
tenentista. A força simbólica do episódio dos “18 do Forte” não está nos 
ideais que defendiam ou na conspiração que realizou. Pelo contrário: foi 
justamente a repressão desmedida contra os sublevados que causou 
indignação mais ampla entre o oficialato. Foi a partir desse ponto que 



 
 

grupos de tenentes passaram a conspirar ativamente contra o governo. 
(COSENZA, 2012, p.50) 

 

A tensão criada pela Revolta dos 18 do Forte reforçou as fraturas que já 

existiam dentro da organização do exército. Em 1924, também no dia 5 de julho, 

após uma conspiração que iniciara no ano anterior, ocorreu em São Paulo um 

segundo levante que conseguiu exercer domínio temporário sobre a cidade. 

(COSENZA, 2012, p. 51). Marchando rumo ao interior e entrando em conflitos 

inúmeras vezes com tropas legalistas, com capatazes de fazendeiros alinhados ao 

governo, os rebeldes paulistas chegaram até Foz do Iguaçu. Lá permaneceram por 

vários meses à espera da Coluna Prestes, que se dirigia ao Paraná vinda do Rio 

Grande do Sul – após outro levante coordenado por tenentes em terras gaúchas. Os 

dois grupos se encontraram no dia 12 de abril de 1925. (CARONE, 1975, p. 87-93). 

Dali, os revoltosos rumaram ao Paraguai e voltaram ao Brasil pelo Mato Grosso, 

onde percorreram aproximadamente 24 mil quilômetros em 11 estados brasileiros, 

exilando-se na Bolívia no início de 1927. Foi neste momento que a figura de Luís 

Carlos Prestes se tornou grande símbolo do movimento por sua capacidade de 

liderança, sua noção de justiça e seu caráter, que conquistaram a confiança de seus 

companheiros. (COSENZA, 2012, p. 51). 

As pautas tenentistas tinham como base a luta contra a oligarquia e a 

corrupção, um ponto de vista baseado em princípios mais éticos do que 

propriamente políticos. Durante esse período, surge um importante movimento civil 

que defendia a Coluna Prestes, cujo impacto se deu sobretudo entre setores das 

classes médias urbanas – origem dos principais líderes do movimento. A Coluna 

Prestes, expoente principal do tenentismo, acabou estimulando e aglutinando certas 

insatisfações da sociedade civil com o regime oligárquico. Neste contexto, surgem 

jornais oposicionistas, influenciados pelo movimento da Coluna Prestes, irradiando 

parte desse descontentamento provocado pelo autoritarismo dos governos da 

Primeira República, em especial as fortes tensões que permearam o mandato de 

Artur Bernardes, que ocorreu sob vigência do estado de sítio. Diante do cenário de 

insatisfações inspirado pela Coluna Prestes e pelos tenentes que a conduziam, 

Pedro Mota Lima inicia sua trajetória como jornalista e intelectual.  

A trajetória de Pedro Mota Lima durante os anos 1920 se confunde com o 

desenvolvimento do movimento tenentista no Brasil. Umas das características que 

marcam a atuação do jornalista neste período foi a defesa do movimento formado 



 
 

pelos militares de baixa patente, além da supervalorização da figura de Luís Carlos 

Prestes. Mota Lima editou, ao longo dos anos 1920, os jornais O Imparcial, O 5 de 

Julho, e A Esquerda, todos ligados ao tenentismo.  

Nascido em Viçosa (AL), Pedro Mota Lima completou seus estudos básicos 

na cidade natal, mudando-se para o Rio de Janeiro no final dos anos 1910, onde 

tornou-se jornalista. Seu primeiro emprego como jornalista foi em O Imparcial, no 

ano de 1922, onde foi secretário geral e redator. Já naquela época mostrava 

combatividade para enfrentar a censura e o autoritarismo da Velha República, além 

de seu alinhamento com o tenentismo:  
Por abrir manchete solidarizando-se com a Revolta do Forte de 
Copacabana, no dia 5 de julho daquele ano [1922], Pedro Mota Lima e 
outros jornalistas foram presos, sofrendo as péssimas condições do presídio 
da Rua da Relação. (LIMA, 2013, p.13) 

 
Sua passagem no jornal 5 de Julho foi relatada por Jorge Amado, em O 

Cavaleiro da Esperança, publicado em 1940:  
O 5 de julho era órgão dos revoltosos. Onde estava essa oficina? Onde se 
imprimia esse jornal pequeno e violento, circulando clandestinamente de 
mão em mão, um exemplar lido por centenas de pessoas, fazendo mais 
opinião que toda a imprensa governista do país? [...] Na magnífica carreira 
de jornalista de Pedro Mota Lima, organização de romancista que a 
revolução transformou num articulista ímpar no Brasil, há dois momentos de 
rara e emocionante beleza. [...] No momento do 5 de julho ele é a voz da 
revolta tenentista, é a voz da Coluna Prestes clamando dos sertões sobre 
as cidades. [...] É o 5 de julho quem agita a família “tenentista”, quem leva a 
sua palavra ao povo. (AMADO, 1985, p. 170-171) 

 
Em outro relato, também contido em O Cavaleiro da Esperança, Pedro Mota 

Lima escreve nota, a pedido de Jorge Amado, relatando o cotidiano do 5 de Julho, 

ao lado de seu irmão mais novo, Paulo Mota Lima, que posteriormente também foi 

redator em A Esquerda. 
A polícia instituiu um prêmio de 50 contos para quem oferecesse 

uma pista que conduzisse à sua oficina ou apontasse os seus redatores e 
principais distribuidores. Entre os que trabalhavam no jornal se devem 
destacar Antônio Bernardo Canelas e Paulo Mota Lima, que tinha apenas 
16 anos e era responsável pela distribuição geral e da ligação do aparelho 
do jornal com a massa de leitores. (AMADO, 1985, p. 173-174) 

  

A luta contra a censura e o silenciamento, num período histórico tão 

conturbado e cheio de tensões para um jornalista que se propunha crítico às 

oligarquias, era constante. Ainda nos anos 1920, por seus posicionamentos anti-

hegemônicos, vários foram os problemas com a justiça e a polícia, como narra em 

coluna no jornal A Esquerda, intitulada “Você me conhece”, de 22 de fevereiro de 

1928:  



 
 

O oficial de justiça, esforçando-se por manter a gravidade imposta pela 
função, intimou-me, por entre serpentinas: “O presidente interino do Banco 
do Brasil, exige que o diretor de A ESQUERDA assuma a responsabilidade 
da denúncia de suas trapaças contra o comércio, contra a indústria, contra 
os pobres...” [...] Este senhor Castro é dos que ainda se enganam, medindo 
a coragem dos outros pela sua pusilanimidade. Absorvido pelos negócios 
polpudos, a cara atolada na gamela das comidas, não pode enxergar a 
elevação das atitudes alheias, nem compreender que se sacrifique alguém 
por amor a um princípio, em defesa de uma causa, a favor da coletividade. 
(A Esquerda, 22 de fevereiro 1928, p. 3. Grifo do autor) 

 
Percebe-se no trecho como se dava o embate entre Pedro Mota Lima e seus 

adversários políticos. Com ironias nos ataques, o jornalista debocha da vida e da 

atitude do presidente do Banco do Brasil, Correa e Castro. Há ainda que destacar a 

postura combativa, idealista e pautada na defesa do coletivo. Pedro Mota Lima não 

negava possuir lado, haja vista o nome que deu aos jornais que participou neste 

período, e retomava com certa constância em seus escritos que defendia uma causa 

acima de si, colocando-se ao mesmo tempo como porta-voz e militante. Neste 

período, o que defendia era o tenentismo e o fim das oligarquias, o que seus jornais 

deixavam claro. Artur Bernardes e Washington Luís eram alvo constante de ataques, 

ao passo que Luís Carlos prestes e a Coluna eram reverenciados de modo 

eloquente.  

Especialmente em A Esquerda, percebe-se como o jornal buscava relembrar 

e exaltar os caminhos percorridos pela Coluna Prestes, em específico o seu líder. 

Os escritos do jornal retomavam constantemente as propostas políticas do 

movimento e teciam críticas aos opositores, especialmente jornais e personagens 

políticos alinhados aos regimes oligárquicos. Em editorial no dia 21 de março de 

1928, A Esquerda tece crítica à imprensa situacionista: 

 
a imprensa legaloide [...] acordou hoje espumando de raiva, mordendo a 
própria causa”. Seguindo, o editorial afirma: “Vemos o despeito e a 
exasperação causada pela viagem do general Luís Carlos Prestes ao sul. 
Esse fato, sobretudo, irrita os aproveitadores da farra bernadesca (A 
Esquerda, 21 de março de 1928, p. 3). 

 
O editorial aproveita para relembrar os motivos deste medo: “Num minuto de 

tragédia [...] surgiu Prestes no cenário político e social, reafirmando o propósito de 

implantar em nossa terra a verdadeira democracia. Para deter-lhe a marcha heroica 

[...] que o bernardismo esfrangalhou. (A Esquerda, 21 de março de 1928, p. 3) 

A exaltação a Prestes é uma das marcas mais características dos escritos de 

Pedro Motta Lima. Os motivos pelos quais tinha tanto apreço por Prestes e pelos 



 
 

tenentes ele narra muitas vezes: a bravura, a coragem de lutar contra um regime 

despótico, a defesa do que chama de “interesses populares”, como em editorial 

(sem assinatura) publicado em A Esquerda, no dia 21 de março de 1928 

“Num minuto de tragédia [...] surgiu Prestes no cenário político e 
social, reafirmando o proposito de implantar em nossa terra a verdadeira 
democracia. Para deter-lhe a marcha heroica [...] que o bernardismo 
esfrangalhou”, relembrando ainda que “mesmo no exílio, o general Prestes 
continuou a crescer aos olhos de seu povo. E hoje, queiram ou não os 
usurpadores, é um líder de prestígio [...] ligado ao futuro do país.” (A 
Esquerda, 21 de março de 1928, p3) 

 
Em outro editorial, do dia 7 de abril de 1928, A Esquerda traça com clareza a 

posição de Prestes nesse novo país que surgiria com a saída das oligarquias rurais 

do poder. O editorial se inicia fazendo um breve resumo da situação política e social 

do país no começo da década de 1920, que colocou “no coração das massas, o 

vazio da desesperança...E nas trevas que nos angustiavam, muitos pessimistas 

acreditaram ver o fim do fim.” Mas, ressalta, “de súbito, o país inteiro maravilhou-se. 

Uma luz viva e brilhante apontava-nos, claro, o destino. [...] Luís Carlos Prestes, o 

redivivo, o anunciador, a personificação de uma causa em que se condiciona a 

própria vida nacional!” (A Esquerda, 07 de abril de 1928, p.3). 

A defesa exagerada à Prestes e aos tenentes demonstra com exatidão quais 

eram os projetos políticos defendidos por Mota Lima nos anos 1920. Sua 

proximidade com o tenentismo existe desde os primórdios do movimento, quando 

ainda secretário de O Imparcial, foi detido por lançar manchete apoiando o a 

sublevação do Forte de Copacabana. Mas por que esta tamanha identificação com o 

tenentismo? 

Paulo Cunha (2001), analisando a trajetória de Nelson Werneck Sodré, 

demonstra uma característica que pode auxiliar na resposta à pergunta: o moralismo 

pequeno burguês.  
A forma de atuação e intervenção da pequena burguesia é [...] fator corrente 
no processo histórico brasileiro, particularmente nos momentos de crise. [...] 
Embora não a associe explicitamente ao seu projeto político, Sodré chama 
a atenção para um aspecto da pequena burguesia que tende a se tornar, no 
cenário político brasileiro, decisivo e também subestimado: o moralismo. 
Mesmo que seja frágil do ponto de vista analítico, por comportar juízo de 
valor, Sodré admite-o como fator importante para a compreensão de 
consideráveis parcelas da pequena burguesia, seja como postura de 
participação ou de julgamento da vida social. O moralismo se apresenta 
como juízo de valor e é, seguramente, dado importante a ser considerado 
em qualquer análise. [...] Apesar de seus limitados propósitos reformistas, o 
tenentismo expressa um sentido revolucionário a partir de um referencial 
ético nuclear como referência de conduta moral. (CUNHA, 2001, p. 25) 

 



 
 

Filho de farmacêutico, oriundo da classe média, o alagoano teve formação 

educacional básica - ainda que o gosto pela leitura e pelo jornalismo tenham surgido 

cedo. Sua formação, possivelmente deu a ele um nível de leitura suficientemente 

crítico para perceber a situação política do Brasil nas primeiras décadas da 

República. Quando se muda ao Rio de Janeiro, em 1918, aos 20 anos, não demora 

a conseguir emprego em O Imparcial. Já possuía postura crítica às oligarquias 

quando ocorre a revolta de 5 de julho em Copacabana, mas sua indignação é 

canalizada pela combatividade dos tenentes. Como um jovem jornalista das classes 

médias, Mota Lima possuía uma visão crítica da situação brasileira que se 

assemelhava muito à dos revoltosos, pautada em valores morais como a ética, a 

liberdade, a desigualdade. A preocupação com o todo e não com os interesses de 

poucos, a conduta moral ilibada que deveriam ter os líderes desta nova nação, as 

mudanças necessárias para o país e seu povo prosperarem estavam ali. Foi no 

tenentismo, neste início de sua trajetória, que o jornalista se sentiu representado. 

Mas o tenentismo não era revolucionário. Ainda que buscassem por mudanças, 

eram muito mais reformistas do que de esquerda. Compreender o tenentismo e seu 

papel na construção política de Mota Lima é também perceber de que maneira 

enxergava o mundo do ponto de vista ideológico neste período. 

Mas na tentativa de reconstruir as redes intelectuais que Mota Lima fez parte 

neste período, surgem perguntas primordiais: quem foram seus principais 

interlocutores nos fins da década de 1920 e no início dos anos 1930? Com quem 

partilhava projetos em comum? Como o desenvolvimento de suas ideias teve 

influência destes interlocutores? De que maneira se construíram essas redes? As 

respostas para estas perguntas estão ligadas ao ambiente intelectual do Rio de 

Janeiro nos anos 1920, mais precisamente no significativo crescimento das 

oposições aos regimes oligárquicos que governam o país, das mais radicais às mais 

moderadas. Para compreender o desenvolvimento destes grupos opositores e a 

posição de Pedro Mota Lima no período, preciso falar um pouco sobre o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), suas origens, desenvolvimento e principais 

personagens à época.  

O PCB, fundado em 1922, foi uma fusão de inúmeras organizações, em 

grande medida libertárias, oriundas de três estados: São Paulo, Pernambuco e Rio 

Grande do Sul, com 123 aderentes. Embora fosse um partido pequeno, era 

relativamente organizado e possuía desde sua criação a busca pelo reconhecimento 



 
 

da Internacional Comunista (IC) – até como forma de buscar reconhecimento e 

validação. A imprensa foi um importante meio de divulgação de ideias e 

posicionamentos do PCB, em periódicos como A Classe Operária (FERREIRA, 

2012, p. 21), além de significativa preocupação e empenho na circulação de livros, 

folhetos e textos que divulgassem o marxismo – tanto de personagens estrangeiros, 

como de autores brasileiros. Lincoln Secco (2017) aponta algumas das dificuldades 

dos comunistas na divulgação de suas ideias no início do partido:  
A produção nacional era incipiente e artesanal. O tipógrafo Antônio 
Bernardo Canellas, por exemplo, imprimiu seus primeiros folhetos no Recife 
e manteve distribuição em alguns estados. [...] As brochuras de Canellas 
eram distribuídas em sindicatos de Natal, Paraíba do Norte, Recife, Maceió, 
Salvador e Rio de Janeiro. (SECCO, 2017, p.54) 

 
 Aqui, é importante lembrar ao leitor: Antônio Bernardo Canellas já foi citado 

algumas páginas acima como um dos membros do jornal O 5 de Julho, de Pedro 

Mota Lima. Apontado como um dos poucos tipógrafos da época a ter recursos 

suficientes para uma produção razoável de impressos, participou como delegado do 

PCB no IV Congresso do Komintern, em 1922, sendo responsável pela recusa do 

reconhecimento do PCB como um partido legítimo: “É que o delegado brasileiro teve 

comportamento reprovado pelos dirigentes russos, discutindo até mesmo com 

Trótski, que o chamou de ‘phenomène de l’Amérique du Sud” (SECCO, 2017, p. 54). 

De volta ao Brasil, foi expulso do partido, mas manteve até o fim uma atividade 

militante como tipógrafo, jornalista e editor do jornal O 5 de Julho. Aqui, talvez seja 

importante elencar um primeiro contato – talvez conflituoso – entre Mota Lima e os 

comunistas. Rechaçado com veemência do PCB, Canellas manteve proximidade 

com o alagoano, que o recebeu como tipógrafo de O 5 de Julho.  

 O PCB também participou do movimento social que formou, no final dos anos 

1920, a frente parlamentar conhecida como Bloco Operário e Camponês (BOC), 

buscando a inserção do proletariado nos moldes da democracia liberal via eleições. 

Na política interna, talvez a principal característica dos comunistas nos anos 1920 

tenha sido o esforço por alianças políticas, principalmente entre os anos de 1927 e 

1928, mais especificamente com Luís Carlos Prestes e o tenentismo.  

Esta estratégia de aproximação dos comunistas com o ambiente oposicionista 

da Primeira República, a partir de 1927, criou a demanda para a distribuição de 

algumas obras comunistas em livrarias, como a Livraria Científica Brasileira, fundada 

pelo advogado Carlos Sussekind de Mendonça e Francisco Venâncio Filho. Carlos 



 
 

Sussekind era uma figura próxima aos comunistas, tendo representado-os em 1925 

quando tiveram o jornal A Classe Operária empastelado. Em 1927, o advogado 

funda sua Empresa Universal de Publicidade, editando livros próprios, de Roberto 

Lyra e de nosso personagem principal, Pedro Mota Lima, mais especificamente seu 

romance O Coronel Louzada, publicado naquele ano.  

Não tivemos acesso à este livro para o desenvolvimento desta pesquisa, 

focada principalmente em seus artigos escritos em A Gazeta (1930-31) e A Manhã 

(1935). Segundo Felipe Castilho de Lacerda (2017): 

 
Dedicado a José Augusto de Lima, Roberto Lyra e Reis Perdigão, em 1927 
Pedro Motta Lima lança seu romance O Coronel Louzada. O autor o 
escrevera em fins de 1923 e início de 1924. Segundo seu depoimento, 
“cheguei a esquecê-lo...no fundo de uma gaveta. Não sem relutância, acabo 
editando-o três anos depois. Mea culpa, mea culpa...”. Em estilo realista, o 
livro é a representação do mundo do jornalismo e suas relações com a 
política, oposicionista e governista, traçando assim o perfil do jornalista de 
oposição radicalizado pela repressão do regime. (LACERDA, 2017, p. 48) 

 
Estas informações são muito caras na tentativa de reconstruir a trajetória 

intelectual de Pedro Mota Lima. Ainda sobre O Coronel Louzada, aponta Luís Viegas 

da Motta Lima (2013): 

 
[O livro] foi um sucesso literário por retratar a agitação político-

militar da época, que culminou no levante do Forte de Copacabana. Tanto 
que teve esgotada a primeira edição em poucos meses e uma segunda 
edição, também esgotada em pouco tempo. O livro chegou a ser indicado 
ao Prêmio Romance, da Academia Brasileira de Letras (ABL). Nesse ano, 
porém, não houve premiação. (LIMA, 2013, p. 23) 

 
A participação de Pedro Mota Lima na vida política e cultura do Rio de Janeiro 

nos anos 1920 foi significativa. Esteve presente em inúmeros momentos chave, 

manteve relações de sociabilidade e intelectuais com muitos personagens ativos do 

período, como um jornalista de oposição combativo e também como escritor – ainda 

que iniciante. A aproximação que teve com os comunistas, especialmente a partir de 

1927, também foi importante na construção de sua visão crítica e nas teias de 

relações sociais e intelectuais que desenvolveu.  

À época, o PCB vivia um período inicial de consolidação. Dos primeiros 

militantes fundadores do partido já citados neste trabalho, destacamos duas figuras: 

Otávio Brandão e Astrojildo Pereira, que foram talvez os principais formuladores das 

primeiras teses dos comunistas brasileiros sobre a realidade histórica e social do 

Brasil à luz da teoria marxista. Segundo João Quartim de Moraes (1995):  



 
 

 
Por terem chegado ao comunismo através do entusiasmo suscitado pela 
Revolução de Outubro, Astrojildo, Brandão e outros militantes da causa 
operária saídos do anarquismo aderiram à teoria de Marx após se 
identificarem com a política de Lênin. A admiração dos comunistas 
brasileiros pela Rússia soviética não os fez perder de vista, entretanto, as 
condições do país em que viviam e onde lhes era dado lutar. (MORAES, 
1995, p. 67). 

 
Neste período de consolidação do PCB, Astrojildo Pereira e Otávio Brandão 

formularam um “lúcido e concreto programa antioligárquico centrado na aliança da 

classe operária com a pequena-burguesia revolucionária mobilizada desde 1922 sob 

a bandeira tenentista” (MORAES, 1995, p. 68). A figura de Otávio Brandão foi a que 

mais ganhou destaque nestes primeiros anos, segundo Leandro Konder (1988), por 

ser  
um asceta, carismático, presunçoso, ostentava uma cultura que nunca 
chegou efetivamente a dominar, impunha esquemas simplificadores a 
realidades bastante complexas, falava como se fosse o “dono” da 
revolução. [...] Nos anos 20, porém, Brandão era mais inventivo que 
Astrojildo, mais audacioso intelectualmente, e coube a ele a primeira 
tentativa de interpretação da realidade brasileira à luz do marxismo. 
(KONDER, 1988, p 145). 

  

Otávio Brandão, à época, emergia como um dos militantes brasileiros com 

maior conhecimento das obras primordiais do marxismo. Os conhecimentos 

adquiridos contribuíram na formulação do livro Agrarismo e Industrialismo, escrito 

em 1924 e publicado em 1926, sob o pseudônimo de Fritz Mayer. Neste livro, Otávio 

Brandão analisa o levante militar de 5 de julho como uma “consequência do conflito 

entre o agrarismo retrógrado e o industrialismo, uma consequência da disputa do 

mercado brasileiro por ingleses e norte-americanos” (KONDER, 1988, p 146). Entre 

as causas da revolta de 5 de julho, Brandão aponta “a política financeira ruinosa, a 

ganância exagerada dos fazendeiros de café, a miséria das massas, o mal estar 

moral e mental da pequena burguesia” (KONDER, 1988, p. 146). As teses de Otávio 

Brandão sobre o Brasil foram rechaçadas e abandonadas com o desenvolvimento 

do movimento comunista no país, o que não diminui o impacto que tiveram na 

época, tampouco o valoroso esforço inicial de buscar desenvolver uma análise 

histórica e conjuntural do Brasil. Segundo Moraes (1995, p. 55-56): 

 
A característica mais notável, com efeito, da fase de pioneirismo intelectual 

do comunismo no nosso país, é o contraste entre a concepção 
espessamente dogmática da teoria e a pertinência de muitas de suas 



 
 

observações e, até previsões sobre a dinâmica objetiva do processo 

histórico nacional. É ironia fácil argumentar que Otávio Brandão, Astrojildo 

Pereira e outros pioneiros do comunismo conseguiam observar lucidamente 

a sociedade e a cultura que os cercavam. [...] As ideias políticas dos 

primeiros intelectuais marxistas brasileiros desvendaram a dinâmica da 

evolução nacional na crítica conjuntural do final dos anos 1920 com muito 

maior lucidez (notadamente no que concerne aos efeitos catastróficos da 
crise mundial – que Brandão e Astrojildo, apoiados em seu marxismo 

rudimentar, previram com muita antecedência – sobre a monocultura 

cafeeira de exportação) do que os intelectuais das classes dominantes. 

 

É neste mesmo período em que estão sendo formuladas as concepções dos 

comunistas brasileiros que ocorrem as primeiras aproximações entre o PCB e os 

tenentes, à luz de uma possível aliança. Sobre estas tentativas de união, o trabalho 

de Luís Alberto Zimbarg (2001) traz considerações não só sobre as aproximações 

entre os dois grupos, mas também sobre a participação de Pedro Mota Lima nestas 

tratativas. Neste período, o jornalista alagoano dirigia o periódico A Esquerda. 

Segundo Zimbarg, Mota Lima foi ativo partícipe na ida de Astrojildo Pereira, 

secretário-geral do PCB, à Bolívia – quando Pereira conversou e entrevistou para A 

Esquerda o líder tenentista. O autor afirma que “segundo Leôncio Basbaum, [Pedro 

Mota Lima] era uma espécie de “membro secreto do partido” (ZIMBARG, 2001, p. 

27). A breve experiência aliancista dos comunistas foi interrompida pelas resoluções 

do VI Congresso da Internacional Comunista (1928), que deliberou sobre o estágio 

do processo revolucionário mundial, com atenção especial aos países da América 

Latina, até então relativamente excluídos do debate e dos processos políticos no 

centro do comunismo à época. Michel Zaidan (1991) comenta as resoluções da IC 

para os países latino-americanos:  
No tocante à América Latina, as teses do VI Congresso estabelecem que 
“os comunistas devem tomar parte ativa e geral no movimento 
revolucionário de massas dirigido contra o regime feudal e contra o 
imperialismo, inclusive onde esse movimento estiver sob a direção da 
pequena burguesia. Para isso, os PCs não têm de se subordinar, sob 
hipótese nenhuma, a seus aliados temporários. (ZAIDAN, 1991, p. 96) 

Fica explícito, nessas resoluções, críticas da IC às aproximações dos 

comunistas brasileiros com os tenentes e Luís Carlos Prestes. O diálogo 

interrompido deu início à fase chamada de “obreirismo”, caracterizada por forte 

isolamento político, aversão aos intelectuais e prevalência de quadros 

verdadeiramente proletários na direção do partido. É neste contexto que Pedro Mota 



 
 

Lima afasta-se do PCB, principalmente após seu posicionamento nas eleições de 

1930 – e na posterior ascensão de Getúlio Vargas ao poder com o golpe que 

derrubou Washington Luís. O jornalista apoiou a Aliança Liberal, sendo inclusive 

candidato a deputado federal por seu estado natal, Alagoas, nas eleições de 1930. 

Por estas posturas, foi expulso do PCB e taxado pela direção do partido como um 

contra-revolucionário, como veremos adiante. O isolacionismo do PCB durou até a 

ascensão dos fascismos europeus, especialmente do nazismo na Alemanha, que 

forçou uma “reordenação no sentido de incentivar a política de alianças, dando a 

possibilidade de reaproximação com a social-democracia e outras forças de centro-

esquerda. (FERREIRA, 2012, p. 25) 

Mas a presença de Pedro Mota Lima nas reuniões do PCB e seu contato com 

os comunistas parecem ter influenciado o pensamento do alagoano. Seu romance 

Bruhaha (pronuncia-se Bruáá), publicado em 1929, possuía vários elementos 

presentes na discussão do núcleo dirigente comunista em torno da realidade 

brasileira e de sua transformação: 
O imperialismo representado pelo empresário estadunidense; o mundo 
urbano-industrial representado pelo meio sindical e pelo bacharel/político 
governista/aliado do empresário estadunidense; o mundo rural “semi-feudal” 
representado pela propriedade da família pernambucana do protagonista e 
seus “servos”; enfim, o pequeno burguês, representado pelo jornalista de 
oposição, protagonista do romance e pela efêmera, porém impactante, 
aparição dos tenentes revolucionários. (LACERDA, 2017, p. 48) 

 
Assim como O Coronel Louzada, Bruhaha não faz parte da análise. Ainda que 

sua leitura pareça primordial para a compreensão do pensamento de Pedro Mota 

Lima, na época da redação desta dissertação, não encontramos nenhum dos livros 

nos catálogos de sebos pelo Brasil, mas aparentemente estão disponíveis no 

Arquivo Edgard Leuenroth, da Unicamp, consultados por Felipe Lacerda. De todo 

modo, Lacerda nos aponta algumas importantes características da publicação, em 

especial seu alinhamento com muitas das teorias levantadas por Otávio Brandão em 

Agrarismo e Industrialismo, que direcionavam as políticas do PCB à época, além de 

considerar Bruhaha um dos primeiros romances de cunho social escritos no país. 

Esta proximidade com o PCB parece ter sido primordial à Mota Lima, seja pela 

discussão política em torno da aliança com os tenentes, seja pelo possível 

aprofundamento teórico nas concepções marxistas que obteve junto aos 

comunistas, que influenciou seus romances. Neste sentido, no que diz respeito à 



 
 

aproximação do alagoano com o marxismo, é preciso destacar outra figura muito 

próxima dele neste período: Leônidas de Rezende.  

Leônidas de Rezende foi fundador do diário A Nação, junto a Maurício de 

Lacerda, em 1923. O jornal circulou entre 1923 e 1924, como panfleto oposicionista, 

“imprimindo uma orientação liberal com certa abertura para a esquerda” (KONDER, 

1988, p. 152). Pelas publicações de A Nação, Rezende chegou a ser preso por sua 

oposição à Artur Bernardes. Era um intelectual positivista, admirador de Auguste 

Comte, mas procurou construir uma síntese eclética do marxismo, interpretando 

Marx a partir de Comte. A Nação, colocada a serviço do PCB, desenvolveu papel 

político significativo na criação do BOC, atraindo muitos jovens para a órbita do 

PCB. Segundo Leandro Konder: 

 
Os artigos de Leônidas de Rezende eram, de fato, os únicos artigos que 
manifestavam alguma ambição teórica. De modo que, independentemente 
das vantagens políticas que o acordo trouxe para o Partido Comunista, 
criou-se uma situação na qual, afinal, a primeira realização de maior 
envergadura que a agremiação conseguiu promover no plano da difusão da 
teoria, no plano da divulgação filosófica, em 1927, levava aos leitores o 
pensamento de Marx bastante diluído e combinado ecleticamente com o 
pensamento de Augusto Comte (KONDER, 1988, p. 153) 

 

Leônidas de Rezende foi um dos fundadores, junto com Pedro Mota Lima, do 

jornal A Batalha, em 1929, já no âmbito do surgimento da Aliança Liberal, 

encabeçada por Getúlio Vargas. Segundo Pedro Mota Lima, o jornal foi fundado com 

o objetivo exclusivo de apoiar a Aliança Liberal, mas Barreto Leite Filho, em 

entrevista, aponta que o jornal também era ligado ao PCB, mas os recursos para a 

criação e instalação do jornal foram fornecidos por João Pallut, banqueiro de jogo do 

bicho “a quem interessava cobrir suas atividades ilegais” (FERREIRA, 2001). De 

acordo com Marília de Morais Ferreira: 

 
Fruto de confluência de tantos interesses, A Batalha defendia posições 
contraditórias, publicando por exemplo em seu primeiro número um editorial 
de cunho esquerdista que nada tinha a ver como João Pallut e seus amigos. 
Analisando a situação brasileira, afirmava o matutino: ‘É o feudalismo em 
choque com a democracia. O que nós, incorretamente, nos habituamos a 
chamar de partido reacionário, não é senão a sobrevivência da Idade Média 
nos dias atuais, com todos os seus horrores, todas as suas iniquidades, 
toda a sua prepotência. [...] Na verdade, o único ponto comum entre os 
diversos representados no jornal era o apoio à Aliança Liberal (FERREIRA, 
2001, p. 18) 

 



 
 

Parece significativo, pensando nas estratégias de atuação e na busca por 

recursos financeiros – que, sem dúvida, eram escassos ao alagoano – que tenha 

recorrido a um bicheiro para a publicação do jornal.  

A vida política e intelectual de Mota Lima nos anos 1920, portanto, confunde-

se com a própria organização e desenvolvimento dos movimentos de oposição aos 

regimes oligárquicos, daí a construção de uma importante rede de sociabilidade e 

trocas intelectuais que envolvia inúmeros personagens relevantes à época. Algumas 

páginas acima elaborei uma série de questões, pensando na construção destas 

redes em que o alagoano esteve envolvido. Estas conexões foram fruto de uma 

série de vontades e interesses em comum, tais como: as lutas contra o regime 

oligárquico, o desenvolvimento do PCB e seus impactos no campo oposicionista, 

mas principalmente a busca por alianças políticas entre os inúmeros grupos 

envolvidos - tenentes, comunistas, socialistas - ainda que por um breve período de 

tempo, teve um impacto relevante na elaboração de inúmeros projetos como jornais, 

panfletos, livros e romances. 

A ruptura desta importante rede que se construiu parece ter ocorrido em 

algum momento entre os anos de 1929 e 1930, com o isolacionismo do PCB e com 

o apoio de parte dos intelectuais tenentistas – Pedro Mota Lima entre eles – à 

Aliança Liberal. Para os comunistas, apoiar qualquer uma das oligarquias na disputa 

pelo poder não fazia sentido. Para Pedro Mota Lima e outros intelectuais, era uma 

chance de livrar-se do que consideravam um regime político terrível, a qualquer 

custo. Percebo que neste momento ocorre uma inflexão na trajetória do alagoano, 

quando entra em choque com antigos aliados por apoiar Getúlio Vargas e a Aliança 

Liberal, candidatando-se inclusive a deputado federal por Alagoas nas eleições de 

1930. Com a entrada de Vargas no poder, o jornalista sai do Rio de Janeiro e passa 

alguns meses entre 1930 e 1931 como diretor do jornal A Gazeta. Suas colunas no 

diário serão analisadas no próximo capítulo. Agora vou me ater às relações políticas 

e intelectuais de Pedro Mota Lima enquanto esteve em São Paulo, principalmente 

no seu embate com os comunistas e até mesmo com Luís Carlos Prestes.  

A fase do obreirismo do PCB, marcada pela nova política da Internacional 

Comunista, colocava na ordem do dia aos partidos comunistas a responsabilidade 

de combater os inimigos internos e externos – na busca por uma identidade 

comunista (PALAMARTCHUK, 2003, p. 52). Segundo Palarmatchuk,  

 



 
 

O [inimigo] interno era o grupo de Astrojildo Pereira que era acusado de 
buscar equivocadamente uma aliança com os tenentistas. [...] As resoluções 
internacionais chamavam a atenção para a necessidade de radicalização 
das lutas dos trabalhadores. As alianças, portanto, dos proletários com 
outros grupos sociais não deveriam ocorrer. [...] Esse processo de busca 
por uma única identidade comunista chamou-se, no Brasil, de 
“proletarização”. (PALARMATCHUK, 2003, p. 52-53) 

 

 Neste período, afastado do Comitê Central (CC), Astrojildo Pereira foi enviado 

pelo PCB a São Paulo, com o objetivo de contribuir na organização e agitação 

política do partido na cidade. Lá, o líder comunista encontrou um partido 

desarticulado e desmobilizado, e passou a escrever para os jornais O Homem do 

Povo, O Tempo, e para a Revista Nova, além de participar de reuniões do Socorro 

Vermelho (SV) e da Associação Amigos da Rússia (AAR). A participação de 

Astrojildo nessas organizações era sua principal tarefa, assim como a organização 

de uma pequena editora, a Marenglen. Por suas atividades em São Paulo, Astrojildo 

foi criticado pela direção do partido. A direção do PCB via com maus olhos os jornais 

os quais Pereira escreveu, em especial O Homem do Povo, dos artistas Oswald de 

Andrade e Pagu. Considerados pequenos burgueses, o jornal e as organizações 

foram desqualificados pela direção do partido, que envia carta a Astrojildo, 

criticando-o. Aqui, reaparece nosso personagem principal: 

 
“E nesta política de colaboração com os fascistas declarados como Miguel 
Costa, João Alberto e outros estava envolvido também o camarada quando 
publicamente procurou transformar o S.V [Socorro Vermelho] de São Paulo 
como órgão de colaboração e não de luta de classes, dentro do qual se 
encapotavam todos os contra-revolucionários como Pedro Motta Lima, Di 
Cavalcanti, etc. E como representande do Partido no mesmo, o camarada 
chegou ao cúmulo de se deixar arrastar pelos lacaios imperialistas como 
Miguel Costa, dirigente da S.A [Sociedade Amigos, na verdade, Associação 
dos Amigos] da Rússia, na qual se escondiam os elementos de todas as 
índoles, como os fascistas, os trotskistas, contra-revolucionários, etc. 
(Bureau Político, Carta a Astrojildo Pereira. In: PALARMATCHUK, 2003, p. 
63)   

 
No centro das disputas dentro do PCB, Pedro Mota Lima reaparece, acusado 

pela direção do partido de ser um “contra-revolucionário”, um traidor da classe 

trabalhadora e dos caminhos da revolução. Mas quais eram estas duas 

organizações, a AAR e o SV? 

Fundada em São Paulo, no dia 23 de janeiro de 1931, a AAR contava com 

nomes de jornalistas, artistas plásticos, escritores consagrados, críticos literários, 

acadêmicos, etc. A amplitude política adquirida pela entidade assustava os 



 
 

dirigentes do PCB. Criada com o objetivo de combater os preconceitos da sociedade 

brasileira contra a URSS, o grupo tinha também a intenção de promover o 

intercâmbio comercial e cultural entre os dois países, além de “promover a 

propaganda comunista entre os brasileiros” (PALARMATCHUK, 2003, p. 65). Nesta 

disputa entre PCB e outros grupos de esquerda ligados ao comunismo, no âmbito 

das resoluções da IC que buscavam a eliminação de potenciais inimigos internos, a 

AAR é vista como uma entidade pequeno-burguesa que atrapalhava o curso da 

revolução proletária no país.  

Neste período, talvez por sua participação na AAR, como diretor de A Gazeta, 

Pedro Mota Lima escreveu ao menos duas colunas defendendo a aproximação 

econômica e diplomática entre o Brasil e a URSS. Em texto intitulado “O café”, 

datado do dia 28 de novembro de 1930, Mota Lima descreve a trajetória de Jayme 

Adour da Câmara, jornalista brasileiro que foi à Europa estudar e relatar o consumo 

de café de diferentes países. Segundo Mota Lima, Câmara sofreu pressões quando 

desembarcou no Brasil por ter em seu passaporte o carimbo soviético, conseguindo 

escapar da repressão por ter um conhecido que trabalhava na imigração. 

Reestabelecidas as liberdades, Adour da Câmara descrevia o que viu, numa reunião 

no Rottary Club: 

 
Começou por dizer que não há crise do café, há erros. [...] Cita o caso do 
mercado russo. A Rússia compra-nos pouquíssimo café, a preços 
exorbitantes, nos intermediários. Os fazendeiros, os industriais, os 
comerciantes do Rottary ouviram, entretanto, que ‘por mínimo que fosse o 
consumo, de 4 kilos per capita, anualmente aquela população consumiria a 
considerável quantidade de 640 milhões de kilos, ou 10 milhões e meio de 
sacas! [...] Há mais de treze anos nos isolamos do povo moscovita, para 
não fortalecer o nosso apoio o governo de operários e soldados. A Rússia 
proletária, apesar de privada do concurso que lhe negaram os governos 
brasileiros, progrediu, chegou ao “plano de cinco anos”. E nós, teimando. 
Retemos vinte milhões de sacas de café, continuando de relações cortadas 
com uma nação que representa uma sexta parte do mundo. (A Gazeta, 28 
de novembro de 1930) 

 

A defesa de uma política econômica que privilegiasse o importante mercado 

soviético no consumo do café, parece estar alinhada à postura que posteriormente 

era defendida na AAR e criticada pelo PCB. Aqui, percebemos um Pedro Mota Lima 

já em conflitos, afastado de seu núcleo principal que sempre foi o Rio de Janeiro, 

mas articulando-se como podia, mesmo tendo perdido o contato e o apoio de seus 

antigos aliados do PCB. Em São Paulo, Pedro Mota Lima parece estar mais isolado 



 
 

do que jamais esteve. Na bibliografia que comenta sobre os movimentos de 

esquerda em São Paulo nos anos de 1930 e 1931, são poucas as referências à sua 

figura enquanto permaneceu na capital paulista. Quando aparece, é sempre em 

alguma espécie de embate com os comunistas – e até mesmo com Luís Carlos 

Prestes, como mostrarei no próximo capítulo. As redes, aqui, parecem mais frágeis, 

por inúmeros motivos - o que não significa que não tenham existido. Talvez isto 

ajuda a explicar sua passagem rápida em A Gazeta: as dificuldades em se 

estabelecer num ambiente político que não conhecia, num momento político 

conturbado como foi o da ascensão de Vargas ao poder, certamente atrapalharam 

os possíveis planos do alagoano quando foi a São Paulo.  

No período que vai de abril de 1931 à 1934, possuo poucas informações 

sobre Pedro Mota Lima. Sei apenas que se afastou do jornalismo e foi trabalhar no 

Departamento Nacional do Café, situado no Rio de Janeiro 

 
Do qual veio a pedir demissão quando mais evidentes ficaram suas 
divergências com o então governo federal. Disse ele a Ivo Arruma, jornalista 
e seu padrinho de casamento: “...não sou desses que ganham a vida 
auferindo dinheiros de um regime que me empenho em destruir. Você me 
conhece” (LIMA, 2013, p. 14) 

 

Por que afastar-se do jornalismo justamente neste período? Essa pergunta 

sempre ecoou na mente deste que escreve ao pensar o trabalho. Afinal de contas, 

Mota Lima era um personagem muito ativo no meio jornalístico e intelectual, havia 

dirigido jornais, escreveu livros, contribuiu de inúmeras maneiras aos movimentos 

oposicionistas dos anos 1920. As possíveis respostas só ele poderia oferecer, ou o 

acesso a fontes pudesse ajudar a esclarecer, mas não encontrei nada. Tomo a 

ousadia de levantar algumas hipóteses: a necessidade financeira, afinal de contas 

era casado, tinha filhos para criar e o jornalismo claramente não lhe devolvia 

financeiramente na mesma proporção com que se empenhava no exercício da 

profissão; o cansaço pelas constantes polêmicas e disputas entre aliados também 

pode ter contribuído neste afastamento; uma terceira visão é a desilusão com a 

Aliança Liberal e uma sensação de arrependimento – tema que será desenvolvido 

no terceiro capítulo quando analiso seus textos em A Manhã, órgão oficial da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), no ano de 1935. 

 

 



 
 

1.3 – Pedro Mota Lima, a ANL e as redes intelectuais no jornal A Manhã 
  

Nas buscas por informações sobre sua passagem no jornal A Manhã, em 

1935, deparei-me com um relato de 1934, já num ambiente político totalmente 

diferente daquele de 1930. Entre 1930 e 1934, o PCB aprofundou a fase obreirista, 

com a expulsão de inúmeros intelectuais dos quadros do partido, entre eles os 

antigos mentores Astrojildo Pereira e Otávio Brandão. Mas o mundo de 1934 era 

diferente do mundo de 1930. A ascensão do nazismo na Alemanha, o espraiamento 

dos fascismos por inúmeros países, a escalada autoritária de Getúlio Vargas e o 

surgimento do integralismo como força política de extrema direita no Brasil, exigem 

uma movimentação mais abrangente das forças de esquerda no mundo todo. A luta 

contra o fascismo ganhava força. 

 Num momento em que há forte repressão do governo Vargas aos grupos 

oposicionistas, já sob vigência da Lei de Segurança Nacional (LSN), o nome de 

Pedro Mota Lima aparece junto ao de Aparício Torelli, também conhecido como 

Barão de Itararé. Torelli era figura conhecida do meio jornalístico do Rio de Janeiro, 

tendo criado em 1926 o jornal satírico A Manha, com o objetivo de satirizar e atacar 

os políticos do regime oligárquico. Pedro Mota Lima e o Barão de Itararé produziram 

em conjunto, no ano de 1934, uma série de reportagens sobre vida de João 

Cândido, líder da Revolta da Chibata, ocorrida em novembro de 1910 contra os 

maus tratos sofridos pelos marinheiros de baixa patente, publicadas no Jornal do 

Povo, que fundaram em conjunto. 
Saíram duas das reportagens previstas, mas, quando da terceira, Torelli foi 
sequestrado por oficiais integralistas da Marinha e conduzido para a Barra 
da Tijuca, onde foi espancado e depois abandonado com a cabeça raspada 
e em trajes sumários. Em consequência desse episódio, mandou fixar uma 
tabuleta na porta da redação do Jornal do Povo: “Entre sem bater”. 
(Dicionário Histórico Biográfico da Primeira República – CPDOC, 2009) 

 
No mês seguinte ao sequestro do Barão de Itararé, foi a vez de Pedro Mota 

Lima. Preso em dezembro de 1934 por um tenente da polícia militar, foi solto dias 

depois por solicitação de um deputado federal que questionava o chefe de polícia 

Filinto Müller sobre a legalidade da prisão. Sem justificativas, Müller foi obrigado a 

colocar o jornalista em liberdade. É aqui que eu e você nos reencontramos com 

Pedro Mota Lima, num ambiente político ainda conturbado, mas um pouco mais 

aberto às alianças, ao diálogo e às frentes únicas. 



 
 

É neste momento que surge a ANL, constituindo uma frente política e cultural 

formada por comunistas, tenentistas e organizações consideradas progressistas. Os 

objetivos do movimento eram lutar contra o imperialismo, o latifúndio, o fascismo – e 

sua variante brasileira, o integralismo – e defender a democracia. Este conjunto de 

movimentos sociais, principalmente comunistas e tenentistas, impulsionaram a 

aliança e possibilitaram uma rápida expansão de seus quadros políticos e suas 

mobilizações. Aos comunistas, em especial, o surgimento desta frente única 

possibilitava uma construção política e cultural mais ampla, conforma novas 

diretrizes internacionais impunham frente o avanço da extrema direita no mundo. Os 

primeiros meses do movimento foram intensos, com grandes mobilizações, mas o 

governo Vargas, respaldado pela LSN, fechou a ANL em julho de 1935, 

desmobilizando parte significativa da frente ampla. O PCB, baseado em sua longa 

experiência de atuação clandestina, assumiu a direção da aliança, atuando para 

“firmar as teses partidárias de que no Brasil havia condições propícias para uma 

transformação revolucionária baseada no enfrentamento armado” (DALMÁS, 2012, 

p. 36) 

Carine Dalmás (2012) trabalha com as perspectivas do chamado frentismo 

cultural, analisando as ações de intelectuais, escritores e críticos literários ligados ao 

PCB, em especial no ano de 1935. Para a autora, o aparelhamento da ANL pelos 

comunistas repercutiu nas posições de seus escritores e críticos, em especial no 

jornal considerado oficial da ANL, A Manhã, dirigido por Pedro Mota Lima. Para a 

autora, o jornal abriu considerável espaço para a participação de intelectuais 

comunistas com colaborações especiais, que publicavam nos suplementos culturais 

do diário análises literárias, em especial aquelas que comentavam os romances 

brasileiros publicados naquele ano, buscando legitimar política e culturalmente o 

gênero chamado de “romance proletário”. (DALMÁS, 2012, p. 38). 

Naquele ano, são criados dois grupos importantes com o objetivo de divulgar 

e sistematizar a arte e a cultura de esquerda nacional, a  

 
Liga de Defesa da Cultura, cujo manifesto de fundação figuraram nomes de 
vários integrantes do PCB, tais como: Brasil Gerson (jornalista), Carlos 
Lacerda (estudante comunista que na reunião de fundação da ANL propôs 
Luís Carlos Prestes como presidente de honra da entidade); Aníbal 
Machado (escritor); Aparício Torelli (jornalista); Santa Rosa (desenhista); e 
Jorge Amado (escritor); (DALMÁS, 2012, p. 37) 

  



 
 

 e o Clube de Cultura Moderna, que 
Constituiu uma frente ampla política integrada por escritores e jornalistas 
liberais, socialistas e antifascistas, entre os quais se destacaram Elói 

Pontes, Jorge Amado, Valério Konder, Luís Werneck de Castro, Nicanor do 

Nascimento, Carneiro de Melo, Edgar Sussekind, Miguel Costa Filho, 

Maurício de Lacerda, Álvaro Moreira, Aníbal Machado, Oscar Tenório, 

Santa Rosa, Queirós Lima e Di Cavalcanti. (DICIONÁRIO HISTÓRICO 

BIOGRÁFICO – CPDOC) 

Carine Dalmás destaca a importância de A Manhã na circulação dos temas 

culturais que eram de interesse dos intelectuais comunistas neste período, a maioria 

deles ligados a estes dois grupos. Ao longo do período em que circulou o jornal, os 

temas culturais e políticos eram abordados via de regra nos mesmos espaços: os 

artigos concedidos às “colaborações especiais”, localizados principalmente na 

terceira página do jornal.  
O suplemento cultural acabou por se constituir em veículo da crítica dos 

romances nacionais publicados em 1935; da divulgação de formulações 

sobre o papel da arte e da cultura em geral elaboradas por figuras 

expoentes dos movimentos de escritores antifascistas; e da promoção do 

samba carioca como maior expressão genuinamente brasileira. (DALMÁS, 

Op. Cit., p. 39) 

Para Dalmás, foi na página 3 do periódico que os intelectuais ligados ao PCB 

fizeram a defesa das obras literárias que buscassem uma crítica às estruturas 

sociais, elaboradas de forma didática, de fácil compreensão ao leitor. Uma arte 

comprometida com a luta revolucionária, que cresceu alavancada pela ebulição 

política e cultural do período. 

Acredito que tenha sido por meio de A Manhã que boa parte das trocas 

intelectuais dos movimentos ligados à ANL tenha sido divulgada, em especial na 

página 3 do diário, ocupada diariamente com análises de diversos colaboradores. 

Analisando aquele quadro do jornal, levantei os seguintes nomes: Hermes Lima, 

Sodré Viana, Carlos Sussekind de Mendonça, Álvaro Moreyra, Arthur Ramos, 

Rubem Braga, Brasil Gerson, Anísio Teixeira, Roberto Lyra, Eduardo Sucupira Filho, 

Jorge Itiberê, João Palmeira, Nilo Silveira Werneck, Afonso Schmidt, Nereu Rangel 

Pestana, Aparício Torelli, Carlos de Lacerda, João Paes de Albuquerque Lins, João 

Lyra Filho, Edison Carneiro, João Luiz Lafetá, Paulo Emílio, Ildefonso Falcão.   

Muitos destes nomes, como Carlos Sussekind de Mendonça, eram 

conhecidos de longa data de Pedro Mota Lima. Muitos deles, como Rubem Braga e 



 
 

Brasil Gérson estavam ligados à ANL, à Liga de Defesa da Cultura e o Clube de 

Cultura Moderna. Levando em conta a forma como se construíram esses grupos, 

num ambiente de diálogo, trocas políticas e intelectuais, além do fato de o diretor do 

periódico ser Pedro Mota Lima, a ideia que levantei no início do capítulo retorna: as 

redes intelectuais.  

As redes se constroem em ambientes propícios para a troca de ideias e o 

desenvolvimento de afinidades sobre temas, projetos em comum, e geralmente tem 

como resultado algum tipo de publicação: manifestos, panfletos, congressos, 

revistas ou jornais. Analisando a maneira como se constrói a ANL, e principalmente 

o papel de A Manhã na divulgação das ideias principais do movimento, me parece 

claro que o ano de 1935 propiciou a construção de uma importante rede intelectual a 

partir de inúmeros colaboradores que estavam pensando o desenvolvimento da 

cultura e das artes no Brasil. Como afirma Dalmás: 

 
[Existe] uma tendência dos escritores e intelectuais que participaram das 
mobilizações políticas da época, motivados por valores tidos como 
universais como a democracia, a defesa da cultura contra o fascismo, a 
liberdade de expressão, entre outros que estiveram na origem de 
organizações como a ANL. [...] uma tendência comum dos intelectuais 
críticos ao governo de Getúlio Vargas e ao fascismo de diluírem ou 
ignorarem, momentaneamente, certas diferenças políticas outrora bastante 
caras aos comunistas e a seus opositores. [...] Porém, a tática frentista não 
garantiu a existência frente ao autoritarismo do governo brasileiro. 

 

A Manhã foi, portanto, um órgão que aglutinou as diferentes tendências 

existentes dentro da ANL – ainda que com prevalência para os comunistas – e 

enxergo a figura de Pedro Mota Lima como elemento central neste debate. Preciso 

destacar também que o nome do alagoano não é citado em nenhum momento na 

análise de Dalmás – ainda que sua preocupação tenha sido as análises culturais. Na 

mesma página 3 de A Manhã, diariamente, em destaque, Pedro Mota Lima 

publicava sua coluna, com temas principalmente políticos. Mas como medir sua 

participação nesta rede intelectual que se constrói a partir das páginas de A Manhã? 

Ele era o diretor do jornal, afinal de contas, e ainda que jornais, como afirma Tânia 

Regina de Luca (2008) sejam também espaços de produção coletiva, a figura do 

diretor existe para organizar e tomar para si a responsabilidade do que é publicado. 

Em reportagem publicada no dia 19 de Novembro de 1935, A Manhã, retransmitindo 

relato do jornal O Homem Livre, relata de que maneira a responsabilidade de uma 

publicação recaía sobre o diretor do periódico: 



 
 

A desassombrada orientação que Pedro Mota Lima vem imprimindo ao 
popular jornal que dirige, muita dor de cabeça tem dado aos imperialistas. 
[...] Os magnatas da Standard Oil Company of Brasil estão procurando fazer 
calar a voz do bravo jornalista, cuja pena destemida sempre se colocou a 
serviço das causas populares e da defesa da democracia. A Manhã fez 
graves acusações à referida empresa e as acusações foram consideradas 
injuriosas e caluniosas. A acusada resolveu então ameaçar o jornalista, 
pensando que faria A Manhã recuar da atitude assumida. [...] Chamado pela 
polícia, Pedro Mota Lima compareceu à delegacia e declarou sua posição 
irredutível, assumindo integral responsabilidade pelas publicações feitas por 
A Manhã, recusando-se a delatar as pessoas de que se valeu a reportagem 
do matutino. (A Manhã, 19 de Novembro de 1935, p. 3) 

 

O relato demonstra com exatidão que o papel de diretor do periódico não era 

figurativo. A responsabilidade sobre as publicações recaía sobre ele em caso de 

quaisquer problemas que envolvessem a polícia ou processos judiciais, coisas muito 

comuns naquele período de intensa perseguição aos opositores perpetrada pelo 

governo de Getúlio Vargas. Defendo a hipótese de que como diretor, o papel de 

Pedro Mota Lima era de aglutinar ideias e perspectivas, mediando o que seria 

publicado e arcando com os possíveis problemas causados pelo que escreviam 

seus colaboradores. Os textos do alagoano em A Manhã serão analisados no último 

capítulo desta dissertação. Lá, pretendo demonstrar de que maneira os interesses 

em comum da rede intelectual que se formou no diário estão presentes nas análises 

de Mota Lima. 

 

1.4 A importância das redes na construção da trajetória intelectual de Pedro 
Mota Lima 

 

Este capítulo teve como objetivo demonstrar de que maneira a história de 

Pedro Mota Lima se confunde com a história dos inúmeros movimentos 

oposicionistas do período entre 1922 e 1935. Sempre presente de alguma maneira, 

o jornalista construiu e amadureceu suas visões de mundo coletivamente, seja nas 

redações dos jornais que dirigiu ou foi redator, seja na busca por alianças que 

permitissem o desenvolvimento de um campo oposicionista aos regimes oligárquicos 

e posteriormente ao governo Vargas. Citado constantemente na bibliografia que 

busca reconstruir os movimentos de esquerda da época, principalmente pelo choque 

que teve com os comunistas a partir da ruptura na política de alianças do PCB, seus 

escritos e perspectivas foram muito pouco estudados pela historiografia brasileira 

que trata da esquerda neste período. 



 
 

Neste sentido, nos próximos capítulos pretendo aprofundar a análise dos 

textos de Pedro Mota Lima, com o objetivo de compreender de que maneira suas 

ideias eram expostas e se vinculavam às ideias correntes da época. Neste capítulo, 

busquei mostrar que o alagoano não estava isolado, nem nunca produziu de 

maneira individual. Esteve em constante relação com outros intelectuais e 

personagens. No decorrer do trabalho, o objetivo é entender como a presença do 

alagoano nas inúmeras redes intelectuais do período influenciou seus escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – Pedro Mota Lima: um intelectual entre conflitos 
 

 Está capítulo tem como objetivo analisar os textos de Pedro Mota Lima 

enquanto foi diretor do jornal A Gazeta, em São Paulo, entre novembro de 1930 e 

março de 1931. Período conturbado politicamente, marcado pela ascensão de 

Getúlio Vargas ao poder e o fim da chamada Primeira República, este é um 

momento de rupturas e conflitos para o jornalista. Ainda que tenha circulado por 

diferentes grupos oposicionistas nos anos 1920, por ter construído uma trajetória 

política muito ligada ao tenentismo, Pedro Mota Lima apoia, junto com muitos dos 

tenentes da Coluna Prestes e outros intelectuais, a Aliança Liberal e o movimento 

que derruba Washington Luís, o que lhe causa problemas e uma ruptura com os 

comunistas.  

Os conflitos externos e as rupturas com aliados não foram os únicos 

problemas pelos quais o jornalista passou neste período. A dificuldade em 

compactuar com as mudanças implementadas pelo governo de Vargas fez com que 

Pedro Mota Lima criticasse de modo significativo os caminhos da chamada 

“revolução”, questionando constantemente os motivos pelos quais havia apoiado o 

movimento – e porque a revolução deveria tomar outros contornos. 



 
 

 

2.1  O fim da República Velha: ruptura e tomada de posição 
 

Fato é que, ao longo dos anos 1920, o jornalista nunca escondeu seus 

posicionamentos: se dizia de esquerda – fundou um jornal com este nome – mas 

não era um comunista. Sua postura era combativa à hegemonia oligárquica da 

Primeira República e a figuras como Artur Bernardes e Washington Luís, algo que o 

tornou perseguido pelas leis de imprensa e censura da época desde o início de sua 

trajetória profissional, política e intelectual. Ainda que tenha conseguido proximidade 

importante com os comunistas nos anos 1920, reproduzindo muitas de suas teorias 

em textos e livros que escreveu, nunca escondeu que a causa que lutava era a dos 

tenentes e das revoltas militares, centralizada na figura de Luís Carlos Prestes. Não 

espanta, portanto, que tenha apoiado a Aliança Liberal nas eleições de 1930, pois 

aquela talvez tenha sido uma das primeiras chances em que vislumbrou uma 

possível mudança política mais profunda, ainda que com todos os problemas e 

contradições que envolviam a plataforma de Vargas. O apoio de figuras importantes 

do tenentismo como Juarez Távora, Siqueira Campos e Miguel Costa à Aliança 

Liberal pareceu compensar o fato de que Artur Bernardes e Epitácio Pessoa também 

fizessem parte do movimento.  

Em editorial escrito na ocasião de seu aniversário de 31 anos, o jornal A 

Batalha, dirigido por Leônidas de Rezende e José Augusto de Lima, descreve Pedro 

Motta Lima 

 
É hoje um grande nome, quer no jornalismo, quer na literatura. Ali o vemos, 
espírito combativo e culto, opondo cotidianamente, com o brilho e a 
veemência, com o destemor e o desassombro de sua pena cintilante e de 
suas atitudes sempre inspiradas nos supremos interesses da coletividade, a 
força de um entusiasmo, de um valor e de uma sinceridade inexcedíveis, ao 
despotismo dos poderosos e à ganância voraz dos magnatas. Fazendo do 
jornalismo um autêntico apostolado, Pedro Mota Lima jamais trocou pelo 
proveito individual a causa do povo, com que está intima e 
indissoluvelmente identificado. (A Batalha – 28 de dezembro de 1929)  

 

O trecho aponta algumas qualidades sobre Pedro Mota Lima que ajudam a 

explicar sua tomada de posição em 1930, como a percepção de que a profissão de 

jornalista tinha um papel ímpar no combate ao “despotismo dos poderosos e à 

ganância voraz dos magnatas”, como Washington Luís. Ainda que as fontes não 

apontem com clareza cada um dos motivos pelos quais Mota Lima apoiou a Aliança 



 
 

Liberal em 1930, levanto a hipótese de que o fim do regime oligárquico como se 

dava era seu maior objetivo, sendo este o principal motivo por seu profundo 

engajamento nas eleições de 1930 e na construção de uma oposição à Washington 

Luís e Júlio Prestes. Afasta-se, portanto, do comunismo – na mesma medida em que 

os comunistas se afastam dele. 

Em 10 de janeiro de 1930, Pedro Mota Lima concedeu uma entrevista ao 

jornal A Batalha, na ocasião de sua ida ao nordeste: primeiro à Pernambuco, depois 

à Alagoas para oficializar sua candidatura a deputado federal pelo estado onde 

nasceu.  

 
“Segue para o norte do país o nosso ilustra confrade Pedro Mota Lima, 
diretor de A Esquerda, que vai a Alagoas, seu Estado natal, realizar uma 
longa excursão por todos os municípios com os elementos esquerdistas 
que, há tempos, ali lançaram a sua candidatura à Câmara Federal” (A 
Batalha, 10 de janeiro de 1930) 

 
Perguntado sobre sua viagem, o jornalista destaca seu projeto político e parte 

de sua trajetória desde a fundação de A Esquerda: 

 
Vou ao Recife nesta hora de efervescência política, mas realizando um 
projeto de há mais de dois anos. Desde a fundação de A Esquerda [no final 
de 1927) com o programa tão marcante que o nosso vespertino apareceu, 
assumi com os valorosos correligionários de Pernambuco o compromisso 
de visita-los e comunicar-me com eles de viva voz, recebendo no calor de 
seu entusiasmo a certeza de que não se perdem as sementes da renovação 
do Brasil. [...] Direi aos pernambucanos como se encara a situação no Brasil 
sob o prisma tão seu conhecido, da política de esquerda que Luís Carlos 
Prestes chefia. (A Batalha, 10 de janeiro de 1930) 

 
A importância do tenentismo e a valorização de Luís Carlos Prestes na 

formação política e intelectual de Mota Lima ficam claras em sua fala. O jornalista se 

coloca como um representante da esquerda chefiada por Prestes, não mencionando 

diretamente seu apoio à Aliança Liberal – ainda que estivesse presente em reuniões 

do movimento, como noticiou o próprio A Batalha. É importante frisar que Carlos 

Prestes, à época exilado na Argentina, ainda não havia se posicionado em relação a 

Aliança Liberal, algo que fez apenas em 29 de maio de 1930, com seu Manifesto de 

Maio, quando tornou pública sua adesão ao comunismo, aproximando-se do PCB, 

que à época temia “o que lhe parecia ser uma assustadora convergência de 

tendências contra-revolucionárias externas (trotskismo) e internas (o prestismo e a 

conciliação oportunista com a aliança liberal) (KONDER, 1981, p. 173). Criticando a 

“farsa eleitoral, metódica e cuidadosamente preparada pelos politiqueiros, [que] foi 



 
 

levada a efeito com o concurso ingênuo de muitos e de grande número de 

sonhadores ainda não convencidos da inutilidade de tais esforços.” (PRESTES, 

Manifesto de Maio), Prestes deixava clara sua posição em relação à Aliança Liberal.  

Com os comunistas na fase do obreirismo – afastados, portanto, da esquerda 

tenentista - e o posicionamento de Prestes sobre a Aliança Liberal, Pedro Mota Lima 

sofreu uma ruptura drástica com movimentos e indivíduos que estiveram ao seu lado 

até então. De “membro secreto” do PCB, diretor que cedeu espaço aos comunistas 

nas páginas de seus jornais, Mota Lima passou a ser figura mal vista, considerado 

um pequeno burguês. Sobre suas movimentações ao longo do ano de 1930 temos 

poucas informações: sabemos que foi candidato à deputado federal por Alagoas e 

apoiou o movimento civil-militar que alçou Vargas ao poder – que ele próprio 

denominava revolução. Localizamos Pedro Mota Lima a partir de novembro daquele 

ano, quando reaparece no cenário político como diretor do jornal A Gazeta, em São 

Paulo. Em relatório dos comunistas brasileiros à Luís Carlos Prestes, escrito no final 

de 1930, a passagem do jornalista pelo diário paulista é citada: 

 
Pedro Mota Lima, que havia sido recentemente expulso do PCB em virtude 
de seu apoio à Aliança Liberal e à Revolução de 1930, além de sua origem 
considerada “pequeno burguesa” também é contemplado neste relatório [de 
militantes do partido à Luiz Carlos Prestes]: “Mota Lima segue firme, mas a 
situação na Gazeta é especial, ele espera lançar um manifesto aproveitando 
as oficinas da Gazeta. Os recursos é que são o diabo.” (ZIMBARG, 2001, p. 
63) 

 
Zimbarg também cita uma carta aberta do próprio Prestes à Pedro Mota Lima 

e Rafael Correia: 
Dois farsantes que procuram em São Paulo, ainda agora, explorar o meu 
nome e [...] continuam dizendo-se comunistas, meus amigos e 
correligionários [...] Tais tipos precisam ser marcados a fogo pela massa 
trabalhadora e, com eles a maioria dos intelectuais pequeno burgueses que 
ainda se dizem ‘comunistas’, ‘meus amigos’, e ‘correligionários’ [...] Não 
tenho nada a ver com esta gente. (ZIMBARG, 2001, p. 63) 

 

 

Os dois trechos demonstram os embates entre o núcleo duro do PCB, fiel às 

resoluções do VI Congresso da IC e os intelectuais – principalmente de origem 

tenentista – que apoiaram a Aliança Liberal de Vargas, além do golpe – chamado 

por eles de Revolução – de 1930. Prestes evoca o termo “intelectuais pequeno 

burgueses” para se referir à Pedro Mota Lima e seu correligionário, pontuando que 

eram inimigos da classe trabalhadora. Sua tomada de posição causou inúmeros 



 
 

conflitos – consigo e com antigos correligionários. No meio destes imbróglios, como 

diretor de A Gazeta, o jornalista concedeu a si mesmo um espaço na capa do jornal 

para o comentário político:  

 
Reaparecendo hoje sob a direção técnica do sr. Pedro Mota Lima, A Gazeta 
manterá o caráter de jornal informativo por excelência [...] O comentário 
político, de apreciação do acontecimento mais importante, a crítica 
partidária, é o que o leitor encontrará em artigo assinado pelo sr. Pedro 
Mota Lima, que, jornalista de grande atuação na corrente revolucionária, 
exprimirá aí, com absoluta autonomia, a sua opinião pessoal. (A Gazeta, 17 
de novembro 1930) 

 

São estas colunas de opinião que vou analisar nas próximas páginas deste 

capítulo, buscando responder algumas questões: por que Pedro Mota Lima apoiou a 

Revolução de 1930? O que o ele entendia por Revolução? Como ele enxergava as 

primeiras medidas governo Vargas? Qual a sua visão sobre o Brasil e sobre o papel 

dos intelectuais no processo de mudança política que passava o país no momento? 

 

2.2  A Revolução de 1930 
 

A Aliança Liberal, como já tratei, foi um movimento amplo, carregado de 

ambiguidades: Artur Bernardes, um dos maiores perseguidores do tenentismo, 

esteve ao lado de Miguel Costa, Juarez Távora e Siqueira Campos. A crítica da 

parte menos radical aliancista focava seu discurso na “hipertrofia do poder 

Executivo, na fraude eleitoral, e na imposição do presidente Washington Luís, do 

nome do seu sucessor” (PANDOLFI, 1997, p. 8). Já os tenentes, que desde 1922 

buscaram na luta armada a solução para modificar a ordem vigente, “se definiam 

como anti-oligárquicos e insistiam na necessidade de reformas político-

administrativas [...] propunham a educação pública obrigatória e o voto secreto” 

(PANDOLFI, 1997, p. 9) Foi a derrota nas urnas que deu ares revolucionários ao 

movimento. A proposta tenentista, mais radical, ganhou força, no sentido de buscar 

uma mudança mais drástica pela via das armas.  

Levar em conta a influência significativa do tenentismo na radicalização do 

movimento que levou à queda de Washington Luís é primordial para a compreensão 

da posição de Pedro Mota Lima sobre a chamada revolução, pois sua visão sobre a 

revolução estava ligada ao processo que se inicia pelos tenentes em 1922. A 

empolgação com a queda das oligarquias que tanto criticou, a participação direta em 



 
 

um evento que prometia mudanças estruturais na história do país, a concretização 

de um projeto político que havia apoiado por toda a década de 1920, são alguns dos 

fatores que ajudam a explicar sua posição em 1930.  

Em sua coluna inaugural em A Gazeta, intitulada “Com os soldados da 

revolução”, Pedro Mota Lima aponta para a importância do tenentismo no processo 

revolucionário – e indica que ela estava sendo ignorada. 

 
“Por esse Brasil afora enxameiam, depois do dia 25 de outubro, generais, 
marechais, generalíssimos, altíssimas patentes fazem questão de passear 
indumentárias complicadas pelas ruas, ostentando sua adesão à vitória das 
tropas rebeladas. [...] Como deve olhá-los o soldado humilde, ainda não 
coroado de louros, mas em cuja epiderme correu o “frisson” das batalhas? 
[...] Que juízo fará deles o soldado que está esperando o desenvolvimento 
do programa revolucionário? [...] 
Mas os soldados, e toda a massa formidável dos revolucionários civis do 
Brasil respondem com a mesma vontade de luta com que derrubaram pelo 
jornal, pelo livro e pelas armas o sindicato político incompatibilizado com as 
multidões sofredoras do Brasil. 
Todos quanto lutamos e sofremos nestes últimos dez anos sob os governos 
despóticos dos srs. Epitácio, Bernardes e Washington Luís, 
compreendemos que a razão está com as camadas populares fieis à 
revolução, com os soldados que defenderão a todo transe a causa dos 
insurgidos. A deposição das pessoas dos srs. Washington Luís e Júlio 
Prestes não é o que mais nos interessa. Precisamos derrubar quanto antes 
o espírito reacionário que, trabalhando a cabeça de outros homens, ameaça 
as liberdades, os direitos, todas as conquistas por que o povo se bateu e se 
baterá até o fim. (A Gazeta, 17 de novembro de 1930) 

 

O texto, escrito poucas semanas após os eventos que culminaram na 

deposição de Washington Luís, apontam para a perspectiva de revolução que levou 

Pedro Mota Lima a apoiar o movimento. Fica claro, ao mencionar os “soldados 

revolucionários”, criticando o movimento dos militares do alto escalão e do “espírito 

reacionário” que ameaçam o processo revolucionário. O jornalista indica que apoiou 

o movimento por suas aspirações populares, pela luta incessante que travou nos 

anos 1920 contra os senhores Epitácio, Bernardes e Washington Luís, apontando 

que o povo esperava mudanças compatíveis com uma revolução, não apenas uma 

troca de homens reacionários por outros – talvez ainda mais reacionários. Ao incluir-

se no rol dos revolucionários, “todos quanto lutamos”, Mota Lima indica sua postura 

intelectual combativa, de quem esteve numa das linhas de frente que enfrentou o 

despotismo das oligarquias – o jornal, como destacamos na citação.  

Em outro texto, escrito no dia 19 de novembro de 1930 e intitulado 

“Desenvolva-se a revolução!”, o jornalista nos fornece mais indícios dos motivos que 

o levaram a apoiar o movimento: 



 
 

 
Não é possível confundir qualquer levante armado com a revolução de que 
o Brasil precisa, com a revolução desejada pelos brasileiros mobilizados ao 
primeiro toque de reunir. O que as largas massas insurgidas de norte a sul 
objetivaram não foi a simples substituição de uma ala do velho partido 
reacionário pela outra ala do mesmo e único partido até então tolerado, sob 
o regime feudal contra o qual lutamos e lutaremos de ânimo decidido. [...] 
Por enquanto o que se deu foi isso: milhares e milhares de homens 
cansados de uma vida de miséria – a dupla miséria econômica e política – 
pegaram em armas para a implantação de uma nova ordem de coisas. E 
por que se levantaram esses homens, até á véspera considerados Jécas 
Tatu’s corroídos por incurável apatia? Foi porque lhes acenaram, em 
retumbante propaganda, com um programa que eles julgam a formula de 
todos os anseios [...] e necessidades. (A Gazeta, 19 de novembro de 1930) 

 
Pedro Mota Lima aponta que os brasileiros apoiaram a revolução porque 

buscavam uma ruptura radical com o sistema político vigente, não apenas uma mera 

troca de figuras autoritárias no poder. Falando da expectativa dos brasileiros por 

mudanças, acaba falando de si mesmo: apoiou o movimento por ter acreditado na 

propaganda que propunha mudanças drásticas, parecidas com aquelas que sempre 

defendeu. Algumas reticências ao que estava sendo feito já apareciam, mas num 

tom que ainda demonstra apoio ao movimento. 

O tema da revolução foi uma das principais preocupações do jornalista no 

espaço que possuía para divulgar suas ideias. Como proceder com o processo 

revolucionário? O que caracteriza uma revolução? São algumas das perguntas que 

tentou responder enquanto foi diretor e colunista de A Gazeta. 

 

 

2.3 O que é revolução? 
 

Revolução foi, originalmente, um termo utilizado na astronomia e teve 

importância no desenvolvimento científico a partir do século XVI. Significava o 

movimento dos astros em suas órbitas, cíclico e recorrente (SILVA, 2015, p. 255). O 

uso do termo para assuntos dos homens e da política foi por muito tempo a 

referência para os tipos de governo que se repetiam eternamente, assim como os 

astros em suas órbitas. A partir do século XVIII, o termo revolução ganhou novos 

contornos, transformando-se numa “palavra da moda” (SILVA, 2015, 256) para 

identificar tudo que possuía um caráter de transformação, que pudesse inaugurar 

novas perspectivas, novos horizontes, a partir dos acontecimentos na França em 

1789. A ideia de revolução a partir de então serviu para indicar a possibilidade do 



 
 

novo, de um futuro sem precedentes. Aponta para a alteração de perspectivas sobre 

o passado, abrindo novos espaços de experiência e ação política. 

 
[A ideia de] revolução passou a se distinguir pela passagem do sentido de 
uma revolução política para uma revolução social. Ainda que os 
movimentos e lutas políticas tivessem momentos de instabilidade social, 
ganhou espaço “a ideia de que o objetivo de uma revolução política seja a 
emancipação de todos os homens e a transformação da estrutura social 
(KOSELLECK, 2006, p. 71). Exemplar nesse caso foi a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 [...] inaugurando um campo de 
experiência social no qual os programas lançados posteriormente, em nome 
da liberdade e/ou da igualdade, passaram a pressionais pelo mesmo 
objetivo. (SILVA, 2015, p. 257) 

 
Transformar realidades sociais, defender ideais básicos e universais como a 

liberdade, a igualdade, melhores condições de vida, são algumas características que 

definem a ideia moderna de revolução. Mesmo na ideia de revolução marxista, que 

possuía uma visão mais ampla de mudança social – a destruição da burguesia e do 

capitalismo – as premissas tinham semelhanças: o caráter universalizante, o 

anúncio de um futuro melhor, o entusiasmo com a possibilidade de mudança, a 

defesa da igualdade e da liberdade. Tais características permitem compreender o 

conceito de revolução, assim como os diversos movimentos revolucionários 

nascidos a partir do século XVIII, como aglutinadores. Direcionaram novas 

perspectivas de futuro, em nome de certos ideais básicos, modificando realidades 

sociais, demonstrando que mudanças sociais eram possíveis. 

Mas qual a perspectiva revolucionária de Pedro Mota Lima? Por que a defesa 

do movimento de 1930 como uma revolução? A resposta parece estar no tenentismo 

e seu papel na radicalização política que levou à derrubada de Washington Luís. O 

jornalista frisava que defendeu um movimento de caráter popular, que, prometendo 

mudanças, agitou o povo – que pegou em armas e derrubou o governo. Mas para 

ele a tradição revolucionária não nasceu em 1930. Ela nasceu em 1922 e 1924, 

mais especificamente nas revoltas tenentistas, como afirma na coluna do dia 

02/12/1930, intitulada “A Manifestação de Ontem”: 

 
Mais uma grande manifestação popular sacudiu ontem a Paulicéia vermelha 
de 1924. O povo tornou a declarar sua preferência, quando ainda se 
desenham os contornos de suas políticas – a que puxa violentamente para 
trás e a que promete progredir no desenvolvimento de uma revolução 
anunciada como liberal, para a reintegração do Brasil no gozo dos direitos 
abolidos pelas forças reacionaristas. [...] Os brasileiros estão cansados de 
suportar um regime de despotismo. [...] Vela pelos destinos da revolução a 
memória de Newton Prado, Joaquim Távora, Benevelo, Jansen, Cleto 



 
 

Campello, Siqueira Campos, Djalma Dutra e tantos outros soldados 
humildes.  (A Gazeta, 02 de dezembro de 1930) 

 
A defesa do caráter popular do movimento que levou Getúlio Vargas ao poder 

parece ser a tônica do discurso de Mota Lima. A revolução, para ele, só pode ser 

chamada desta maneira porque o povo foi às ruas pedindo por mudanças – de 

cunho liberal, é verdade, devolvendo aos brasileiros liberdades que haviam sido 

perdidas. Mais do que isso, trata-se de um movimento revolucionário justamente 

pela presença da tradição dos tenentes – os nomes citados por ele são de 

tenentistas mortos – que sempre se afirmou revolucionária e deu início ao projeto de 

sociedade que parecia possível com a queda de Washington Luís. Para Mota Lima, 

os tenentistas formaram nos anos 1920 uma corrente revolucionária. As duas 

tentativas de insurreição, em 1922 e 1924, foram prenúncios do que havia ocorrido 

em 1930: o povo às ruas, lutando por mudanças, contra o despotismo e o 

autoritarismo dos governos oligárquicos.  

A relação entre seu apoio à revolução e o tenentismo aparece em outro texto, 

de 04/12/1930, intitulado “O espantalho”: 

 
Os erros do passado, os desvios recentes, provocando a cisão da corrente 
revolucionária dos dois 5 de julho, sob a crítica mais severa do antigo chefe 
supremo, general Luís Carlos Prestes, deveriam ecoar na memoria dos 
homens de boa fé como uma advertência. [...] Entre tantas outras lições em 
que foi pródigo o mês de julho, uma não devia ser esquecida nunca pelos 
revolucionários: a revolução que para é uma revolução que degenera e se 
decompõe. (A Gazeta, 4 de dezembro de 1930) 

 
O jornalista retoma a tradição da chamada corrente revolucionária, ligada ao 

tenentismo, apontando que a cisão dentro do movimento é um perigo para a 

continuidade da revolução. Para Mota Lima, foram os tenentes e o povo que 

derrubaram Washington Luís, e são eles que devem permanecer firmes para a 

continuidade do projeto. Seguindo sua análise sobre a ideia de revolução, ele aponta 

como uma revolução deveria acontecer: 

 
Será sempre um absurdo, na mecânica como em sociologia, conciliar a 
ação com a inércia. Nas verdadeiras revoluções, ou se desenvolve toda a 
curva das aspirações, quer dizer, das necessidades populares, ou o impulso 
inicial, verificada a oscilação, acaba convertido em força contra-
revolucionária, que dá para trás. Não há meio termo: ou ação, ou reação. 
Impedir que o pêndulo descreva naturalmente a trajetória para a esquerda é 
impeli-lo para a direita, porque para-lo arbitrariamente num determinado 
grau, é tarefa impraticável. (A GAZETA, 4 de dezembro de 1930) 

 



 
 

A visão de que a revolução é um movimento sem conciliações, arranjos ou 

interrupções é reveladora daquilo que o jornalista estava defendendo, ou seja, uma 

ruptura completa com a organização social e política do Brasil até então. Esta 

perspectiva radical colocava-o, em certo sentido, próximo aos comunistas. A 

analogia do pêndulo – que pode ir para a esquerda ou para a direita, ação ou reação 

– demonstra sua preocupação com o que chama de força contra-revolucionária: os 

elementos presentes no movimento que não estavam tão dispostos assim à 

mudanças bruscas – aquelas que, na sua visão, eram as verdadeiras necessidades 

da população: 

 
Como se traduzem politicamente as necessidades primárias do Brasil? Pelo 
anseio de um regime dentro do qual pelo menos respiremos, aliviados da 
atmosfera que os restos do feudalismo ainda nos vêm criando. Cansamos 
da mão de ferro das tiranias. [...] Atendendo ao imperativo de necessidades 
vitais da época atual que de todos os pontos se elevam os reclamos das 
liberdades clássicas. Exigem a supressão da barreira alfandegaria, dos 
impostos inter-estaduais. Exigem a solução do problema agrário, no 
combate aos latifúndios. Exigem no complexo das relações sociais, para os 
centros urbanos, liberdade de pensamento, liberdade de reunião e de 
associação – quer dizer, as condições essenciais para a defesa das classes 
que se chocam na luta pela vida, em busca de um melhor nível de 
existência. (A Gazeta, 5 de dezembro de 1930) 

 
As mudanças essenciais ao Brasil eram a reforma agrária, a plena liberdade 

de pensamento e associação e uma mudança radical na política econômica.  

Em coluna intitulada “A imprensa e a revolução!”, de 23 de dezembro de 

1930, o jornalista comenta um ato da Secretaria de Segurança Pública de São 

Paulo, que suspendeu a publicação do jornal O Povo. Pedro Mota Lima demonstra 

preocupação com esta medida: “se o sentido da liberdade pairasse nas nuvens de 

uma abstração inadmissível para a ciência política do século, o nosso primeiro gesto 

seria de condenação à violência” (A Gazeta, 5 de dezembro de 1930, p.1) 

Avançando em sua análise, aponta: 

 
Se O Povo desservia à revolução, criando por notícias falsas um ambiente 
dentro do qual ela não pudesse desenvolver-se, aceita-se o seu 
fechamento. Se, porém, todo jornal que criticar esta ou aquela atitude de um 
membro do poder – fazendo-o no interesse da revolução – estiver sujeito ao 
rigor da mesma penalidade, o governo que a execute não escapará ao 
labéo da impopularidade, marcando-se pelos primeiros sinais da contra-
revolução, traindo a confiança do povo. (A GAZETA, 5 de dezembro de 
1930, p.1) 

 



 
 

A perseguição à imprensa sempre foi preocupação do jornalista, ele próprio 

alvo de inúmeras perseguições, e o fechamento de O Povo indica um autoritarismo 

perigoso aos intuitos do que ele considerava um movimento revolucionário. Nesse 

sentido, Pedro Mota Lima resume de forma concisa o que entende por revolução: 

 
Diante de situações como essa, nunca é demais definir o sentido exato da 
revolução. Revolução é o movimento em que as grandes camadas 
populares reivindicam direitos e melhorias, no combate aos grupelhos, às 
oligarquias, às castas, às classes parasitárias, acasteladas em formas de 
governo que são instrumentos da usurpação. Enquanto um governo 
constituído pelo povo em armas atende precipuamente aos interesses da 
maioria, não se opondo às suas prerrogativas – temos aí um poder 
revolucionário. À primeira inclinação pelas leis restritivas, contra os anseios 
da maioria, esse poder se converte em obstáculo à revolução, em esteio da 
contra-revolução organizada. (A GAZETA, 5 de dezembro de 1930, p.1) 

 
A síntese da perspectiva revolucionária de Pedro Mota Lima encontra-se 

neste trecho: por que apoiou o movimento de 1930? Ao lado de quem lutava? Como 

a revolução deveria progredir? O que era, de fato, a revolução? São algumas das 

perguntas que podem ser respondidas na análise do texto. Em primeiro lugar, a 

participação popular é imprescindível para um movimento revolucionário. Em 

segundo lugar, na visão de Pedro Mota Lima, o combate deve ser às elites políticas 

e econômicas, que usurpam o governo de quem realmente deveria governar – o 

povo. Para o jornalista, o desenvolvimento da revolução prescinde da violência – há 

que pegar em armas, que derrubar o governo pela força, e do olho aberto para com 

o que chamava de contra-revolução.  

A inserção do intelectual com seu contexto é primordial para a compreensão 

de suas ideias e posicionamentos. Nesse sentido, podemos perceber que Pedro 

Mota Lima enxergou no movimento político de 1930 uma solução possível para 

problemas que combatia há muito tempo – as oligarquias e a tirania policialesca da 

velha república. A presença de importantes líderes tenentistas, os quais defendeu 

desde sempre, a aparente manifestação popular em prol das mudanças prometidas, 

a crença na possibilidade de um futuro diferente do passado e do presente, foram 

alguns dos motivos que levaram o jornalista a apoiar a revolução.  

Jean-François Sirinelli (2003) aponta que um dos grandes desafios da história 

intelectual – ou dos intelectuais – é a concepção de intelectual propriamente dita. O 

francês aponta duas acepções: uma ampla, sociocultural, e outra mais estreita, 

baseada na noção de engajamento. A imprecisão que sucede os critérios de 



 
 

definição da palavra decorre das mutações pelas quais passou ao longo do tempo. 

Ele aponta duas grandes acepções do intelectual: “uma ampla e sociocultural, a 

outra mais estreita, baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 2003, p. 242). 

Na perspectiva sociocultural, estão presentes figuras como o jornalista, o escritor, o 

professor secundário e o erudito, além de estudantes. A visão do engajamento como 

elemento para compreender o intelectual é mais afunilada e baseia-se na noção de 

engajar-se na vida da cidade como ator, mas “segundo modalidades específicas, 

como por exemplo, a assinatura de manifestos”. (SIRINELLI, 2003, p. 243) Tal 

acepção, segundo o autor, não é separada e independente da primeira, pois são 

dois elementos de natureza sociocultural. Para Sirinelli,  
O debate entre as duas definições é em grande medida um falso problema, 
e o historiador do político deve partir da definição ampla, sob a condição de, 
em determinados momentos, fechar a lente, no sentido fotográfico do termo 
(SIRINELLI, 2003, p. 243) 

 

Um dos desafios no estudo da trajetória intelectual de Pedro Mota Lima é a 

compreensão de seu engajamento – como e por que tomou partido em certas lutas. 

A análise de suas colunas sobre a ideia de revolução e sobre o movimento de 1930 

– que à época considerava revolucionário – auxiliam nesta tarefa. Ao tomar partido 

pela Aliança Liberal e a Revolução em 1930, Pedro Mota Lima fez uma escolha 

coerente com sua trajetória política e intelectual. Ainda que tivesse boa relação com 

os comunistas, até aquele momento seu grande interesse sempre foi pelo 

tenentismo, ainda que em momentos chave compartilhasse certas visões de mundo 

com os comunistas, isso não se refletia numa adesão completa. O tenentismo, à 

época, representava para ele a vanguarda revolucionária capaz de levar o país aos 

rumos que desejava. A tomada de posição, que lhe custou a relação com os 

comunistas – expulso do partido, entrou em rota de colisão com Luís Carlos Prestes 

– foi um dos conflitos pelos quais passou naquele momento. Em meio aos inúmeros 

conflitos – internos e externos – conseguiu um espaço para a divulgação de suas 

ideias, como diretor de A Gazeta, fazendo aquilo que acreditava ser tarefa 

importante em seu trabalho como jornalista e intelectual: 
Sem jamais ter exercido outra função em toda minha vida, nem por isso 
pertenço ao número dos que veem no jornal apenas uma indústria. A 
imprensa me seduz como veículo de ideias. E é o gosto da política, a 
inclinação pelos movimentos de caráter popular, acelerando a marcha 
evolutiva da coletividade que me prende à tribuna maravilhosa [...] tantas 
vezes erigida em trincheira, em barricada. Um jornal – para os que 
apreenderam a arte das insurreições armadas – vale por um parque de 
artilharia. 



 
 

 
 

2.4 A postura crítica no pós-Revolução 
 
O apoio à revolução não veio sem a constante análise do contexto político e 

social que sucedeu o movimento. Dentre todas as preocupações de Pedro Mota 

Lima na tentativa de compreender os rumos dessa tal revolução, as principais eram 

um possível retorno ao estado de coisas anterior, a pressão para mudanças efetivas 

no panorama social, ampliação das liberdades individuais e de expressão, além da 

defesa constante das classes populares e dos trabalhadores.  

Em artigo intitulado “Música, professores!”, do dia 18 de novembro de 1930, o 

jornalista faz uma analogia entre a revolução e uma orquestra. Indicando as 

contradições dentro do movimento, afirma que “a grande orquestra da vitória vem 

nos oferecendo uma tal complicação de sons, que mais parece banda marcial nos 

primeiros minutos de ensaio”. Na visão de Mota Lima, ainda que aparentemente 

bem intencionada, a revolução estava desorganizada. Seguindo sua analogia: 

 
Em São Paulo, efetivamente, encontrei o que me pareceu – pelo menos 
isso – boa disposição instrumental. Ontem, porém, vi que se partiu uma das 
cordas das garantias elementares. Proscreveu-se de novo – e durou tão 
pouco tempo! – o direito de greve que os governos reacionários dos três 
últimos quatriênios haviam postergado, pensavam eles que em caráter 
definitivo. Enquanto o povo erguia vivas à liberdade, a imprensa dava 
notícia desse golpe no programa das revoluções de julho. [...] É triste, mas 
verdadeiro. Estão se partindo, como se o virtuoso se chamasse Washington 
Luís, as cordas dos nossos mais elementares direitos. Hoje uma, amanhã 
naturalmente outra. (A Gazeta, 18 de novembro de 1930) 

 

A suspensão do direito de greve foi um golpe na perspectiva revolucionária 

defendia por ele – aquela ligada às “revoluções de julho”, em alusão ao tenentismo. 

Demonstra preocupação com o caminhar da revolução, que já no início tomava 

contornos que nada pareciam com o programa defendido por seus líderes.  

Nesse sentido, poucos dias depois, em coluna intitulada “E nós mentimos?”, 

do dia 20 de novembro de 1930, Mota Lima relembra a fundação do jornal A 

Esquerda, em 1927:  

 
Vai para mais de três anos, fundei no Rio um diário esquerdista. [...] sob 
atmosfera de ameaças, fui espionado, a mulher e os filhos tendo de 
habituar-se às incursões dos sicários, cada a dentro, farejando aposentos 
íntimos, roubando arquivos. Nessa hora é que fundei um jornal para abrigar 
todas as correntes da oposição. Não foi, não será, nunca há de ser com a 
cumplicidade minha que existiram, existem ainda, continuarão existindo [...] 



 
 

celas sem ar e sem luz onde se punem homens pela fatalidade de terem 
ideias contrárias às do oficialismo. [...] Recordo esse episódio da luta contra 
a tirania deposta, lendo despacho em que se confiscou uma tipografia em 
que era impressa A Classe Operária. Isso está certo? Foi isso que 
prometemos aos brasileiros? Quem quiser que se acomode e bata palmas 
incondicionais. Não hesitarei entre os homens que repitam os crimes do 
passado e o patrimônio de ideias, a maior riqueza de quem a tudo renuncia, 
a liberdade e a vida inclusive, pela vitória da revolução. (A Gazeta, 20 de 
novembro de 1930) 

 
A defesa aberta ao periódico oficial do PCB, A Classe Operária, demonstra 

certa solidariedade com os comunistas, ainda que estivessem afastados. É 

importante perceber que ao recordar episódios de perseguição e censura, vividos 

por ele e sua família, enquanto era diretor de A Esquerda, Mota Lima busca 

demonstrar mais uma vez como a revolução vislumbrada, em seu ponto de vista, 

estava mantendo os métodos autoritários dos regimes oligárquicos. “Foi isso que 

prometemos aos brasileiros?” é uma pergunta contundente, justamente por 

demonstrar que não era aquilo que defendia e esperava do movimento 

revolucionário.  

Em outra coluna, do dia 01 de dezembro de 1930, intitulada “O Supremo 

Tribunal Federal”, o jornalista critica com ironia a importância do tribunal para a 

justiça no Brasil. Segundo Mota Lima, o Supremo Tribunal Federal (STF) serviu, ao 

longo dos governos oligárquicos, para chancelar as perseguições e arbitrariedades 

do executivo. Sobre a situação do tribunal e seus juízes no pós-Revolução, aponta: 

 
Após dia 24 de outubro, anunciou-se, entre providências reclamadas pelos 
brasileiros, a extinção sumária do Supremo Tribunal Federal. A justiça do 
Brasil passaria a ser autônoma. Os juízes independeriam dos dominadores 
ocasionais, começando pela escolha, que escaparia às inclinações do 
Catete. [...] Pois bem. Agora já se sabe até aonde irá, não mais a extinção – 
a reforma do Supremo Tribunal. O sr. Getúlio Vargas aposentará meia dúzia 
de ministros, mantendo na função seguramente dois terços dos elementos 
incompatibilizados com a opinião nacional. E, como a providência mais 
radical da reforma revolucionária, ampliará o número de togas. [...] Não me 
dirigirei aos elementos saídos da antiga panela política, hoje pintados de 
vermelho. Mas aos revolucionários da velha guarda, aos responsáveis pelos 
movimentos dos dois 5 de julho a minha consciência revolucionária ousa 
perguntar: assim não é continuar como estava? (A Gazeta, 01 de dezembro 
de 1930) 

 
A preocupação com a permanência das antigas estruturas de poder do 

período oligárquico fica clara neste trecho: manter dois terços dos juízes do STF e 

aumentar o número de vagas na corte está longe de ser uma mudança drástica. A 

revolução parece tomar caminhos diferentes daqueles prometidos. O trecho também 



 
 

reafirma seu posicionamento junto à ala tenentista do movimento, quando usa 

termos como “revolucionários da velha guarda”, responsáveis pelos “dois 5 de julho”.  

O jornalista parecia ciente da heterogeneidade presente no movimento 

revolucionário – e dos problemas que isso poderia causar ao andamento da 

revolução. Em coluna intitulada “A política nacional”, do dia 18 de dezembro de 

1930, Pedro Mota Lima faz um balanço do panorama político do país até aquela 

data, apontando as contradições que envolvem os diferentes grupos apoiadores da 

queda de Washington Luís. Sobre a Aliança Liberal, afirma:  

 
A Aliança Liberal constituiu de início um conglomerado de elementos 
heterogêneos. No levante de 3 de outubro a frente única não foi apenas de 
libertadores e republicanos gaúchos, epitacistas e democratas paraibanos, 
oposicionistas de todos os Estados. [...] Uma numerosa corrente de 
militares experimentados nas campanhas de 1922 e 1924-27, 
comprometidos com a nação a defender o programa esquerdista sustentado 
em manifestos, em livros, em entrevistas, em artigos, em discursos, em 
conferências – por todos os meios de uma propaganda que se tornou 
sistemática – teve também papel saliente na preparação do movimento 
armado. [...] Nesse tumulto de ideias, programas, aspirações, vaidades, 
despeitos, louvores, censuras, o ambiente indefinido, caótico, à espera do 
que o tempo há de pronunciar. (A GAZETA, 18 de dezembro de 1930) 

 
O jornalista parecia ciente das incertezas do movimento, demonstrando a 

amplitude de anseios que pairavam sobre o novo cenário político, sempre em 

destaque a tradição tenentista à qual esteve vinculado. Nos interessa, quando 

pensamos sobre seu papel enquanto intelectual, o fato de apontar as muitas formas 

de divulgação do “programa esquerdista” dos tenentes: manifestos, livros, 

entrevistas, artigos, discursos, conferências, são tradicionalmente meios de 

divulgação política e cultural dos intelectuais.  

Em outro texto, intitulado “A inteligência dos líderes”, do dia 19 de dezembro 

de 1930, Pedro Mota Lima se pergunta mais uma vez sobre os rumos da política 

brasileira. A incógnita sobre o presente, sobre a capacidade – e vontade – dos 

líderes políticos de desenvolverem a revolução como prometeram segue sendo fator 

de inquietação ao jornalista.  

 
Os brasileiros estão há muito insurgidos contra os métodos de violência 
adaptados pelas minorias oligárquicas para sujeitar uma maioria que 
desperta como uma força consciente. [...] Quando a velha política opressora 
se cindiu no quadro nacional, a fração dissidente não hesitou em escolher o 
programa que lhe assegurasse as simpatias do povo. [...] Nós, os 
esquerdistas da velha guarda perguntamos: serão ou não serão cumpridas 
as promessas solenemente feitas ao povo? [...] Qual a atitude do governo 
contra leis restritivas? Os sindicatos terão sua autonomia garantida? 



 
 

Continuarão os operários a única classe impedida de ter ideias e associar-
se? A questão social ainda será julgada uma questão de polícia? [...] 
Precisamos firmar as posições da esquerda e garantir, à custa seja de que 
sacrifício for, a marcha da revolução. (A GAZETA, 19 de dezembro de 1930) 

 
A preocupação com as promessas cumpridas demonstra a inquietude de 

Pedro Mota Lima com a lentidão e baixa iniciativa dos líderes do movimento 

revolucionário em implementar o programa da Aliança Liberal. A perseguição à 

operários, o fechamento do jornal A Classe Operária, a proposta de reforma do 

judiciário que mudava muito pouco, a miríade de interesse e objetivos dentro do 

movimento revolucionário, foram fatores pelos quais demonstrou preocupação. 

Considerava-se, assim como outros personagens – como Carlos Sussekind de 

Mendonça, Leônidas de Rezende, e outros intelectuais tenentistas que apoiaram a 

Aliança Liberal - um revolucionário e esquerdista da velha guarda, como sempre 

afirmava, da tradição e luta contra as oligarquias dos anos 1920. Brigou com aliados 

por apoiar a revolução, mudou para São Paulo em busca de um espaço para 

divulgar suas ideias e apoiar o movimento, queria mudanças. Ao inserir-se na 

própria narrativa, falando em primeira pessoa, demonstra o caráter pessoal de suas 

denúncias, a importância daquela luta para sua própria trajetória e para aquilo que 

acreditava ser o correto. As críticas ao processo revolucionário, nesse sentido, eram 

feitas para apontar contradições, demonstrar preocupações e para defender sua 

visão do que deveria ser o Brasil.  

 

2.5 O Brasil de Pedro Mota Lima 
 

Mas qual era o Brasil de Pedro Mota Lima? Em seus escritos, defende um 

país que fosse plural, valorizasse as classes populares, que fosse livre de 

influências internacionais, com uma elite menos arbitrária. As principais 

características de seu discurso são o nacionalismo e o anti-imperialismo, que vou 

analisar nas próximas páginas. A visão nacionalista de Pedro Mota Lima se insere 

numa certa tradição dentro da esquerda brasileira, que optamos denominar 

nacionalismo popular. Seu anti-imperialismo se assemelha à perspectiva e ao 

discurso marxista, talvez oriundo justamente do contato que teve com os comunistas 

– e de possíveis leituras nesse sentido. 

 

2.5.1 O nacionalismo popular 



 
 

 
 Uma das características mais marcantes dos escritos de Pedro Mota Lima 

enquanto diretor de A Gazeta é o que optamos por nomear de nacionalismo popular 

(CRUZ, 2014). Pretendemos analisar seu discurso nacionalista, verificando, no 

pensamento do jornalista, a importância de sua percepção sobre a realidade do 

Brasil e sua relação com outros países. Temos como objetivo demonstrar como o 

nacionalismo de Pedro Mota Lima se insere numa certa tradição da esquerda 

brasileira, o que não impede de ser peculiar a insistente defesa que faz da 

autonomia do Brasil em relação ao capitalismo central. 

O termo nacionalismo é, por si só, complexo e carregado de uma miríade de 

significados e perspectivas, podendo identificar tanto movimentos identitários 

conservadores e reacionários, como alguns movimentos progressistas que 

buscaram na ideia de nação a base para inserir um discurso popular, voltado para 

as massas. Quando falamos em nacionalismo popular, tomamos como referência 

André Cruz (2014), que em sua tese de doutorado propõe a terminologia, explicando 

seus motivos: 

 
Proponho, justamente, o termo nacionalista popular ou “nacionalismo 
popular” [...] Isto é: discursos ideológicos que, articulando interpelações 
discursivas – como são “povo” e “nação” – que aglutinam um campo político 
“popular”, antagônico ao bloco dominante, o qual seria formado, segundo o 
mesmo discurso, pelas “oligarquias” e pelo “imperialismo”. Por um lado, 
essa definição é mais precisa e circunscrita do que o termo “populismo”, 
excluindo fenômenos como, no caso brasileiro, o “janismo” ou o 
“adhemarismo”, os quais seriam melhor definidos como formas de 
“conservadorismo popular” (CRUZ, 2014, p. 76-77). 

 
A perspectiva do nacionalismo popular, na visão do autor, é uma definição 

mais precisa para um tipo de visão sobre a nação que se desenvolveu na América 

Latina a partir da entrada dos trabalhadores na esfera política do continente: 

 
As noções de “povo”, “massas”, “nação” confluíram no vocabulário político 
da América Latina na medida em que a entrada dos trabalhadores na esfera 
política esbarrou em duas ordens de obstáculos: as instituições liberal-
oligárquicas e a dependência econômica. [...] A pertença a nação oficial foi 
vedada a amplos setores sociais por barreiras étnicas e/ou de classes 
legadas pelo período colonial [e pelos governos oligárquicos]. Daí que, ao 
longo da primeira metade do século XX, surgiram formações discursivas 
que podem ser denominadas como “nacionalismos populares” que, 
impulsionados tanto por elites marginalizadas do poder, quanto por 
movimentos subalternos, procuraram redefinir as identidades nacionais em 
termos mais inclusivos, com variados resultados em diferentes países. 
(CRUZ, 2014, p. 78-79) 

  



 
 

Acredito que Pedro Mota Lima foi um intelectual que, influenciado pelas 

mudanças ocorridas na sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX – 

dos movimentos sociais à urbanização – buscava um tipo de nação mais inclusiva, 

de caráter popular, que inserisse de algum modo aqueles excluídos – tanto da 

sociedade, como do poder político. Nesse sentido, muitos de seus escritos foram 

voltados para a defesa de uma nação que valorizasse seu povo, além da crítica à 

dependência econômica dos centros do capitalismo. 

Em coluna intitulada “Libertemo-nos primeiro”, do dia 12 de dezembro de 

1930, Pedro Mota Lima discute as potencialidades da abertura de novos mercados 

para o café brasileiro que saiam do eixo anglo-americano, como a URSS, por 

exemplo. Aponta que 
Para o desenvolvimento dessa política tão diferente de que se seguiu no 
passado, precisaria o Brasil libertar-se com energia dos obstáculos que lhe 
criam os imperialistas senhores do trust escravizador internacional. Guiados 
por nativos ainda mais infames [...] os recolonizadores de nosso país 
conquistaram posições estratégicas de primeira ordem, e de onde não será 
fácil rechaça-los, sem a intervenção decidida do povo. [...] Chegamos ao 
ponto de ver os livros do Tesouro examinados por peritos ingleses, 
sentindo-se à vontade para lançar-nos em documento oficial a pécha de 
desonestidade.(A Gazeta, 12 de dezembro de 1930) 

 
Podemos aferir que, como verificou André Cruz, o discurso nacionalista de 

Pedro Mota Lima é anti-oligárquico e anti-imperialista, se insere na narrativa 

universal de defesa das massas, do povo e da autonomia nacional. Trata-se de uma 

perspectiva que defende a “libertação” do Brasil, haja vista o título da coluna. 

Acreditamos que a noção de nacionalismo popular ajuda a explicar a perspectiva 

nacionalista de Pedro Mota Lima, diferenciando-se do nacionalismo tradicional ou 

mesmo o populismo. Trata-se de uma defesa da nação que inclui discursos 

universais como a ideia de “povo” e “massas”, ao mesmo tempo que se posiciona de 

maneira antagônica ao discurso dominante – as oligarquias e o imperialismo 

estrangeiro. 

Em coluna intitulada “A recolonização do Brasil”, do dia 14 de janeiro de 1931, 

Mota Lima faz críticas à possível entrega do Banco do Brasil ao que ele denomina 

de “interesses estrangeiros”: 
O banqueiro inglês estudará aqui a nossa situação financeira. Descobrirá a 
pólvora, aconselhando para a salvação das finanças do estado o equilíbrio 
orçamentário, a suspensão de obras e o fortalecimento de um banco central 
de redescontos. Neste último capítulo, porém, há em perspectiva um rápido 
avanço da penetração imperialista, equivalente à tomada de assalto do 
posto de comando da defesa nacional. O Banco do Brasil passaria a ser um 
instituto “autônomo”, regulador das nossas finanças e da economia. [...] O 



 
 

nosso velho banco do Estado transformar-se-ia numa sucursal do Bank of 
England, conservando, entretanto, todas as características de um banco 
central (A Gazeta, 14 de janeiro de 1931) 

 
A subserviência econômica à Inglaterra é tema de muitas colunas do 

jornalista. Defendendo uma posição autônoma, que buscasse de fato atender aos 

interesses nacionais, ele critica as seguidas intervenções e “visitas” inglesas ao 

Brasil, sempre com alguma solução mágica para os problemas nacionais – e que 

mantinham a posição subalterna frente ao capital estrangeiro.  

Em coluna intitulada “Dá-se aterro”, do dia 15 de janeiro de 1931, Mota Lima 

faz uma defesa da indústria nacional e segue criticando a dependência e 

subserviência ao capital estrangeiro. Comentando sobre a concessão de exploração 

de minas de ferro e manganês à uma companhia inglesa, critica: 

 
A concessão feita, então, à Companhia Siderúrgica “Brasileira” é o que 
pode haver de menos siderúrgico e de menos nacionais. Os 
concessionários “obrigavam-se” a transformar em aço 5% do minério 
extraído, dentro de um prazo longo, enquanto estudariam a melhor 
instalação de altos fornos. Poderiam, entretanto, ir, como foram desde logo, 
desapropriando por utilidade pública terras e quedas d’água [...] sem uma 
compensação efetiva aos donos daquelas maravilhosas riquezas entregues 
de mão beijada. [...] O Brasil possui montanhas colossais de ferro, 
manganês e um coke metalúrgico melhor que o de Cardiff – o babassú – de 
aplicação tecnicamente indiscutível. Há uma corrente, porém, que não 
admite a ideia de um país assim privilegiado aspirando à condição de 
potência industrial. Deveremos ser, por toda a vida, essencialmente 
agrícolas, pedindo por favor, a quem precisar, que remova o entulho do 
minério, para nós imprestável. (A Gazeta, 15 de janeiro de 1931) 

  

 

A defesa da indústria nacional, de um desenvolvimento econômico que fosse 

autônomo e valorizasse o que existia de potencial no Brasil é uma característica 

clara deste nacionalismo popular que defendia, talvez influenciada pelas 

perspectivas de comunistas como Otávio Brandão, cujas teses defendidas nos anos 

1920 perpassam pela crítica aos imperialismos e a dependência econômica do café. 

Por ser um intelectual cujas principais lutas se deram dentro do movimento 

tenentista, Pedro Mota Lima eventualmente defende o papel do exército na 

consolidação do processo revolucionário brasileiro e na emancipação do país. Em 

coluna do dia 31 de janeiro de 1931, intitulada “Apelo ao Exército!”, o jornalista 

novamente critica a subserviência do Brasil ao capital estrangeiro: 
O que se tem dito da criminosa entrega de um banco central nas mãos de 
capitalistas estrangeiros não impressionou de modo algum aos políticos e 
aos banqueiros que não penetraram o sentido da revolução. [...] O 



 
 

raciocínio deles é simples. A utilização dos recursos brasileiros para 
arrancar-nos da crise resultará um trabalho penoso, demorado, com uma 
luta intensa da massa popular, certamente com maiores sacrifícios e novos 
tributos de sofrimento para a vanguarda revolucionária. [...] Entregamos a 
gerência de nossa casa ao síndico inglês, mas será melhor assim porque 
não nos preocuparão mais os títulos e negócios a realizar. [...] Resta aos 
brasileiros, ao povo humilde que sofrerá a agravação da miséria o direito de 
resistir enquanto é tempo. E, para resistir, ela apele para o Exército. Claro 
que não para o velho exército dos generais insensíveis às nossas 
desgraças. Apele para o Exército novo, a juventude militar, os soldados da 
revolução, que hão de constituir sempre o apoio das massas oprimidas ou 
injustiçadas. O Exército revolucionário do Brasil não pode admitir que se 
consume o plano infeliz que está colocado. (A Gazeta, 31 de janeiro de 
1931) 

 
Pedro Mota Lima era enfático na defesa da autonomia do Brasil em relação 

ao capitalismo central. Uma parte considerável das colunas tem como foco a defesa 

de uma soberania nacional, da autonomia do Brasil frente a outras nações. Acredito 

que é parte importante de suas visões de mundo e de sua percepção do que é o 

Brasil. Para Mota Lima, o Brasil precisa tornar-se autônomo, caminhar com as 

próprias pernas, isso é parte integrante de seu pensamento social e revolucionário. 

Mota Lima retoma o tema da defesa das massas e do anti-imperialismo. Fala 

pelo e para o povo, conclamando a “massa popular” a resistir à possível influência 

negativa de capitalistas ingleses o Banco Central. No trecho destacado, percebe-se 

a visão que possuía de parte do Exército, o que explicita sua vinculação com o 

tenentismo: não defenda a instituição, tampouco os generais do alto escalão, mas os 

oficiais de baixa patente, jovens “soldados da revolução”, parte do exército que, 

segundo o jornalista, é revolucionário.  

O Brasil de Pedro Mota Lima, portanto, deveria ser um país autônomo 

econômica e politicamente, que buscasse o desenvolvimento industrial e reprimisse 

a interferência estrangeira na exploração de recursos naturais, assim como nos 

assuntos financeiros. Esta postura pode ter sido produto da mescla de visões e 

perspectivas ideológicas que desenvolveu ao longo de sua trajetória intelectual até 

então: por ter posição aglutinadora dentro dos diferentes movimentos contestatórios 

que emergiram no período – os tenentes e os comunistas, Pedro Mota Lima talvez 

tenha aprendido um pouco com cada grupo a construir sua visão do que é o Brasil. 

Apesar de sua relação com os comunistas – que também eram enfáticos quanto à 

subserviência brasileira ao capital estrangeiro, além da necessidade de 

desenolvimento de uma indústria nacional – passar por problemas neste período, 

quando se compreende a trajetória do jornalista nos anos 1920, é inegável a 



 
 

influência do discurso marxista em muitas de suas colunas, além da coragem de 

intervir em nome de jornais e militantes comunistas que sofriam repressão no 

período. 

Como Pedro Mota Lima enxergava o seu papel enquanto um jornalista e 

intelectual de esquerda? Quais eram, na sua visão, as funções de um intelectual que 

exercia postura crítica frente à política e sociedade? São algumas das perguntas 

que busco responder nas próximas páginas. 

2.6  Qual é o papel do intelectual de esquerda na busca por uma sociedade 
mais justa? 

 
Qual é o papel do intelectual de esquerda na busca por uma sociedade mais 

justa? Esta pergunta é um dos grandes desafios da pesquisa. Para responde-la, é 

preciso que se faça uma breve discussão sobre a noção de intelectual e como 

analisar as ideias de um intelectual a partir de seu contexto, do lugar que ocupa e 

das ideias que defende. O historiador francês François Dosse (2007) traz uma série 

de definições de diversos autores que nos permitem delinear certos traços em 

comum na busca por uma resposta. Para Guattari, segundo Dosse, o intelectual é 

alguém eleito no campo social para representar uma função intelectual. Sartre afirma 

que o intelectual exerce a prática do distanciamento, que o permitiria manter uma 

autonomia e um sentido crítico frente às instituições de poder. Gramsci estabelece 

duas diferenças: os intelectuais tradicionais – professores, padres, administradores – 

e intelectuais orgânicos, que estão ligados a certas categorias sociais e recorrem à 

elas para a defesa de seus interesses. (DOSSE, 2007, p. 30-31) 

Dosse afirma que o papel da história intelectual é não limitar-se a uma 

definição a priori do que deveria ser o intelectual, de acordo com alguma norma pré-

estabelecida. Pelo contrário, cabe ao historiador constante abertura à pluralidade 

das definições e abordagens sobre os intelectuais, pois demonstram maneiras 

diferentes de tocar no assunto da expressão intelectual. (DOSSE, 2007, p. 34) Não 

partir de uma definição restritiva de intelectual, estar em constante abertura às mais 

variadas interpelações sobre os intelectuais nos parece um passo importante na 

busca por uma melhor compreensão da figura de Pedro Mota Lima como um 

intelectual. 

Mas como o intelectual intervém na sociedade? Por onde ele circula? No que 

diz respeito aos ambientes frequentados por intelectuais, é importante o que Dosse 



 
 

aponta sobre as revistas – e tomamos a liberdade de aplicar aos periódicos em geral 

– como lugares de sociabilidade, sendo essenciais numa análise de história 

intelectual. O historiador deve levar em conta a dimensão afetiva presente no 

cotidiano dos periódicos, enxergando-os como verdadeiras redes constituídas, muito 

expostas a mudanças. Mais do que isso, costumam ser agrupamentos em torno de 

um indivíduo, geralmente o diretor, que em muitos casos torna-se a garantia de uma 

atividade que seja minimamente comum a todos que dela participam (DOSSE, 2007, 

p. 50-59). Trazendo a discussão para nossa pesquisa, tais ideias nos fazem pensar 

sobre o papel exercido pelo trabalho em periódicos na trajetória intelectual de Pedro 

Mota Lima. Mais do que isso, por ter sido diretor de inúmeros periódicos, pode-se 

concluir que o jornalista exercia também papel aglutinador, de convergência de 

ideias, de criação e organização sistemática do microcosmo intelectual que 

representava os diferentes jornais que dirigiu.  

A adesão de determinados intelectuais a um partido ou uma causa política 

também é debatida por François Dosse, que considera que a própria noção de 

intelectual “ganha corpo quando indivíduos de profissões diversas se sentem com 

uma missão comum e um espírito de corpo, incluída aí uma consciência de classe” 

(DOSSE, 2007, p. 61). O antifascismo nos anos 1930, por exemplo, suscita uma 

resposta dos intelectuais pelo perigo que representa. Para Dosse – pensando no 

contexto francês – é na primeira metade do século XX que se cristaliza a figura do 

intelectual crítico, que põe seus serviços a partir de mais justiça e equidade na 

cidade. Pensando nos termos do nosso trabalho, é possível ampliar a resposta à 

pergunta formulada alguns parágrafos acima: nos moldes propostos por Dosse e 

tendo em conta o que se sabe até agora de sua trajetória, Pedro Mota Lima 

aparenta ser um indivíduo que se empenha na busca por mais justiça e equidade 

por meio de seus escritos. Nesse sentido, trata-se de um formulador e um mediador 

cultural que, principalmente por meio de textos jornalísticos – mas não só por eles, já 

que também foi romancista – se insere no debate político do período em que viveu. 

Como Pedro Mota Lima enxergava seu papel enquanto um jornalista de 

esquerda? A quem ele dava satisfações, quais ideias ele defendia, quais as suas 

lutas? Algumas de suas principais perspectivas, ao menos na época em que esteve 

n’A Gazeta nós já analisamos: as razões para ter apoiado a Revolução de 1930, sua 

vinculação ao movimento tenentista, sua defesa de um movimento revolucionário 

que fosse preocupado com as necessidades do povo, pautado nas liberdades 



 
 

individuais e no desenvolvimento de um país autônomo, livre de amarras 

econômicas internacionais. 

A defesa das esquerdas é um traço marcante de sua narrativa. Em coluna 

intitulada “Esquerda e Direita”, de 20 de dezembro de 1930, escreve: 

 
Continua a pressão da extrema direita. Os reacionários de todas as matizes 
não desanimam [...] com plena liberdade para atacar ferozmente as ideias e 
as figuras das correntes esquerdistas. Há ainda hoje revolucionários presos 
ou no exílio. Presos por que? Pela prática de algum delito? Não. Presos 
porque são revolucionários da extrema esquerda. [...] A questão do delito de 
opinião, predominando na mesma mentalidade que permitiu, também por 
meses, a prisão de jornalistas e operários tidos como perigosos à ordem 
pública, porque são comunistas. [...] A todos é livre a manifestação de 
pensamento, contanto que esse pensamento seja o ditado pelos 
dominadores. (A Gazeta, 20 de dezembro de 1930) 

 
A defesa aberta aos comunistas assinala uma posição coerente com sua 

postura aglutinadora: enxergava as diferenças dentro da esquerda – tanto que 

assinala o comunismo como “extrema esquerda” – mas nem de longe concordava 

com as arbitrariedades dirigidas aos comunistas. Tal postura, mesmo num momento 

em que era chamado por Prestes de “pequeno burguês” e “falso amigo”, indica que 

se mantinha aberto à relações e diálogo com os comunistas, compreendendo seu 

valor dentro de um movimento revolucionário e dentro da esquerda. 

Ainda no mesmo texto, Pedro Mota Lima faz a defesa de uma frente única 

das esquerdas: 

 
Fortaleçam-se, pela frente única de todas as correntes esquerdistas, as 
posições que forem sendo conquistadas pela revolução. Nem um só passo 
à retaguarda! Unidos, nós acabaremos vencendo em toda linha o espírito 
reacionário que procura prevalecer. Contemos, para essa obra inadiável, 
com o apoio das multidões. (A Gazeta, 20 de dezembro de 1930) 

 
A narrativa coletivista, que se dirige ao povo e às multidões, é característica 

marcante do que Michel Foucault (1979) denominou “intelectual universal”: 
Durante muito tempo o intelectual ‘de esquerda’ tomou a palavra e viu 
reconhecido seu direito de falar enquanto dono de verdade e de justiça. As 
pessoas o ouviam, ou ele pretendia se fazer ouvir como representante 
universal. Ser intelectual era um pouco ser a consciência de todos. 
(FOUCAULT, 1979, p. 4) 

 
De acordo com o autor, principalmente na esquerda, foi costumeira a figura 

do intelectual que toma para si a função de representar os anseios e desejos da 

classe proletária, colocando-se como dono de verdade e de justiça. Mas Foucault 

estabelece uma distinção, que para ele se consolidou mais claramente no pós-



 
 

Guerra, entre dois tipos de intelectuais: o intelectual universal e o intelectual 

específico.  
O intelectual universal, derivou de uma figura história bem particular: o 
homem da justiça [...] aquele que opõe a universalidade da justiça e a 
equidade de uma lei ideal ao poder, ao despotismo, ao abuso, à arrogância 
da riqueza [...] O intelectual universal [...] tem sua expressão mais completa 
no escritor, portador de significações e valores em que todos podem se 
reconhecer (FOUCAULT, 1979, p. 9) 

 
Por tratar-se de indivíduo sem formação específica, muito atuante na 

imprensa e na literatura, com trajetória de militância em diferentes movimentos e 

partidos políticos cujos projetos tinham aspirações “universais”, como o Partido 

Comunista Brasileiro por exemplo. Falar por e para uma certa camada da sociedade 

– os proletários, a classe trabalhadora – foi algo que o jornalista alagoano nos 

parece que cultivou ao longo de sua trajetória – seja em seus escritos jornalísticos, 

seja em seus romances. 

Sobre o papel da imprensa e a função do jornalista, em artigo intitulado 

“Censura prévia”, Pedro Mota Lima critica a postura da Secretaria do Estado de São 

Paulo em exercer uma espécie de censura sobre os meios de comunicação, medida 

que foi apoiada por Assis Chateaubriand, também alvo de críticas. Sobre a função 

de um jornal, afirma: 

 
É esquisita a atitude do homem de jornal que se arroja aos pés do detentor 
do poder. Imprensa coibida de criticar livremente os fatos do dia, os 
acontecimentos da vida social, os atos dos administradores, deixa de ser 
imprensa no sentido moderno [...] transforma-se no cartaz suspeito onde o 
leitor não vê senão a tendência imposta pelos dominadores (A Gazeta, 24 
de dezembro de 1930) 

  

A função da imprensa e do jornalista é a crítica aos governantes, às 

realidades sociais. Ao intelectual cabe o olhar vigilante e a disposição para 

expressar o que pensa. Em outra coluna, intitulada “Passemos das palavras aos 

fatos”, do dia 02 de janeiro de 1931, o jornalista comenta declarações do ministro do 

trabalho, Lindolpho Collor, sobre a plena liberdade de opinião que existia no início da 

ditadura revolucionária: 

 
Estamos de acordo, em tese, com o ministro do Trabalho. [...] Vale a pena 
explicar. O ministro republicano garante, em tese, o direito de opinar. Mas o 
libertador sr. Baptista Luzardo continua surdo ao clamor do proletariado e 
das consciências emancipadas do país, prendendo operários que expurgam 
o pecado medievalesco da opinião. [...] O jornal A Classe Operária, que 
chegou a circular livremente sob o sr. Washington Luís, é perseguido agora, 



 
 

quando sua oficina foi apreendia pela polícia. É o que manda a consciência 
de um trabalhador intelectual, com a responsabilidade de antigo 
propugnador da revolução, responder, não sem lástima, à alocução do 
ministro do Trabalho. (A Gazeta, 02 de janeiro de 1931) 

 
Ao se autodenominar um trabalhador intelectual, Pedro Mota Lima reconhece 

sua função de defensor de ideias, que usa o espaço que possui para defender as 

classes oprimidas, criticar as arbitrariedades cometidas contra homens e mulheres 

presos por motivos políticos. A defesa dos comunistas, em especial, demonstra mais 

uma vez a afinidade que possuía com o PCB. 

A função e a capacidade de denunciar abusos e criticar àqueles no poder 

tinha seus percalços, a perseguição jurídica foi uma delas. No final do mês de 

janeiro de 1931, mais especificamente no dia 23, Pedro Mota Lima foi condenado a 

três meses de prisão e pagamento de multa pelo Supremo Tribunal Federal, por ter 

escrito um artigo que denunciava casos de corrupção de um inspetor da alfândega 

de Santos. No dia 24 de janeiro de 1931 jornalista escreve artigo intitulado “Onde a 

pena é iníqua”, repercutindo a decisão e como se sentia sendo agora um criminoso 

condenado pela justiça  

 
Um pouco de sombra, a tranquilidade dos dias parados, horas longas para a 
meditação...Em três meses de recolhimento aprende-se muita coisa, e 
ainda fica bastante tempo para a coordenação de um livro. Não é chique um 
livro da prisão? [...] Salvo esse aspecto do pequeno incidente em que me 
vejo envolvido, estou de pleno acordo com a sentença, que muito me honra 
pela sua origem. Sou um criminoso confesso e incorrigível. Não deixarei, 
sejam quais forem os castigos velhos ou novos, de delinquir – na 
manifestação de um pensamento revolucionário que levarei comigo para o 
degredo ou para a execução sumária. [...] Antes honrando a minha 
irreverência de ser o que sou – ou de não ser o que são uns tantos figurões 
tão ridículos quanto a sentença de três meses, que é um prêmio e não um 
castigo. (A GAZETA, 24 de janeiro de 1931) 

 
Recheada de ironias, o texto é uma provocação aos que o condenaram e uma 

reafirmação de que a perseguição política, a prisão ou qualquer outro tipo de 

opressão o deixariam de exercer seu papel: o de manifestar seu pensamento 

revolucionário, sem qualquer disposição para fazer acordos com os tais homens 

ridículos que cita ao final do artigo. 

A passagem de Pedro Mota Lima por A Gazeta durou até o final de março, 

quando deixou a direção do jornal – sem muitas explicações. No período entre 1931 

e 1935, até onde sei, o jornalista esteve afastado de seu principal trabalho, tendo 

sido funcionário do Departamento Nacional do Café, situado no Rio de Janeiro 

(Citação Fábrica de Pedra). O jornalista voltará a aparecer no cenário político e 



 
 

intelectual apenas em 1935, como diretor do jornal A Manhã, que apoiava a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). São suas colunas em A Manhã que serão analisadas no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CAPÍTULO 3 – A “REVOLUÇÃO” PERDIDA, A FRENTE ÚNICA E O AVANÇO DO 

FASCISMO 
 Este capítulo tem como objetivo compreender as ideias e 

posicionamentos de Pedro Mota Lima enquanto foi diretor do jornal A Manhã, órgão 

oficioso da Aliança Nacional Libertadora (ANL) que circulou durante o ano de 1935. 

Como diretor do periódico, o jornalista reservou para si um espaço na terceira 

página do jornal, onde diariamente expunha sua opinião sobre assuntos que 

envolviam a política do país e da cidade do Rio de Janeiro. Como principais 

características dos escritos de Pedro Mota Lima neste período, podemos destacar a 

crescente preocupação com o avanço do integralismo – e do fascismo como um 

todo, a defesa da ANL e da frente única das esquerdas e a (re)aproximação com o 

comunismo. Os textos também foram direcionados a críticas ao crescente 

autoritarismo do governo constitucional de Getúlio Vargas, às inúmeras 

perseguições feitas à ANL e às desilusões com o movimento revolucionário de 1930, 

chamado por Mota Lima de “revolução”, com aspas. De modo a contextualizar a 

situação política e social do país entre 1930 e 1935, além do próprio diário A Manhã, 

as primeiras partes deste capítulo terão o objetivo de situar os movimentos políticos 

e sociais descritos por Pedro Mota Lima, além de versar sobre a trajetória do 

jornalista entre 1930 e 1935. 

 

3.1 – A ALIANÇA NACIONAL LIBERTADORA E O CONTEXTO DE 1935 

 

A década de 1930 foi um turbilhão político no Brasil e no mundo, com a 

ascensão de Vargas e as mudanças implementadas em seus primeiros anos de 

governo, e a crise econômica mundial que assolou o capitalismo e os países 

centrais – com resquícios no Brasil. O período de crise coincidiu com o avanço dos 

fascismos – como ideologias e como movimentos políticos efetivos – que já se 

desenvolviam a pleno vapor na Itália, mas ganharam relevância internacional com a 

ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha. O mundo passou a enxergar com 

atenção a movimentação dos nazistas alemães. As repercussões de perseguição a 

comunistas e opositores tiveram alcance internacional, chegando ao Brasil, o que 

forçou os setores esquerdistas de todo o mundo a buscarem alternativas para 

combater o avanço e o autoritarismo nazista.  



 
 

A luta contra o fascismo alcançou setores significativos da sociedade com 

certa rapidez, num momento em que crescia no Brasil o movimento integralista. No 

dia 7 de outubro de 1934, um evento importante para o movimento de combate ao 

fascismo no Brasil ocorreu: a chamada “Batalha da Praça da Sé”, quando uma 

manifestação de integralistas foi dissolvida por forças antifascistas. O embate entre 

integralistas e antifascistas com a polícia se intensificaram no período, com grande 

número de presos, feridos e mortos (PRESTES, 2005., p. 104). 

A resposta do governo Vargas foi o projeto da Lei da Segurança Nacional, 

que ficou conhecida como “Lei Monstro”, que versava sobre situações em que a 

intervenção militar e dispositivos como o estado de sítio poderiam ser utilizados, 

entre elas a radicalização de manifestações populares. A LSN foi mais um dos 

motivos que deram força à aglutinação dos setores à esquerda e defensores da 

democracia. Desta intensificação de posicionamentos e do sentimento de união e 

frente ampla é que surge a Aliança Nacional Libertadora (ANL). No ato público de 

lançamento da ANL, em 30 de março de 1935, Luiz Carlos Prestes é aclamado 

presidente de honra da entidade. A desilusão com o governo Vargas e o não 

cumprimento das promessas por ocasião do movimento de 1930 foram catalizadores 

do movimento. 

 
A criação da ANL representou a culminância desse processo de aglutinação 
de grupos, setores, organizações e personalidades decepcionados com o 
rumo tomado pela Revolução de 30, desiludidos de Vargas e do seu 
Governo. [...] Insere-se num panorama mundial de resistência ao avanço do 
fascismo e de criação de frentes populares, não só em vários países 
europeus como também latino-americanos. No caso brasileiro, a Aliança 
expressou as insatisfações generalizadas surgidas na sociedade (em 
particular com os resultados do Governo Vargas), que se concretizaram no 
programa antiimperialista, antilatifundista e antifascista. (PRESTES, 2005, 
p. 106) 

 

O movimento transformou-se em uma frente formada por adesões individuais 

de trabalhadores e simpatizantes, como por personalidades da cultura, ciência, da 

política e de organizações populares, sindicais, femininas, juvenis, estudantis, 

democráticas, etc. 

Quanto ao PCB, como vimos, seu isolacionismo durou até a ascensão dos 

fascismos europeus, especialmente do nazismo na Alemanha, que forçou uma 

“reordenação no sentido de incentivar a política de alianças, dando a possibilidade 

de reaproximação com a social-democracia e outras forças de centro-esquerda” 



 
 

(FERREIRA, 2012, p. 25) Dentro da realidade política brasileira, o PCB se viu mais 

uma vez impelido à uma aliança com a esquerda tenentista, muito ligada à figura de 

Luiz Carlos Prestes. O ambiente político arrefecido propiciou um clima favorável à 

incorporação de intelectuais progressistas às fileiras do PCB: “vários intelectuais, 

inclusive, referenciavam-se na imagem pública e nas atitudes políticas de Prestes” 

(FERREIRA, 2012, p. 25).  

A Manhã foi um jornal lançado em 26 de abril de 1935, com o objetivo de ser 

porta-voz da ANL no Rio de Janeiro, deixando de circular cerca de sete meses 

depois, em 27 de novembro de 1935. Além de Pedro Mota Lima, participaram como 

colaboradores intelectuais como Jorge Amado, Brasil Gérson, Rubem Braga, Di 

Cavalcanti, entre outros. Congregando diversos intelectuais sob a bandeira da frente 

única proposta pela ANL, o diário divulgava movimentos políticos e culturais de 

esquerda, dava ênfase eu seu noticiário às atividades da ANL, relatava atividades do 

sindicalismo, assembleias de classe, promovia campanha a favor de greves e 

melhorias salariais, apoiou com empolgação os protestos estudantis pelo desconto 

de 50% na passagem, além de noticiar atividades da União Feminina do Brasil.  

Quanto à Pedro Mota Lima, foi fundador e diretor do diário, algo que 

demonstrava sua relevância dentro do movimento. Talvez aproveitando-se de sua 

autonomia enquanto diretor, o jornalista escrevia diariamente uma coluna de opinião 

sobre assuntos políticos nacionais e internacionais. São estes os textos que serão 

analisados neste capítulo, escritos entre os meses de abril e novembro de 1935, 

enquanto A Manhã circulou na capital carioca.  

Diferente de A Gazeta, que era um jornal tradicional da capital paulista, de 

caráter claramente liberal e sem grandes perspectivas no que diz respeito à defesa 

das esquerdas e dos movimentos políticos contestatórios, A Manhã foi um periódico 

criado com um objetivo muito específico: apoiar a ANL, divulgando suas propostas, 

ações do movimento, ideias dos principais líderes, congregando em um periódico o 

caráter plural daquela frente ampla. Como diretor do periódico, Pedro Mota Lima 

teve mais liberdade de ação em seus escritos, podendo falar mais abertamente de 

assuntos que o interessavam, divulgando suas próprias ideias e da ANL, buscando 

ocupar um espaço que jamais seria oferecido pelo jornalismo empresarial e 

hegemônico. Fernanda Beigel (2012, p. 108) aponta a importância deste tipo de 

imprensa, que denomina “editorialismo programático”: 

 



 
 

Las revistas cumplieron un papel determinante en la conformación del 
campo cultual latinoamericano y formaron parte de lo que nosostros 
denominamos editorialismo programático, que materializo nuevas formas 
de difusión cultural ligadas a una aspiración de alguna manera 
revolucionaria. Las publicaciones y los vínculos intelectuales que promovia 
este tipo de editorialismo militante actuaban muchas veces como terreno 
exploratório y em otras oportunidades, como actividad preparatória de uma 
acción política concertada o para la creación de um partido político. Por lo 
general, los produtos culturales de este editorialismo servian como terreno 
de la articulación entre política y literatura. (BEIGEL, 2012., p. 108) 

 

Considerado o jornal oficial da ANL, partindo do conceito empregado por 

Beigel, A Manhã foi um produto cultural deste editorialismo programático, criado com 

objetivos muito específicos de divulgação cultural, política e criando importantes 

vínculos intelectuais dentro dos movimentos de esquerda nas primeiras décadas do 

século XX. O editorialismo programático busca divulgar ideias e perspectivas que 

contrapunham o chamado periodismo de empresa (BEIGEL, 2012), rompendo, de 

certa maneira, com a circulação de ideias que predominavam nos jornais 

hegemônicos – no caso do Rio de Janeiro em 1935, O Globo de Roberto Marinho e 

O Jornal de Assis Chateaubriand representavam esse tipo de imprensa.  

 

  
3.2 MELANCOLIA DE ESQUERDA: AS VISÕES DE PEDRO MOTA LIMA SOBRE 

1930 
 

Em sua obra Melancolia de esquerda: Marxismo, História e Memória, o 

historiador italiano marxista Enzo Traverso busca investigar a dimensão melancólica 

da cultura de esquerda no século XX. A esquerda que analisa não é 

necessariamente a dos partidos e da arena política institucional, mas antes “os 

movimentos que lutaram para mudar o mundo ao colocar o princípio da igualdade no 

centro de sua agenda” (TRAVERSO, 2018, p, 15). Para Traverso, compreender os 

movimentos de esquerda pelo prisma da igualdade serve para demonstrar a 

heterogeneidade e as variadas correntes políticas, tendências estéticas e 

intelectuais que circularam pelo campo esquerdista no século XX. Para o italiano 

 
A memória da esquerda é um enorme e prismático continente feito de 
conquistas e derrotas, enquanto a melancolia é um sentimento, um estado 
de ânimo, um emaranhado de emoções. Portanto, focar a melancolia de 
esquerda significa necessariamente ir além de ideias e conceitos. [...] Ao 
contrário do discurso humanitário hoje dominante que sacraliza a memória 



 
 

das vítimas, negligenciando ou mesmo censurando seus compromissos 
políticos, a melancolia de esquerda sempre voltou seu olhar para os 
vencidos. Ela vê as tragédias e as batalhas perdidas do passado como um 
fardo e uma dívida – e, nesse caso, uma promessa de redenção.  
(TRAVERSO, 2018, p. 15-18) 

 

Compreendo que a política não é feita apenas de ideias, teorias e da ação 

organizada. A esquerda também se moveu por paixões, na construção de utopias 

revolucionárias. Compreender os aspectos subjetivos, que nem sempre ficam claros 

à um primeiro olhar, são parte fundamental de um trabalho que busca compreender 

a trajetória intelectual de um indivíduo por meio de seus escritos. A reflexão sobre as 

derrotas que sofreu, a compreensão de que, além do debate de ideias e dos 

posicionamentos na arena política, faziam parte da subjetividade do intelectual 

Pedro Mota Lima também os sentimentos é primordial à análise. (TRAVERSO, 2018,  

p. 18-21) 

 Mas por que a melancolia? Nesse sentido, Enzo Traverso descreve: 

 
A melancolia da derrota aqui descrita não reverteu em derrotismo ou 
depressão porque foi amparada por uma visão mundial que tinha sua 
essência na utopia revolucionária. A vida não é feita só de humores e 
emoções, nem de valores ou ideologias puramente abstratas. [...] O segredo 
do metabolismo dessa derrota – melancólico mas não desmotivador, 
exaustivo mas não sombrio – está precisamente na fusão entre o sofrimento 
causado por uma experiência catastrófica (derrota, repressão, humilhação, 
perseguição, exílio) e a persistência de uma utopia vivida como um 
horizonte de expectativa e uma perspectiva histórica. (TRAVERSO, 2018, p. 
125-126) 

  

A profusão de sentimentos causada pelas constantes desilusões dentro da 

arena política é um fator importante para a compreensão do pensamento de Pedro 

Mota Lima. Admitindo em diversas ocasiões a indignação por ter apoiado Vargas e a 

Aliança Liberal em 1930, ter confiado no que agora, em 1935, chamava de 

“revolução”, o jornalista parecia reconhecer, melancolicamente, os percalços, o 

sentimento de traição e a ingenuidade de ter apoiado um movimento que se mostrou 

uma enganação às suas aspirações. A reflexão sobre as derrotas que sofreu ao 

longo dos anos 1920 e no início dos anos 1930 foi um aspecto significativo de seus 

escritos em 1935, sob a experiência da frente ampla encabeçada pela ANL, na 

busca pelas mudanças que acreditava e queria que acontecessem – a revolução, 

uma sociedade mais igualitária, etc.  



 
 

Em coluna intitulada “Jansen e seu glorioso destino”, Pedro Mota Lima 

relembra passagens das revoltas tenentistas de 1922 e 1924, mais especificamente 

da morte de Jansen de Mello, um dos participantes das revoltas de 1922. Em tom 

melancólico inicia o texto:  

 
É preciso ter acompanhado e vivido o anseio de libertação dos 
revolucionários brasileiros, que sonharam uma organização perfeita e um 
estado de coisas mais digno e justo, para compreender o quão doloroso e 
heroico encerra o episódio comemorado hoje. [...] Ele chegou com os 
demais conjurados à Praia Vermelha, dominou os representantes do poder 
execrado. Clarins de alvorada, naquele coração valoroso, cantaram uma 
vitória que duraria pouco, pois as balas de uma traição o abateriam. [...] 
Jansen! Jansen! Comovidamente recordo a tua figura. Não te lamento 
muito, porque não viveste para assistir a tantas e amargas ignomínias. 
Sofreste menos do que os que acordaram para a triste, a execrante 
realidade de 1930 [...] Mas também Jansen, que entusiasmo ao verificar que 
nem todos se corromperam e ainda há quem paire as misérias de hoje e se 
disponha a prosseguir! (A MANHÃ, 02 de maio de 1935, p. 3) 

 

O texto retrata a visão amargurada do jornalista sobre os diversos 

movimentos que sofreram com arbitrariedades, derrotas e traições. Neste caso em 

específico, fala do tenentismo – ou ao menos do tenentismo que abriu os olhos e 

percebeu o equívoco de 1930. Cabe destacar os termos utilizados e que remetem à 

tristeza: doloroso episódio, traição, amargas ignomínias, triste realidade de 1930. 

A desilusão era também com antigos colegas da luta tenentista que 

“debandaram” para o lado da situação. Em coluna intitulada “O passageiro de 

terceira”, Pedro Mota Lima tece críticas à João de Mendonça Lima, militar que 

participou ativamente do movimento de 1930 e ocupou cargos de chefia da polícia 

de São Paulo na gestão de Miguel Costa. Antigo aliado, Mendonça Lima ocupava 

desde 1933 o cargo de diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil. Para o 

jornalista: 

 
O atual para-raios e parachoque da ferrovia oficial, do mesmo modo que 
atentam para sua situação de hoje quantos conheceram sua atuação em 
1930 e testemunharam as intenções por ele manifestadas na hora do 
triunfo. Por que razão, afinal de contas, aceita o ingrato papel que lhe está 
atribuindo a política dominante? [...] Compreendo que o coronel João de 
Mendonça Lima se perdeu no labirinto dessa propositada confusão do 
situacionismo. De certa altura em diante, não pode mais dizer onde estava a 
revolução que aludia em discursos e entrevistas. Isso, de resto, aconteceu a 
muitos dos seus companheiros. Ficaram amarrados a cargos 
administrativos que são tremendos pelourinhos. [...] Boa vontade de 
acertar? Como? De que modo resolver tão complicados problemas sob o 
império da política dominante? (A MANHÃ, 30 de maio de 1935, p. 3) 

 



 
 

A desilusão com ex-companheiros de luta que não enxergavam as coisas sob 

seu prisma também é parte significativa da melancolia e do luto. O sentimento de 

traição é perceptível no trecho, ao comentar sobre a administração do antigo 

correligionário que perdeu-se no emaranhado de cargos e confusões do 

“situacionismo”.  

Em coluna intitulada “O povo comanda!”, Mota Lima comenta sobre os 

diversos conchavos políticos no governo Vargas, ressalta o aumento da participação 

popular com o desenvolvimento da ANL 

 
Os brasileiros, pondo de parte seus pontos de vista doutrinários, filosóficos 
ou religiosos, suas preferências por esta ou aquela solução específica, 
avolumam dia a dia mais a corrente que se bate pelos dois postulados a 
que se subordina: a libertação democrática e a emancipação nacional. [...] 
Se os propósitos ocasionais fizerem essa gente dizer coisas que se 
aproveite, aproveitemo-las. Se de seu rancho se desgarrar algum elemento 
capaz de acompanhar o povo na ação decidida, que o povo não lhe recuse 
a oportunidade, embora prevenido, o pé atrás, que estejamos atentos. 
Valendo-nos toda a longa e dolorosa experiência das campanhas cuja 
vitória só nos deram desilusões, não confiemos jamais em chefes que se 
impõe por si mesmos, em supostos iluminados em “enviados de Deus”.  (A 
MANHÃ, 15 de maio 1935, p. 3) 

 

A relação entre os anseios de um futuro que se apresentava esperançoso – o 

crescimento da ANL – e a melancolia causada por frustrações do passado e do 

presente – a frustrada vitória em 1930, a indignação com o governo Vargas – 

aparecem mais uma vez nos escritos do jornalista. O apoio à Vargas, os conflitos em 

que se envolveu por ter mantido este posicionamento, são coisas que permanecem 

engasgadas para Pedro Mota Lima, numa espécie de luto ainda não superado. A 

importância dos sentimentos para compreender a trajetória do intelectual reside 

justamente na compreensão de que a frustração com as derrotas, com os anseios 

não alcançados, são fundamentais para que se posicione no mundo. Sua fala, que 

tem alcance publicamente por meio da escrita, não é totalmente racional, nem 

prescinde de um plano de ação minuciosamente calculado. A angústia, a melancolia, 

a frustração de um passado marcado pela derrota dão vazão à paixão pelo espaço 

público, à esperança de que mudanças pudessem ocorrer. 

O sentimento melancólico em relação a 1930 e o processo de autocrítica 

foram constantemente abordados por Mota Lima. Em coluna intitulada “Livres, para 

opinar e decidir”, o jornalista faz um levantamento das atitudes “tirânicas” de Vargas 

e seu governo desde 1930, ratificando problemas como o autoritarismo, os arrochos 



 
 

salariais, o descaso com a situação econômica e social da maioria da população. 

Em dado momento, relembra a situação vivida em 1930, desta vez exaltando a 

personagem de Luís Carlos Prestes: 

 
Quando, em 1930, prevenindo-nos contra os faltos salvadores, a palavra do 
general Luís Carlos Prestes se fez ouvir, não faltaram os gestos de 
decepção, da parte daqueles que precisavam sofrer com todo o Brasil esta 
dolorosa, esta trementa experiência. “Oh – desencantavam-se os ouvintos 
da pregação demagógica – para que nos abandona o Cavaleiro da 
Esperança?” E supunham que deixara-se arrastar por utopias “extremistas” 
[...] Que nos aconselhava ele já naquele período? Que desconfiássemos 
dos chefes demagogos, confiando em nós mesmos. [...] Homens de boa fé 
que divirjam das teorias filosóficas, políticas e econômicas que o general 
Prestes confessa lealmente, nem por isso negarão que seu conselho era 
justo. (A Manhã, 20 de maio de 1935, p. 3) 

 

A exaltação de Prestes é significativa. Compreendendo a trajetória do 

jornalista desde os anos 1920, é perceptível que nas colunas analisada no primeiro 

capítulo os elogios ao comandante da Coluna quase não aparecem. Esperado, 

levando em conta que o próprio Mota Lima foi alvo de ataques do “Cavaleiro da 

Esperança”, considerado um pequeno-burguês traidor do povo por seus 

posicionamentos. Ainda que assumida de maneira tímida – inclui-se no texto ao usar 

termos como “nos aconselhava”, “ que desconfiássemos”, mas não assume 

totalmente o erro – o processo de autocrítica demonstra a reconciliação do jornalista 

com os comunistas e a digestão – ainda que melancólica - de seu apoio à Vargas 

em 1930. A reaproximação com o comunismo pode ser verificada também no uso de 

tons irônicos para criticar quem chamava Prestes de “extremista”, ou quando 

ressalta, ao final do trecho destacado, que mesmo aqueles que não concordam com 

as “teorias filosóficas, políticas e econômicas” defendidas por Prestes não poderiam 

negar que estava correto.   

Em artigo escrito um dia depois de grande comício da ANL para rememorar 

as revoltas tenentistas de 1922 e 1924, Pedro Mota Lima faz uma recapitulação do 

governo Vargas, traçando um “perfil” do presidente, dizendo o que pensava do 

mandatário e da forma como liderava o Brasil desde 1930. A reflexão sobre o 

passado recente e a derrota em 1930 são marcantes: 

 
Desde as conspirações de 1930, e durante os primeiros anos de seu 
governo, o sr. Getúlio Vargas não fez outra coisa senão mistificar os 
elementos sinceros da corrente revolucionária. [...] Fingia concordar com o 
programa radical de transformação do cenário político do Brasil, dizendo-se 



 
 

convertido ao ideal de uma democracia verdadeira, que se firmasse sob o 
governo popular revolucionário. [Mostrou-se] aos brasileiros como um 
renovador de costumes, libertador, democrata e anti-imperialista. [...] No 
Catete, despistava todos das mais varias formas, distribuindo cargos e 
adotando fraseologia oca, em manifestos solenes, discursos preparados em 
datas comemorativas. [...] Quando Luís Carlos Prestes, há cinco anos, 
advertiu os revolucionários sinceros do perigo dessa traição, muitos 
quiseram ver primeiro...Pois eis o que a experiência dos fatos observados 
nos ensina. Poderá duvidar ainda alguém de que a revolução brasileira foi 
traída? (A MANHÃ, 06 de julho de 1935, p. 1) 

 

Além de retomar a importância do aviso de Prestes, devolvendo ao “general” 

– como ela o chamava – a sua capacidade de liderança e análise da conjuntura 

política, este é um dos primeiros artigos em que Mota Lima fala abertamente das 

aspirações ditatoriais de Getúlio Vargas desde 1930. Reconhece, mais uma vez, a 

traição sofrida pelos revolucionários e alerta para o perigo de um retorno ainda mais 

violento às arbitrariedades sofridas pela esquerda sob o regime oligárquico que 

Vargas sucedeu.  

Luís Carlos Prestes volta a ser exaltado em coluna intitulada “Os manifestos 

de Prestes”. No texto, Pedro Mota Lima relembra os textos do líder tenentista às 

vésperas das eleições de 1930 e do movimento que levou Getúlio ao poder. 

 
Embora no exílio, Prestes definiu com admirável senso de previsão o que 
seria o domínio da camarilha aproveitadora do movimento popular, nascido 
na nebulosidade do primeiro 5 de julho, miseravelmente traído pelos 
politiqueiros da Aliança Liberal. [...] Falava ao povo, porque tinha adquirido 
um cabedal de cultura sociológica, enriquecendo a experiência política 
duramente feita na campanha, batalhando e sofrendo ao lado de soldados 
do povo. (A MANHÃ, 02 de agosto de 1935, p. 3) 

 

Mota Lima parece ter feito as pazes com Prestes e os comunistas, 

escrevendo de tal maneira que não pudemos observar nos textos de 1930, à época 

da revolução. A exaltação do líder tenentista sempre foi uma das marcas do 

jornalista, mas o trecho em destaque, onde aponta que Prestes adquiriu um cabedal 

de cultura sociológica é interessante. Primeiro pela estratégia retórica para fugir da 

censura, segundo por colocar na literatura marxista um dos motivos para a 

perspicácia do líder revolucionário em sua leitura de 1930. Aqui, levanto a hipótese 

de que Pedro Mota Lima começa a tomar de maneira clara um lado, que é o do 

comunismo e do PCB. Até então, ainda que fizesse a defesa dos comunistas, 

exaltasse sua importância nos movimentos populares, não apontava na literatura 

marxista a chave para uma leitura precisa de mundo.  



 
 

Ainda no mesmo texto, destaco outro trecho significativo da postura crítica de 

Pedro Mota Lima frente à sua própria trajetória política e intelectual. Ao exaltar 

Prestes, comenta sobre os ataques que sofreu do líder tenentista por seu apoio à 

Aliança Liberal: 

 
Fortemente combatido, eu, de minha parte, não colocarei acima dos 
interesses da revolução brasileira, a que sirvo desde a adolescência, 
qualquer ressentimento pessoal, inexistente em consequência de uma 
crítica necessária, em seu conjunto, certa, junta, confirmada em suas linhas 
gerais. No exame de uma por uma das personagens então em evidência 
nos comandos militares, nos postos de administração e no jornalismo, 
Prestes valeu-se dos qualificativos mais rudes e mais severos contra todos 
quantos lhe parecíamos conluiados na miserável obra de deturpação do 
movimento. [...] O julgamento definitivo, não só do meu caso, como de 
muitos companheiros competiria, em última instância, ao próprio povo. 
Onde nos encontram, cinco anos depois, Luís Carlos Prestes e os mais 
sinceros e honestos batalhadores do 5 de julho? Animamos a obra da 
opressão ou nos colocamos, ainda agora, a serviço das massas populares? 
(A MANHÃ, 02 de agosto de 1935, p. 3) 

 

O reconhecimento público dos próprios enganos e a exaltação da liderança 

do movimento parecem ser uma forma de redenção para Pedro Mota Lima. A 

melancolia sobre a “revolução” de 1930 foi tema muito recorrente em seus textos 

nesse período. O retorno constante ao passado é sintoma de um presente que ainda 

não superou o trauma da derrota. Como afirma Enzo Traverso,  
Segundo Koselleck, é o presente que confere significado ao passado. Ao 
mesmo tempo, é o passado que oferece aos atores da história um arsenal 
de experiências com as quais eles podem formular as próprias expectativas 
(TRAVERSO, 2018, p. 41) 

 

Ao reconhecer como válidas as pesadas críticas que sofreu de Luís Carlos 

Prestes, Pedro Mota Lima está ressignificando seu próprio passado, não em busca 

de redenção, pois sabe que errou, mas em busca da superação de uma ferida ainda 

aberta em sua trajetória como jornalista e militante das “causas populares”. Na 

perspectiva da melancolia de esquerda, é como se o intelectual estivesse 

sepultando um fantasma que o assombrava havia cinco anos, o luto finalmente 

superado, a alma preparada para os desafios do presente e do futuro, como o 

avanço do fascismo, do integralismo e o recrudescimento do governo constitucional 

de Vargas 

 

3.3 O INTEGRALISMO 
 



 
 

O movimento integralista surgiu no esteio da ascensão dos fascismos 

europeus, das crises políticas e econômicas que irromperam no mundo após o fim 

da Primeira Guerra Mundial. A ideologia integralista estava pautada em valores 

morais e religiosos, numa perspectiva nacionalista, sintetizada no lema da Ação 

Integralista Brasileira (AIB): “Deus, Pátria e Família”. A AIB foi criada em outubro de 

1932, por Plínio Salgado, com a divulgação do chamado Manifesto de Outubro, texto 

que sintetizava a ideologia do movimento: 
No discurso e no conjunto das obras doutrinárias dos intelectuais da AIB, 
assim como no Manifesto de Outubro, eram explícitas as críticas ao 
capitalismo e ao comunismo, na medida que ambos eram dotados de uma 
ótica materialista em detrimento dos valores espiritualistas, resguardados 
pelo integralismo. (BARBOSA, 2012, p. 127) 

 

A perspectiva historiográfica sobre o integralismo costuma compará-lo, em 

termos programáticos, ao fascismo italiano. Ainda que resguardasse muitas das 

ideias do movimento italiano,  

 
Era um tipo de fascismo, mas estava escorado na realidade nacional e 
pronto a lidar com suas peculiaridades, com aquilo que a caracterizava. Se 
o pano de fundo faz parte do repertório dos fascismos, os temas e 
problemas fazem parte do universo brasileiro. [...] Vivendo num cruzamento 
nem sempre confortável entre um movimento nacionalista e um alinhamento 
ideológico, os teóricos integralistas tiveram dificuldade em posicionar-se 
sobre o assunto. (AMADO, 2017, p. 22-23)  

  

Inspirando-se nos movimentos fascistas internacionais, o movimento 

integralista esforçou-se para construir uma ideologia própria, valorizando 

características ditas nacionais e patrióticas, pautando-se numa pretensa 

espiritualidade elevada daqueles que defendiam o movimento 

 
Por sobre as ruínas da ilustração e por meio de uma revolução particular, a 
AIB almejava construir um novo homem, na medida em que entendia as 
crises do período como crises de civilização. [...] A solução seria, 
indiscutivelmente, uma nova cultura política que, ainda que baseada em 
valores espirituais católicos, pretendia ser revolucionária: unir a pátria de 
forma orgânica e transcendente para uma “ofensiva contra uma civilização 
burguesa, materialista, decadente, e contra todas as forças desagregadoras 
da nação!” (A Razão, 01 maio. 1935, p.1). (ATHAIDES, 2014, p. 18-19) 

 

O integralismo, portanto, no contexto de construção das frentes únicas de 

combate ao fascismo, era o movimento a ser confrontado pelos comunistas 

brasileiros e pela ANL, que buscaram defender seus ideais tanto pelo enfrentamento 



 
 

direto em praça pública com os chamados “camisas verdes”, como pelo embate 

intelectual e a desconstrução das ideias da AIB. 

Em coluna intitulada “O exemplo da Cruz Vermelha”, Pedro Mota Lima 

comenta a denúncia de furto feita pelo presidente da Cruz Vermelha de São Paulo 

contra Plínio Salgado, líder dos integralistas. Em tom irônico, o jornalista comenta as 

aspirações dos integralistas, especialmente de Plínio Salgado: 

 
Os organizadores da resistência à marcha evolutiva do mundo, afim de 
contrariar os princípios democráticos incompatíveis com os privilégios e as 
usurpações que imaginam poder conservar a ferro e a fogo, basearam sua 
suposta doutrina nisso que poderíamos chamar teoria da inversão. Em vez 
das aspirações coletivas, a indicação arbitrária de um “enviado do céu”. 
Sobreposta à experiência da maioria, o veredito do chefe. Um chefe que 
tudo vê, tudo sabe, tudo resolve, licenciando os comandados da tarefa de 
pensar e discernir, abolindo a faculdade que distingue a nossa espécie dos 
seres irracionais. (A Manhã, 31 de maio de 1935, p. 3) 

 

O tom depreciativo da perspectiva integralista está presente em cada uma 

das linhas, a começar pela “resistência à marcha evolutiva do mundo”. A simbologia 

integralista, pautada na figura do “grande líder”, Plínio Salgado, também é alvo de 

ataques. Confiar tudo a um chefe onipotente e onipresente era um erro, uma 

irracionalidade. Adiante, Mota Lima critica o que chama de “doutrina” – entre aspas – 

integralista: 

 
A “doutrina” integralista, colcha de retalhos das mais contraditórias 
tendências econômicas, constituída de plágios, adulterações, confusões 
premeditadas, barafunda sociológica, hibridismo filosófico onde o finalismo 
de uma alucinante mística briga com algumas conclusões “filadas” aos 
deterministas – misticismo que irrita o católico, encoleriza o livre pensador, 
provoca náuseas ao materialista. O integralismo só poderia seduzir a 
homens simples. [...] Também na Alemanha formidável massa de milhões 
deixou iludir-se por um anunciado “socialismo” nacional alemão, que se 
praticaria quando ascendesse ao poder o partido “operário” de Hitler. A 
prática lhes mostrou a tragédia do erro. [...] Ali tendes uma amostra do que 
seria o vosso, o nosso futuro. (A Manhã, Op. Cit., p. 3) 

 

O integralismo é, para Mota Lima, uma cópia mal feita dos fascismos 

europeus, com uma “doutrina” recheada de charlatanismos e absurdos. A 

preocupação com a AIB e a comparação com a Alemanha dão a tônica de sua luta 

antifascista: o inimigo está mais próximo do que parece e as possíveis 

consequências podem ser averiguadas nos horrores perpetrados pelo regime 

nazista contra opositores na Alemanha.  



 
 

Em coluna intitulada “Presente!”, o jornalista comenta sobre o avanço 

integralista, assinalando que o combate estava sendo vencido pelas forças 

democráticas: 

 
Eram 400 mil camisas. Anunciavam a morte da democracia, a instauração 
de um regime de crê ou morre. Os brasileiros seriam coagidos todos ao 
juramento mais humilhante: o da obediência incondicional ao “chefe 
nacional e eterno”, cujas ordens haveriam de ser cumpridas às cegas, sem 
exame, sem discussão. [...] Os brasileiros, sob a ameaça do mais hediondo 
terror, tomaram uma atitude decisiva. Não permitiram mais o desembaraço 
das hostes liberticidas. O povo, na sustentação de seus direitos, assumia o 
papel de defensor das garantias constitucionais [...]. Mas o perigo subsiste. 
É preciso liquidar a ideologia fascista, é preciso que o povo não descanse, 
não se contente com os primeiros louros. (A Manhã, 28 de junho de 1935, p. 
3) 

 

Mota Lima acreditava estar sendo trucidada pelas forças oposicionistas e 

populares a possibilidade de avanço do integralismo no Brasil. Como apoiador e 

defensor da ANL, obviamente, sua exaltação seria à resposta das frentes únicas ao 

fascismo. Compreender a visão do jornalista alagoano sobre o integralismo e o 

avanço fascista é primordial para entender sua atuação pelos próximos anos: o 

antifascismo será, como veremos no terceiro capítulo, a principal bandeira de Pedro 

Mota Lima de meados dos anos 1930 até o final da II Guerra Mundial. Os alertas e a 

confiança na resposta dos movimentos de frente única dão mostras da importância 

que o antifascismo ganhará em sua atuação política e intelectual. 

Em artigo intitulado “Cantú!”, Lima comenta sobre o atentado sofrido por um 

trabalhador têxtil chamado Cantú, morto em manifestação antifascista na cidade de 

Petrópolis, no Rio de Janeiro.  

 
Cantú, o têxtil sacrificado ao ódio e à covardia dos modernos “capitães do 
mato”, será mais um apelo à consciência das massas, que se movimentam, 
na sua grande sede de justiça. [...] Sua queda revela aos olhos de milhões 
de homens, acaso ainda desprevenidos, o que seria o regime da 
truculência, da desumanidade. [...] que o sr. Plinio Salgado e seus 
subchefes adotam dos inspiradores e financiadores de tão criminosa 
empreitada. [...] Se o Brasil em peso não acordasse no repúdio pelo ridículo 
– galinha verde, periquito carimbado – o destino de Cantú seria o de muitos 
milhares de brasileiros. [...] Trabalhadores que resmungassem. Homens do 
campo, quando reclamassem o que comer. Crentes sinceros, quando se 
atrevessem a crer num Deus segundo sua livre concepção católica, espírita, 
protestante, israelita, fora dos dogmas da exploração política e da igreja 
verde. Homens de ciência, ao recusar a submissão à charlatanice. 
Intelectuais honestos, se se negassem a rezar a cartilha do plágio, da cola e 
do lugar comum. (A Manhã, 11 de junho de 1935, p. 3) 

 



 
 

Repudiando o assassinato do jovem operário por milícias integralistas em 

Petrópolis, Pedro Mota Lima aproveita para traçar um panorama do que seria o 

Brasil sob a égide integralista, tomando como exemplo situações que ocorreram na 

Alemanha nazista. Com boa capacidade de síntese, aponta os principais problemas 

e perigos de uma tirania integralista: a supressão das liberdades individuais – de 

greve, de revolta, de religião -, a recusa à ciência e a censura intelectual. 

Neste contexto de radicalização política, a ameaça integralista era enfrentada 

em todas as frentes possíveis pelas frentes únicas. Antigo apoiador de uniões à 

esquerda, Pedro Mota Lima empolgou-se com a experiência aliancista, dedicando 

muitos artigos sobre a importância da ANL e das frentes únicas antifascistas mundo 

afora. 

 

 
3.4 A DEFESA DA ANL 
 

No período em que escreveu em A Manhã, Pedro Mota Lima e os aliancistas 

passam por dificuldades com a opinião hegemônica. O rápido avanço da ANL, com 

a abertura de filiais em diversos estados, chegando a quase 100 mil associados em 

menos de três meses, provocou uma reação de jornais oposicionistas e do governo 

Vargas, que agiu rapidamente para colocar o movimento na ilegalidade. Num 

contexto de agravamento da perseguição política às esquerdas, o jornalista 

alagoano dedica muitas colunas à defesa da ANL e às críticas ao autoritarismo 

governo. A valorização das classes populares permanece sendo a principal das 

soluções para os problemas brasileiros, mas ganham força o discurso antifascista e 

os alertas para a instalação de um possível governo ditatorial pelo governo Vargas. 

Em texto intitulado “A Aliança é o povo”, Mota Lima faz um panorama da 

ascensão do integralismo, afirmando que se desenvolveu por quase três anos sem 

grandes resistências do governo às ilegalidades perpetradas pelas milícias verdes. 

O contraponto integralista, entretanto, não teve a mesma sorte 

 
Bastou que o povo brasileiro se erguesse, enérgico, varonil, impedindo a 
conspurcação de nossas mais belas tradições pela violência importada de 
terras onde se operou o recuo à mais abjeta barbárie – bastou que as 
grandes massas cansadas de passar fome e de suportar a opressão 
assumissem a posição que lhes competia, para que toda a montagem do 
espantalho verde se desmoronasse. [...] Apesar da cumplicidade oficial, 



 
 

apesar de todos os recursos materiais, desistiram de grandes 
manifestações. [...] Com a ANL, é justamente o contrário que se observa. 
Instalada há pouco mais de dois meses, viu-se logo hostilizada pelo Catete, 
perseguida pela polícia política, caluniada pela imprensa venal. Suas 
primeiras reuniões decorreram num ambiente de terror, sob as mais ferozes 
provocações. Polícias políticas e bandos integralistas, de comum acordo, 
promoviam distúrbios onde quer que se falasse na libertação do país. (A 
Manhã, 07 de julho de 1935, p. 3) 

 

O momento político que Pedro Mota Lima escreveu este texto é de tensão 

para a ANL. Perseguida pelo governo Vargas, acusada de “comunista”, a frente 

antifascista estava com os dias contados na legalidade. No dia 11 de julho de 1935, 

o governo fechou o escritório da aliança e declarou-a ilegal, baseado Lei de 

Segurança Nacional (LSN). Suas colunas, neste momento, retratam a indignação de 

um intelectual que vê, mais uma vez, a capacidade de ação dos movimentos que 

participa sendo tolhida pelo poder púbico. A defesa da ANL dá ênfase às 

contradições que envolvem o tratamento legado aos integralistas, que tinham total 

liberdade para exercer sua política de terror. 

No dia 10 de julho de 1935, um dia antes da fatídica proibição do movimento, 

A Manhã já denuncia, em sua manchete principal: “O MAIS HEDIONDO TERROR! 

Prepara-se, no próprio seio do governo, a morte do regime constitucional” (A 

MANHÃ, 10 de julho de 1935, p. 1). Neste dia, a coluna de Pedro Mota Lima é 

intitulada “Do pavor aos desatinos”, e trata-se de uma crítica à imprensa 

hegemônica, mais especificamente O Jornal, de Assis Chateaubriand, e O Globo, de 

Roberto Marinho, por desenvolverem campanha contra a ANL.  

 
A imprensa palaciana descontrola-se. O Globo xinga a minoria parlamentar 
por haver derrotado o governo na sessão de 5 de julho. O Jornal pede 
algemas para o povo, baseando sua ânsia pelo estado de sítio nas farsas 
d’O Globo sobre “conspirações extremistas”. [...] O “nauseabundo” Assis 
Chateaubriand procura negar o valor de Luís Carlos Prestes, assume a 
defesa do imperialismo, com todas as letras, declara inepta a direção da 
Aliança Nacional Libertadora, para contradizer-se adiante, alarmado com o 
surto da campanha popular em dois meses apenas, clamando por medidas 
excepcionais. [...] Dois meses de ação concreta das massas populares 
brasileiras, afinal de olhos abertos para a situação de miséria e de vergonha 
a que reduziram nossa pátria, e eis o alarme desvairado dos guardiões, 
caixeiros e “camelôs” do imperialismo. (A Manhã, 10 de julho de 1935, p. 3) 

 

A defesa da ANL foi sempre pautada nas contradições de tratamento entre a 

frente única das esquerdas e o integralismo. Para Pedro Mota Lima, é muito clara a 

muleta dos “extremismos” utilizada para apontar os possíveis riscos da união 



 
 

antifascista: uma retórica de falsa equivalência, assemelhando os radicalismos tanto 

da AIB como da ANL. 

Em coluna intitulada “Outra vez o sr. Filinto!”, segue a repercussão sobre o 

fechamento da ANL. O jornalista comenta uma entrevista do Chefe de Polícia do 

Distrito Federal, Filinto Müller, que justificava o fechamento da frente única por 

documentos descobertos pelo governo que ligavam a ANL à Internacional 

Comunista. 

 
Diz o Sr. Filinto que as suas melhores fontes, para acompanhar a “atividade 
extremista”, constituem as diretivas da Internacional Comunista, uma das 
quais traçada em meados de 1933, com uma “doutrina aparente” que em 
“hipótese alguma deverá surgir a palavra COMUNISMO, ligada aos neo-
movimentos”. Traduzindo essa complicação rocambolesca: o chefe de 
polícia “descobriu” que a Internacional Comunista mandou fundar a ANL, 
com a proibição formal de que fosse usada a palavra comunismo. Ele diz 
que os “elementos suficientes” para a convicção do que suspeitava teriam 
vindo com o manifesto de Luís Carlos Prestes. E o leitor pergunta à 
inteligência do chefe: - Se as diretivas de moscou determinavam que em 
hipótese alguma fosse usada a palavra “comunismo”, como é que o general 
Prestes fez questão de reiteradamente declarar sua qualidade de membro 
do Partido Comunista? É uma incoerência chocante, que a fraca agilidade 
mental do chefe de polícia não percebeu. (A Manhã, 13 de julho de 1935, 
p.3) 

 

Denunciando as incoerências e apontando a “fraca agilidade mental do chefe 

de polícia”, Mota Lima demonstra a indignação com as justificativas utilizadas para o 

fechamento da ANL, à sua visão, nitidamente forjadas pelo governo para frear o 

avanço do da frente ampla e da oposição à esquerda. A grande preocupação do 

jornalista é o avanço ditatorial do governo “constitucional” de Vargas, explícito nas 

medidas arbitrárias e ilegais tomadas contra a ANL.  

A defesa da frente única na luta antifascista segue em coluna intitulada 

“Frente Democrática”. Pedro Mota Lima faz um balanço da importância das frentes 

únicas naquele momento, apontando quais considerava as verdadeiras 

necessidades de uma nação e reconhecendo que a união entre as oposições era 

provisória, mas valorosa: 

 
Estamos todos cada vez mais compenetrados de que se torna necessária a 
ação conjugada de partidos, grupos ou personalidades, sejam quais forem 
as suas concepções doutrinárias ou os seus objetivos futuros, desde que se 
trate da elementar obtenção dos meios de propaganda e arregimentação. 
Serve-nos o exemplo que nos dão os democratas de todas as tendências 
na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, nos países escandinavos, 
povos que não permitiram um recuo à barbárie fascista. [...] A luta das 
massas é por existência digna, direitos de subsistência, ilustração e conforto 



 
 

assegurados, condições primordiais para a conquista da liberdade. Não a 
liberdade que morre no texto das leis esquecidas pela hipocrisia, essa 
liberdade exclusivista das camorras que organizam caixas para campanhas 
de detratação, planos provocadores, preparação ideológica do terror. [...] É 
da luta cotidiana que as massas populares conhecem melhor os dirigentes, 
amigos de maior dedicação. Lutarão todos juntos até o fim? Certamente que 
não. Em meio mesmo à ação comum, as flâmulas especiais diferenciarão 
organizações e partidos que não abdicam de seus princípios e não veem 
porque desprezar seus programas. (A Manhã, 15 de agosto de 1935, p. 3) 

 

Um mês após o seu fechamento, a ANL já não aparece diretamente nos 

escritos. O alagoano aponta a necessidade do que chama de “Frente Democrática” 

– ainda que descreva exatamente os propósitos da ANL, fazendo a defesa da frente 

única no combate ao fascismo, única saída para frear o impulso autoritário que se 

desenvolvia à luz do dia. Uma das principais preocupações de Pedro Mota Lima era 

a guinada autoritária do governo Vargas, fato que o preocupava e a seu ver 

demonstrava ainda mais a necessidade de ampliação dos movimentos de frente 

ampla, com a maior quantidade de pessoas e matizes possível.  

Há que ressaltar que a ideia de frentes amplas não era uma novidade para o 

jornalista. Foi defensor da união entre as esquerdas desde a fundação de A 

Esquerda, em 1928, que segundo o próprio tinha como objetivo aglutinar todas as 

perspectivas esquerdistas num mesmo jornal. A experiência da frente única nos 

anos 1920 certamente facilitou a defesa delas em 1935. A grande quantidade de 

fontes que tivemos a oportunidade de analisar, aliada à todas as informações 

biográficas sobre o jornalista até este momento nos permitem fazer alguns 

questionamentos: quais as mudanças no discurso político e social do jornalista em 

1935? O que permaneceu? Quais perspectivas foram aperfeiçoadas? Nesse 

sentido, destacamos não só a reaproximação com os comunistas, mas uma defesa 

mais aberta – dentro do que a censura e a necessidade de moderação permitiam – 

do comunismo, que iremos analisar nas próximas páginas. 

3.5 – O COMUNISMO: UMA REAPROXIMAÇÃO 
 
A experiência aliancista aproximou novamente o jornalista dos comunistas, 

dada a urgência de respostas ao avanço antifascista. Mas percebi, ao longo dos 

textos de 1935, que a defesa exercida por Pedro Mota Lima dos comunistas e do 

PCB foi mais contundente do que em outras ocasiões. Ao longo dos anos 1920 e 

nas colunas em A Gazeta, ainda que cedesse espaço em seus jornais, escrevesse 

uma outra linha sobre a perseguição aos comunistas, em momento algum defendia 



 
 

abertamente a circulação das ideias e da militância comunistas. Nesse sentido, 

levanto a hipótese de que foi em 1935 que Pedro Mota Lima amadureceu ainda mais 

sua relação com os comunistas, tornando-se um membro mais ativo do movimento e 

tomando lado dos comunistas. Parte significativa desta mudança, é verdade, parece 

ter sido fruto do reordenamento na posição sectária que os comunistas mantiveram 

no início dos anos 1930. No ambiente aliancista, Pedro Mota Lima não só retoma, 

como intensifica suas relações com o comunismo. Esta posição mais próxima do 

comunismo se consolidaria durante seu período no exílio, entre 1936 e 1942. No 

pós-Guerra seria dirigente do partido, candidato à vereador pelo PCB em 1945, 

editor do jornal oficial da legenda. 

Em coluna intitulada “O combate aos extremismos”, critica seguidos editoriais 

do jornal O Globo, dirigindo-se ao seu diretor, Roberto Marinho, pela defesa que fez 

do fechamento da ANL baseada na ideia de que era uma organização comunista. 

 
O que não se compreende, porque excede a medida da estupidez, é a 
insistência imbecil em apontar a Aliança Nacional Libertadora como 
organização comunista, só porque o Partido Comunista do Brasil entendeu 
de aconselhar o apoio aos três pontos do programa libertador, que 
coincidem com as suas reivindicações mínimas: melhor nível de vida para 
as camadas populares, liquidação dos latifúndios, emancipação nacional do 
domínio imperialista. Nenhum leitor de jornal, por mais inculto que seja, 
ignora que em todos os países se formam alianças momentâneas de 
organizações de diversos matizes, para a defesa de pontos de vista comuns 
em seus diferentes programas. [...] Que deseja provar o sr. Roberto Marinho 
com a transcrição dos boletins do Partido Comunista se ninguém nega a 
sustentação de tais postulados “por todos os aderentes” da Aliança, sem 
cogitar rivalidades partidárias, concepções ideológicas, crenças ou 
condições sociais? Que objetiva, particularmente, o provocador mais policial 
do que a própria polícia? Apenas o “combate ao extremismo”? Mas não é 
notório que os comunistas do Brasil, através de tantos governos, só têm 
conhecido uma feroz perseguição? Que deseja mais o sr. Marinho, na sua 
imaginação sanguinária, se os comícios desse partido têm sido dissolvidos 
a bala, e muitos de seus líderes presos, alvo de sádicas torturas? (A 
MANHÃ, 04 de julho de 1935, p. 3) 

  
Relembrando perseguição exercida sobre os comunistas desde a fundação 

do PCB, Mota Lima aponta as semelhanças nos projetos da ANL e dos comunistas, 

afirmando que não era motivo de preocupação, antes um sinal de que estavam 

todos sob a mesma bandeira: a da união pela libertação do Brasil.  

Em texto intitulado “Onde anda o sr. Getúlio?”, o jornalista retoma o tema da 

campanha difamatória contra a ANL, defendendo mais uma vez o PCB: 

 



 
 

As prostituídas vedetes da imprensa reacionária matracavam a sua 
provocação de todos os dias, procurando fazer crer, entretanto, o simples 
propósito de defesa das instituições vigentes, contra “golpes comunistas”, 
que estariam ameaçando os ventres empinados dos honrados 
açambarcadores de nossa praça. Nós, entretanto, desde logo advertimos o 
povo. Não se tratava de combater o já tão combatido Partido Comunista, 
com vida legal em todas as nações civilizadas, e só atirado à sombra das 
catacumbas nos países fascistas e nas colônias e semicolônias onde pesa 
o imperialismo. Se os comunistas sempre foram caçados ferozmente pela 
polícia-política, com ou sem estado de sítio, sob os poderes discricionários 
do ditador ou dentro do “regime da lei e da liberdade”, se o crê ou morre 
daquela ideologia não cessou nunca de imperar em nossa terra, para que a 
grande montagem de um cadafalso? (A MANHÃ, 14 de julho de 1935, p. 3) 

  
O mês de julho foi um dos piores para a ANL em 1935. Há poucos dias a 

campanha difamatória do movimento, aliada à perseguição do governo, colocara a 

frente única na ilegalidade, fechando sedes e prendendo militantes. Ao defender os 

comunistas, relembrando o histórico de perseguições que sofreram, Pedro Mota 

Lima também aponta a incoerência de imputar ao PCB tamanha força, quando na 

verdade o movimento comunista no Brasil só viu supressões – independente do 

presidente ou do regime político em vigor.  

Um dos textos mais significativos em defesa do comunismo veio no dia 24 de 

setembro de 1935, intitulado “Provocaçãozinha...”. Nele, Pedro Mota Lima comenta 

a acusação de um procurador chamado Carlos Maximiliano de que A Manhã era um 

órgão oficial do Partido Comunista. 

 
Contestando-o, não o faço nem por medo às ameaças medievalescas, 
negando o “crime” do pensamento nesta “democracia” maximiliana, nem por 
horror a uma orientação política, a uma concepção filosófica respeitada por 
todas as nações civilizadas. Contesto-o porque o título é falso. Essa 
afirmação envolve um propósito provocador, de réles policialismo, que nos 
cumpre desmascarar o quanto antes. [...] O órgão central, autorizado, oficial 
do Partido Comunista do Brasil é a “Classe Operária”, há mais de dez anos 
em circulação por todo o Brasil, quando teve durante muito tempo vida 
legal, sendo exposto à venda nas bancas dos gazeteiros. Sua perseguição 
tornou-se mais feroz depois de 1930, depois que chegou ao poder o 
candidato “liberal”. [...] À “Classe Operária”, circulando todas as semanas, 
com aquela pontualidade que irrita tanto seus perseguidores, nenhum 
profissional digno recusará homenagem, seja qual for a sua convicção. Ela 
representa o esforço, a tenacidade, a bravura [dos comunistas], vencendo a 
política bastarda dos que negam a um antigo jornal das massas o direito de 
circulação. (A MANHÃ, 24 de setembro de 1935, p. 3) 

 

Num ambiente de radicalização política e perseguição policial como foi o ano 

de 1935, numa sociedade onde o anticomunismo dava a tônica das perseguições às 

oposições desde a década de 1920, a postura de Pedro Mota Lima é significativa de 

que não era, em hipótese alguma, um anticomunista. Sob a pena da censura e da 



 
 

perseguição, tomar lado dos comunistas indica duas coisas: a primeira é o ato 

corajoso de arriscar a defesa tão clara do PCB e dos comunistas em momento de 

perseguição política e recrudescimento da violência, o segundo é que corrobora a 

hipótese de que houve um processo de proximidade mais acentuada com os 

comunistas exatamente neste período. Não se calar frente a acusação do 

procurador é uma escolha – racional ou não – em tomar partido numa disputa que 

poderia ignorar se quisesse evitar problemas. Ao contrário, deixa claro que nega a 

acusação não por medo da perseguição, mas por ser mentirosa. 

Numa das últimas colunas que escreveu em A Manhã, no dia 19 de novembro 

de 1935, às vésperas das revoltas comunistas daquele ano, o jornalista retoma a 

necessidade de união do que chama de “Frentes Democráticas” no combate ao 

governo Vargas e o avanço fascista, exaltando novamente Luís Carlos Prestes e 

defendendo o comunismo. 

 
À frente dos novos titãs, um guia da clarividência e do valor moral de Luís 
Carlos Prestes, o general que nenhum outro venceu, o brasileiro dedicado 
inteiramente à causa nacional, o cidadão que nunca mentiu e jamais faltou a 
seu povo. [...] Os agentes conspiradores assanham-se. Inventam 
conspirações. Deturpam documentos. Atribuem finalidade nebulosa ao 
movimento que se definiu com a maior clareza. E como acreditam o 
comunismo um papão aterrador das crianças de todas as idades, insinuam 
que o programa de democratização disfarçaria apenas o propósito de um 
surto “extremista”. Sabem os brasileiros, entretanto, que Luís Carlos Prestes 
nunca lhes mentiu. Sustentou seus pontos de vista, não negou em qualquer 
tempo a sua convicção marxista-leninista. Se objetivasse no momento a 
implantação de um governo de soviets aqui, por certo não o ocultaria, além 
do mais pela razão de que um regime dessa ordem requer a disposição das 
mais largas massas, a decisão pelo menos da grande maioria do 
proletariado das cidades e dos campos. Os comunistas, em todos os 
países, formam ao lado de qualquer partido que lute concretamente pelas 
liberdades populares, contra o fascismo, contra a guerra, contra o 
imperialismo. Sem abjurar sua doutrina, mas por força dela mesma, 
concorda Prestes com uma frente única de todos os brasileiros que se 
respeitem mutuamente e desejem trazer sua pátria a um nível político 
superior. (A MANHÃ, 19 de novembro de 1935, p. 3) 

 

O conteúdo deste texto é significativo quando relacionamos ao contexto de 

sua escrita. Dali a quatro dias, mais especificamente no dia 23 de novembro 1935, 

comunistas deflagrariam em Natal um levante que estava sendo gestado pelo 

menos desde o fechamento da ANL, com amplo conhecimento das lideranças 

comunistas e de Prestes. O movimento se estendeu à Pernambuco e, no dia 27 de 

novembro, ao Rio de Janeiro. Rapidamente contidos pelas forças do governo, os 

levantes se mostraram um fracasso, um retumbante erro de cálculo que 



 
 

superestimava a capacidade de mobilização da ANL e dos comunistas. Não possuo 

informações sobre as participações de Pedro Mota Lima em reuniões do PCB nesta 

época, mas afirmo que o tom esperançoso na capacidade de liderança de Prestes, 

ressalvando seu empenho em buscar um governo com ampla participação popular, 

às vésperas da deflagração dos levantes comunistas não é coincidência. Pedro 

Mota Lima estava ciente da possibilidade de uma revolução e fez questão de 

demonstrar que não só acreditava em seu sucesso, como confiava na figura de 

Prestes para liderar essa nova realidade nacional.  

As colunas de Pedro Mota Lima em A Manhã demonstram um intelectual 

preocupado com o avanço do fascismo e com o retorno das arbitrariedades por 

parte do governo Vargas. Sempre defendendo as causas populares, criticando os 

conchavos e as elites políticas, falando em nome do povo e para o povo, utilizou o 

espaço para defender seus ideais e posicionar-se no debate público, coisa que 

acreditava ser sua função enquanto “trabalhador intelectual”: 
Nós, os trabalhadores intelectuais, que, por toda parte, encaramos a sério a 
vida, atentamos para os problemas humanos e queremos assumir a 
responsabilidade de uma influência construtiva e digna no período de 
transição a que o evoluir perene nos obriga, temos o dever de inclinar-nos 
ante o túmulo de todos os lutadores e honrar a memória dos mártires, sejam 
quais foram os princípios de libertação ou de resistência ao despotismo por 
que tenham sucumbido. (A MANHÃ, 01 de maio de 1935, p. 3) 

  

No dia 27 de novembro de 1935, a última edição de A Manhã foi curta, 

limitando-se a noticiar os acontecimentos que envolviam as revoltas. O jornal foi 

fechado no dia seguinte, em meio à resposta do governo aos levantes comunistas. 

 
Repressão violenta, prisões arbitrárias, torturas, mortes, fechamento de 
sindicatos, atingiram a mais variada gama de opositores a Getúlio Vargas, 
fossem eles de esquerda ou não, comunistas ou liberais.  Os conflitos foram 
sucedidos por uma repressão sem precedentes dos movimentos sociais, 
com a prisão de líderes comunistas e tenentistas, suspeitos de 
envolvimento nas revoltas, integrantes e simpatizantes da ANL. [...] Por 
meio de um relatório da Chefatura de Polícia Civil do Distrito Federal pode-
se dimensionar esta repressão. Aconteceram, no Rio de Janeiro, de 
25/11/1935 a 15/03/1936, 3.250 investigações e 441 buscas domiciliares. 
Essas ações resultaram na prisão de 901 civis e 2.146 militares, totalizando 
3.047 detidos. (KAREPOVS, 2003, p. 55-57) 

 
Quanto a Pedro Mota Lima, sabemos que não foi preso. Conseguiu esconder-

se da polícia e fugiu do Brasil, exilando-se em Buenos Aires a partir de 1936. Sua 

passagem pela Argentina, no momento em que recrudesceu o autoritarismo do 

governo Vargas, foi prolífica do ponto de vista intelectual. Escrevendo em diversos 



 
 

jornais e revistas argentinos, participando de encontros de intelectuais, engajando-

se no movimento antifascista internacional, o jornalista se insere numa rede 

intelectual muito mais ampla, relacionando-se com intelectuais antifascistas, 

militantes e dirigentes comunistas de vários países latino-americanos, chegando a 

publicar um livro sobre o avanço do fascismo no Brasil. A análise de seus textos 

neste trabalho, no entanto, se encerra por aqui, com a passagem por A Manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 
Este trabalho teve como principal objetivo a compreensão da trajetória 

intelectual e política do jornalista e escritor Pedro Mota Lima, entre os anos de 1922 

e 1935. Indivíduo de itinerário proeminente, mas pouco lembrado na historiografia 

que trata dos movimentos de esquerda das primeiras décadas do século XX no 

Brasil, Pedro Mota Lima foi uma figura presente em inúmeros momentos chave da 

história do Brasil. Compreender sua trajetória, neste sentido, é compreender um 

pouco mais sobre a história das esquerdas, do jornalismo, e também dos intelectuais 

brasileiros. Procurei manter como base teórica uma historiografia que privilegiasse a 



 
 

História Intelectual como elemento de auxílio na compreensão de alguns aspectos 

sobre os intelectuais que merecem destaque: o sentido próprio do termo intelectual, 

a compreensão de Pedro Mota Lima como um intelectual, os meios de atuação de 

um intelectual, os raios de ação política e social dos intelectuais, a construção do 

pensamento dos intelectuais, e por fim, a compreensão das redes intelectuais e seus 

impactos na circulação e propagação de ideias. 

Pedro Mota Lima foi um indivíduo que dedicou esforços a inúmeras causas, 

tais como: a busca pela justiça e pela igualdade em seus termos mais amplos, a 

crítica ao autoritarismo, o desenvolvimento do país, a defesa do “povo” – categoria 

abstrata e pouco explicada, mas sempre presente -, a democracia, o jornalismo e as 

liberdades individuais. Foi também um homem de seu tempo. Conviveu e participou 

de inúmeros grupos políticos, intelectuais, assimilou algumas ideias, discordou de 

outras tantas, posicionou-se. Preso muitas vezes, perseguido, processado, sofreu as 

consequências de sua defesa da liberdade em um período onde o poder político não 

via na liberdade algo a ser valorizado. É impossível compreendê-lo sem ter em 

mente a formação dos movimentos políticos dos anos 1920 e 1930. Sua relação 

com o tenentismo deu início à ação política engajada, mas parece ter sido o contato 

com os comunistas que deu as bases para seu amadurecimento intelectual. 

É preciso delimitar também alguns limites do trabalho. O primeiro deles é a 

inconsistência de fontes secundárias, principalmente o acesso aos livros escritos 

pelo jornalista nos anos 1920. Teriam contribuído significativamente para a 

elaboração da análise. A segunda é a falta de informações mais robustas na 

bibliografia que trata do período sobre o itinerário do jornalista. Não encontrei um 

trabalho na historiografia brasileira que tenha se aprofundado significativamente 

sobre as ideias de Pedro Mota Lima entre os anos 1920 e 1930, ainda que existam 

informações relevantes. Isto limitou o raio de análise.  

Ao se auto denominar um trabalhador intelectual, Mota Lima impõe para si o 

peso de alguém que tinha na escrita, na discussão e na divulgação de ideias sua 

profissão. Seu campo de trabalho era o debate público, daí a facilidade em resistir 

aos autoritarismos. Parecia encarar a censura, a perseguição, as ameaças como 

combustível para o exercício da profissão. Talvez o que mais chame a atenção na 

sua trajetória é justamente a defesa que faz do jornalismo e do debate como base 

para o desenvolvimento das ideias. Não é à toa que foram nos momentos 



 
 

aliancistas, seja com os comunistas nos anos 1920, seja na ANL, que pareceu 

sentir-se mais à vontade. 

Nesse sentido, a compreensão da trajetória de Pedro Mota Lima nos períodos 

analisados buscou contribuir para o debate que circunda a história dos movimentos 

políticos de esquerda no início do século XX. Ao inserir de maneira mais específica o 

alagoano nos inúmeros conflitos que perpassaram os anos 1920 e 1930, busquei 

demonstrar a importância da atuação de intelectuais que muitas vezes não são 

lembrados pela história oficial dos partidos políticos, pelas memórias de antigos 

militantes, mas que de alguma maneira fizeram parte ativa na construção do 

pensamento de esquerda no Brasil, seja na formulação, seja na divulgação de 

ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES 
 

JORNAIS:  
 

Coleção de A Esquerda  

 

Operários e Lavradores. A Esquerda, Rio de Janeiro, 11 fev. 1928. 

Editorial. A Esquerda, Rio de Janeiro, 22 fev. 1928. 

Editorial. A Esquerda, Rio de Janeiro, 21 mar. 1928. 

 



 
 

Coleção de A Batalha 

 

Felicitações à Pedro Motta Lima. A Batalha, Rio de Janeiro, 28 dez. 1929. 

Encontro da Aliança Liberal. A Batalha, Rio de Janeiro, 9 jan. 1930. 

Entrevista com Pedro Motta Lima. A Bataha, Rio de Janeiro, 10 jan. 1930 

 

Coleção de A Gazeta 

 

A Gazeta sob nova direção. A Gazeta, São Paulo, 17 nov. 1930. 

Com os soldados da revolução. A Gazeta, São Paulo, 17 nov. 1930. 

Música, professores! A Gazeta, São Paulo, 18 nov. 1930. 

Desenvolva-se a revolução!. A Gazeta, São Paulo, 19 nov. 1930. 

E nós mentimos? A Gazeta, São Paulo, 20 nov. 1930. 

O Supremo Tribunal Federal. A Gazeta, São Paulo, 01 dez. 1930 

A Manifestação de ontem. A Gazeta, São Paulo, 02 dez. 1930. 

O Espantalho. A Gazeta, São Paulo, 04 dez. 1930. 

Libertemo-nos primeiro. A Gazeta, São Paulo, 12 dez. 1930. 

A política nacional. A Gazeta, São Paulo, 18 dez. 1930. 

A inteligência dos líderes. A Gazeta, São Paulo, 19 dez. 1930. 

Esquerda e Direita. A Gazeta, São Paulo, 20 dez. 1930. 

A Imprensa e a revolução! A Gazeta, São Paulo, 23 dez. 1930. 

Censura Prévia. A Gazeta, São Paulo, 24 dez. 1930. 

Passemos das palavras aos fatos. A Gazeta, São Paulo, 02 jan. 1931. 

A Recolonização do Brasil. A Gazeta, São Paulo, 14 jan. 1931. 

Dá-se aterro. A Gazeta, São Paulo, 15 jan. 1931. 

Onde a pena é iníqua. A Gazeta, São Paulo, 24 de jan. 1931. 

Apelo ao Exército! A Gazeta, São Paulo, 31 jan. 1931. 

 

Coleção de A Manhã 

 

Jansen e seu glorioso destino. A Manhã, Rio de Janeiro, 02 mai. 1935. 

O povo comanda! A Manhã, Rio de Janeiro, 15 mai. 1935. 

Livres, para opinar e decidir. A Manhã, Rio de Janeiro, 20 mai. 1935. 

O passageiro de terceira. A Manhã, Rio de Janeiro, 30 mai. 1935. 



 
 

O exemplo da Cruz Vermelha. A Manhã, Rio de Janeiro, 31 mai. 1935. 

Cantú! A Manhã, Rio de Janeiro, 11 jun. 1935. 

Presente! A Manhã, Rio de Janeiro, 28 jun. 1935. 

O combate aos extremismos. A Manhã, Rio de Janeiro, 04 jul. 1935. 

Documentando a traição. A Manhã, Rio de Janeiro, 06 jul. 1935. 

A Aliança é o povo. A Manhã, Rio de Janeiro, 07 jul. 1935. 

Do pavor aos desatinos. A Manhã, Rio de Janeiro, 10 jul. 1935. 

Outra vez o sr. Filinto! A Manhã, Rio de Janeiro, 13 jul. 1935. 

Onde anda o sr. Getúlio? A Manhã, Rio de Janeiro, 14 jul. 1935. 

Os manifestos de Prestes. A Manhã, Rio de Janeiro, 02 ago. 1935. 

Frente Democrática. A Manhã, Rio de Janeiro, 15 ago. 1935. 

Provocaçãozinha...A Manhã, Rio de Janeiro, 24 set. 1935. 

Homens e Ideias. A Manhã, Rio de Janeiro, 19 nov. 1935. 

Aos heróis e mártires do porvir! A Manhã, Rio de Janeiro, 01 mai. 1935. 

 

AMADO, Jorge. Cavaleiro da Esperança: a vida de Luís Carlos Prestes. 32ª 

ed. Rio de Janeiro: Record, 1985. 

 

MOTTA LIMA, Pedro. Fábrica da Pedra. Brasília, Senado Federal: 2013. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABREU, Alzira Alves. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2001. 

 

ALTAMIRANO, Carlos. Ideias para um programa de história intelectual. In: 

Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 19, n. 1. São Paulo: USP, 2006. p. 

9-17 

 

ALTAMIRANO, Carlos. Introducción general. In: ALTAMIRANO, Carlos (Org.). 

Historia de los intelectuales en América Latina: I. La cuidad letrada, de la 

conquista al modernismo. p. 9-29 

 



 
 

AMADO, Thiago da Costa. Para a Glória de Deus e Da Nação: O 

Integralismo, A Igreja Católica e o Laicato no Brasil dos anos 1930. Dissertação de 

Mestrado. Campinas: UNICAMPO, 2017. 

 

ATHAIDES, Rafael. O fascismo genérico e o Integralismo: uma análise da 

Ação Integralista Brasileira à luz de recentes teorias do fascismo. In: Diálogos, vol. 

18, n. 3. Maringá: UEM, 2014. pp 1305-1333. 

 

BARBOSA, Jeferson R. Integralismo e ideologia autocrática chauvinista 
regressiva: crítica aos herdeiros do sigma. Tese de Doutorado. Marília: Unesp, 

2012. 

 

BEIGEL, Fernanda. Las revistas culturales como documentos de la 
historia latino-americana. In: Utopia y Praxis Latinoamericana, vol. 8, n. 20. 

Maracaibo: Universidad del Zulia, 2003. pp. 105-115 

 

CARONE, Edgard. O Tenentismo. São Paulo: DIFEL, 1975. 

 

COSENZA, Apoena Canuto. Um Partido, Duas Táticas: Uma história 

organizativa e política do Partido Comunista Brasileiro (PCB), de 1922 a 1935. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 2012 

 

CRUZ, André K. Entre a nação e a revolução: o marxismo de matriz 

comunista e o nacionalismo popular no Peru e no Brasil (1928-1964). Tese de 

Doutorado. São Paulo: USP, 2014. 

 

CUNHA, Paulo Ribeiro da. Um olhar a esquerda: a utopia tenentista na 

construção do pensamento marxista de Nelson Werneck Sodré. Rio de Janeiro: 

Revan / Fapesp, 2002 

 

DALMÁS, Carine. Frentismo cultural em prosa e verso: Comparações, 

conexões e circulação de ideias entre comunistas brasileiros e chilenos (1935-1948). 

Tese (Doutorado em História Social) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 



 
 

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. Redes intelectuales en América Latina: hacia la 

constitución de una comunidad intelectual. Santiago: Instituto de Estudios 

Avanzados – Universidad Santiago de Chile, 2007. 

 

DOSSE, François. La Marcha de Las Ideas: Historia de los intelectuales, 

historia intelectual. Valência: Universidade de Valência, 2007. 

 

FERREIRA, Muniz Gonçalves. O PCB e a organização do campo intelectual 

brasileiro. In: ROXO, Marco; SACRAMENTO, Igor (Orgs.). Intelectuais Partidos: os 

comunistas e as mídias no Brasil. Rio de Janeiro: E-papers, 2012. p. 13-43 

 

FOUCAULT, Michel. Verdade e Poder. In: Microfísica do poder. 
Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

pp 1-15 

 

GOMES, A. C. (1999). Essa gente do Rio... modernismo e nacionalismo. 

Rio de Janeiro, RJ: Ed. FGV. 

 

KAREPOVS, Dainis. Luta Subterrânea: o PCB em 1937-1938. São Paulo: 

Editora Hucitec, 2003. 

 

KONDER, L. 1988. A derrota da dialética. São Paulo: Campus. 

LACERDA, Felipe Castilho de. Octavio Brandão e as Matrizes Intelectuais 
do Marxismo no Brasil: 1919-1929. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2019. 

 

LUCA, Tania Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: 

PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008, v. 

1, p. 111-153 

 

MORAES, João Quartim de. A evolução da consciência política dos 
marxistas brasileiros. In: MORAES, João Quartim (org). História do marxismo no 
Brasil. Vol.2. Campinas: Editora Unicamp, 1995. p.45-100 

 



 
 

PANDOLFI, D; GRYNSZPAN, M. Da Revolução de 30 ao Golpe de 37: a 

depuração das elites. Dossiê Estado Novo: 60 anos. In: Revista de Sociologia e 

Política da UFPR, n. 9, 1997. pp 7-23 

 

PARLAMARTCHUK, Ana Paula. Os novos bárbaros: escritores e 

comunismo no Brasil (1928-1948). Tese de Doutorado. IFHC/Unicamp. 2003 

 

PRESTES, Anita. 70 anos da Aliança Nacional Libertadora (ANL). In: 

Estudos Ibero-Americanos, vol. 31, n. 1. Porto Alegre: PUCRS. pp. 101-120 

 

SECCO, L. (2017). A batalha dos livros: formação da esquerda no Brasil. 

Cotia: Ateliê Editorial. 

 

SILVA, Ricardo Oliveira. Revolução, história e tempo. In: História: Debates 

e Tendências, vol. 15, n. 1. Passo Fundo: UPF, pp. 251-267 

 

SIRINELLI, Jean-François. Os Intelectuais. In: RÉMOND, Renné. (Org). Por 

uma História Política. Trad. Dora Rocha. 2ª Ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003. 

 

TRAVERSO, Enzo. Melancolia de Esquerda: Marxismo, História e Memória. 

Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2018. 

 

ZAIDAN, Michel. O Grande Tournant: o VI Congresso da Internacional 

Comunista (1928-1929). In: QUARTIM DE MORAES, João; AARÃO REIS, Daniel 

(Orgs.) História do Marxismo no Brasil, o impacto das revoluções. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1991. 

 

ZIMBARG, Luis Alberto. O Cidadão Armado: Comunismo e Tenentismo 

(1927-1945). Dissertação de Mestrado. Franca: Unesp, 2001



 
 

 

 


