
RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Por meio das pesquisas e das discussões travadas entre os componentes do 

grupo pudemos elaborar algumas análises no âmbito deste Promack. Estas, 

acreditamos, podem significar a consolidação do conhecimento obtido.  

A princípio apresentamos algumas reflexões teórico-metodológicas que 

estiveram presentes durante a execução dos trabalhos, e posteriormente 

transcrevemos os resultados no nível empírico. 

A utilização prática da documentação de polícia política em São Paulo, 

elaborada nas primeiras décadas do séc. XX, tem permitido dar alguns passos 

significativos no entendimento de questões básicas para a história das ideias no 

Estado e por extensão no país. 

 

ESTEREÓTIPOS IDEOLÓGICOS E PROCESSO IMIGRATÓRIO 

Pesquisas a propósito da relação entre os imigrantes, italianos e 

portugueses, e a ação repressora da polícia política do Estado de São Paulo, nas 

décadas de 1920, 1930 e 1940 permitem preliminarmente afirmar que nem todos 

os estrangeiros desta nacionalidade causavam preocupações aos guardiões do 

establishment – embora ocorresse posteriormente o elemento complicador 

relativo à entrada do país em guerra contra a Itália. Independentemente do 

governo de cada uma das etapas em que tal período se divide, alguns 

estereótipos construídos para dirigir a repressão ao pensamento diverso do 

oficial sempre estiveram sempre presentes. Dentre estes, o mito da conspiração 

comunista internacional jogou papel preponderante.  

Algumas trajetórias de vida e de embates intelectuais de imigrantes cabem 

quase perfeitamente neste modelo assustador para as elites políticas do Estado. 

Ainda mais porque, como ativistas ou como pensadores, eles se mantiveram nas 

posições mais destacadas das lutas democráticas de seu tempo. É preciso 

conhecer estas trajetórias e procurar entender o seu papel na constituição do 



pensamento político renovado a partir dos anos 1920, para que se possa 

estabelecer um conhecimento consolidado sobre estes primórdios da 

contemporaneidade brasileira. Porém, há desafios “ideológicos” a enfrentar 

quando se estuda as assim denominadas correntes de esquerda
1
, ainda mais no 

momento em que a díade esquerda X direita passa, tanto no real como na esfera 

teórica, pelo crivo da crítica mais ácida, e os fatos da política nacional colocam 

em cheque concepções arraigadas. Por isso trabalhar com o que é relativamente 

contemporâneo submete o historiador a uma série de desafios, que aqui 

pretendemos enunciar teoricamente e que funcionam como substrato do trabalho 

diretamente voltado ao manuseio da documentação específica da qual o 

PROMACK se utiliza. 

 

DESAFIOS TEÓRICOS. 

Fazer história exige uma grande dose de arrojo e, até mesmo, alguns 

momentos de controlada imprudência. Referimo-nos àqueles momentos em que 

a ousadia do conhecimento contribui muito mais do que a cautela da frialdade 

técnica. Em pelo menos três desses momentos de digamos destemor e 

superação, a presente proposta de Projeto envolve o historiador: 1) o 

pesquisador do passado não tem como fugir da influência do presente sobre suas 

escolhas e preferências. O historiador, do remoto ou do recente, ele próprio uma 

criatura histórica, ambiciona a técnica da objetividade, da imparcialidade, 

sabendo-se incapaz dessa liberdade absoluta. Tal construção só seria admissível 

no nível dos argumentos religiosos. No caso do historiador da política o 

problema se exacerba, pois parece estar ainda mais exposto a tramas e 

embaraços que o envolvem. Mas todas as injunções em que se vê colocado 

podem ser também incentivos ao seu trabalho, já que a ambiguidade que lhe é 

própria, apresenta-se, ao mesmo tempo, como limite e propulsão: primeiro, 
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porque sofre a "influência" do contexto histórico mas, conhecendo-o bem, pode 

tecer o enredo em que seu objeto se desenvolve; depois, porque a sua vivência, a 

experimentação dos fenômenos que pretende estudar, restringe seus interesses e 

determina até mesmo a escolha dos temas, mas serve-lhe como farol e guia para 

apontar caminhos, para mostrar conveniências metodológicas. Sem a vivência 

direta dos acontecimentos, corre-se o risco de perder o sentido da correlação 

entre eles e se está sujeito a atribuir valores desmedidos a fenômenos discretos, 

ou vice-versa. 

Como contemporâneos da história do tempo presente, podemos conhecer 

a face interna de nossa sociedade. Tal como afirma Peter Burke, em História e 

Teoria Social,
2
 "os habitantes de uma aldeia francesa do século XVII entendiam, 

sem sombra de dúvida, melhor essa sociedade do que jamais seremos capazes de 

fazê-lo". Assim, nós, historiadores do presente, que vivemos o tempo e o local 

das questões que pretendemos entender, somos portadores de dois 

conhecimentos insubstituíveis: o conhecimento local e o epocal. Um famoso 

programa de notícias dos primórdios da TV brasileira, o Repórter Esso, 

vangloriava-se de ser o mais fiel retrato dos acontecimentos porque se constituía 

numa "testemunha ocular da história". 

Embora reconheçamos como um problema epistemológico, e, portanto, 

passível de controversa interpretação, deve-se considerar que os conceitos 

construídos dentro da contemporaneidade dos acontecimentos estudados podem 

ser mais reveladores para o conhecimento histórico. Se o objetivo for entender o 

comportamento das pessoas e perceber as interligações entre suas ideias e 

atitudes, é mais eficiente ser contemporâneo delas do que "tornar-se 

contemporâneo", por meio de fontes quase sempre mais limitadas do que o 

conhecimento local e epocal. A apreensão a posteriori e a visão mais global do 

historiador das sociedades remotas são vantagens nem sempre superiores ao 
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experimento direto e a abstração cognitiva ditada pelo conhecimento adquirido 

no processo da vida.  

A concepção de que o distanciamento dos acontecimentos pode permitir 

uma visão mais clara de sua essência, é típica do empirismo otimista do século 

XIX. Naquele momento, tanto a paixão dos atores como a descoberta de 

documentos (lembrar que a definição de documento estava restrita às fontes 

impressas) não disponíveis imediatamente, constituíam-se em elementos básicos 

para a isenção histórica. Até mesmo um arguto historiador como Aléxis de 

Tocqueville preferiu o distanciamento como método de isenção. Em seu clássico 

O Antigo Regime e a Revolução, não hesitou em afirmar que "a pesquisa em 

arquivos oferece não só a exatíssima noção dos modos de proceder como 

permite ainda ver, na sua essência íntima, toda a sociedade. Um estrangeiro que 

hoje pudesse examinar toda a correspondência oficial do Ministério do Interior 

com os Municípios acabaria por conhecê-lo melhor do que nós". 

Em outras palavras, ao historiador do que ainda é presente na política cabe 

assumir a subjetividade própria de seu oficio, a fim de que o conhecimento desse 

ponto de partida se transforme em seu aliado na busca de uma reflexão 

pertinente. Tal procedimento poderá permitir uma análise equidistante tanto do 

turbilhão do fato imediato, quanto das estruturas imóveis. 

Considere-se também, como segundo momento de tensão do trabalho 

historiográfico contemporâneo, que o grande embate teórico de nossos tempos, 

conforme observação de Sérgio Paulo Rouanet, dá-se "em torno de um prefixo": 

pensar modernamente ou pós-modernamente. A filosofia estaria hoje separada 

em duas colunas compostas por personagens e conteúdos diversos: na coluna da 

esquerda - onde estariam localizados Kant, Marx, Freud, Habermas - 

predominariam noções como razão, universalidade e individualidade; na da 

direita - composta por Nietzsche, Heidegger, Jung, Foucault - surgiriam termos 

como intuição, particularidade e comunidade. Entre essas colunas parece 

despontar um muro alto, intransponível, que isolaria duas concepções de mundo 



social. A primeira, pensa a possibilidade de transformação dos sonhos coletivos 

de solidariedade em medidas emancipatórias concretas. A outra, apenas ''vê no 

sonho coletivo uma forma normal e permanente de sociabilidade, fora dos 

imperativos econômicos e políticos, num mundo comunitário em que a vida da 

imaginação faça parte integrante da vida material" 
3
. 

Para os estudiosos adeptos da modernidade precedida pelo prefixo, parece 

impossível construir um discurso verdadeiro ou verificável sobre a realidade e o 

historiador que se arvora a pretensão de falar em nome do passado conferindo-

lhe um sentido, sempre a posteriori, merece a pecha de autoritário, ideológico 

etc. 

Para os estudiosos da modernidade sem prefixo, ainda valem os mesmos 

paradigmas norteadores das assim denominadas "grandes narrativas", aliados à 

identificação das "forças históricas objetivas", e aquele historiador que ousar 

pensar uma fabulosa expansão das fronteiras da história para áreas 

negligenciadas no passado - tais como as questões de gênero, de análise das 

sensibilidades, dos mistérios ou dos rituais etc. - é identificado como 

mistificador ou ficcionista vulgar. 

Contudo, a questão não está em tomar posição ou invectivar contra uns ou 

outros, mas em promover conexões entre o andamento cotidiano da história e as 

estruturas de poder, entre o entendimento das subjetividades e a inserção do 

indivíduo no todo social. A questão está em não aderir a reducionismos, venham 

do lado que vierem. 

 A professora Emília Viotti, escrevendo sobre a questão,
4
 explicou que por 

termos entrado em nova fase da história mundial, necessitamos de uma 

historiografia que favoreça "uma nova síntese que evite todas as formas de 

reducionismo e reificação, sejam elas econômicas, linguísticas ou culturais, uma 

síntese que não perca de vista a articulação entre microfísica e macrofísica do 
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poder, que reconheça que a subjetividade é ao mesmo tempo constituída e 

constituinte..." 

O desafio do historiador está em conciliar projetos dessemelhantes de 

conhecimento, interessando-se concomitantemente pelo universal e pelo 

particular, pelo individual e pelo comunitário, procurando nesse caminho valer-

se da razão, da intuição e da imaginação, sem desprezar qualquer oportunidade 

para a percepção. Há alguma contradição ou ambiguidade para realizar essa 

tarefa aparentemente inconciliável? Bem, não seria a primeira vez que o 

pensamento encontra barreiras, nem a última. Tratemos praticamente de resolvê-

las! 

Finalmente, o historiador do presente deve atentar para as novas 

abordagens do seu objeto impostas pelas transformações políticas e sociais de 

seu tempo. Refiro-me àquilo que o marxismo enunciava como um princípio 

metodológico do "materialismo histórico": "o ser social determina a 

consciência". De resto, uma asserção já integrada ao universo da historiografia 

em geral, com exceção dos fundamentalistas que leem a famosa frase de Hayden 

White – "não há exterioridade ao discurso" – com sujeição própria aos devotos. 

Entretanto, conforme observa Quentin Skinner, o consagrado historiador da 

cultura política: "Ninguém hoje em dia, em meu entender, escreve história e 

biografia sem fazer essa suposição, já que consideraríamos primitivo alguém 

não acreditar que, em algum nível e em certo grau, isto é efetivamente 

verdade".
5
  

É claro que qualquer enrijecimento da relação – "o ser social determina a 

consciência" - pode levar à destruição do seu caráter esclarecedor e trair o 

próprio princípio dialético nela contido. É, também, bem verdade que existe uma 

dificuldade intrínseca ao problema, na medida em que o grau e o nível exatos da 

determinação de um dos polos da questão sobre o outro não estão dados a priori 
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aos pensadores, como uma relação fixa e objetiva. Desse modo, segue sendo 

válido, em proporções a serem estabelecidas em cada trabalho específico que se 

realiza, conjecturar sobre a vinculação do campo do político com as 

interpretações que procuram entendê-lo. Dizendo em outras palavras, todo o 

conhecimento é condicionado historicamente e as afirmações sobre a verdade 

que dele decorrem podem ser julgadas racionalmente e de forma independente 

de determinados interesses sociais, mas o conjunto composto pelos atos sociais e 

suas interpretações estão definitivamente relacionados. Há a autonomia da 

crítica, mas não pode haver sua disjunção do objeto e das circunstâncias do 

estudo. 

Assim é que, por exemplo, se no período indicado para os estudos deste 

Projeto, o conceito de democracia convivia com um restrito espaço público de 

manifestação, e a política se realizava quase que a partir de ações secretamente 

concertadas, hoje, a liberdade de movimento das populações e dos indivíduos, a 

disponibilidade de meios de comunicação que, em segundos, congregam grupos 

de opinião planetários e os incentivam a ação, exigem que o historiador siga 

novos caminhos e reúna novos documentos. Como afirmou René Remond, "o 

campo do político não é definido de uma vez por todas, ele é mutável".
6
 E é por 

isso que ao analisar a história política do século XX tem-se que considerar os 

elementos estruturais tanto como os individuais, os fatores sistemáticos de uma 

dada sociedade, como os particulares que a compõem. Voltando ao exemplo 

acima: a análise histórica do "progresso democrático mundial” durante o século 

XX deve encontrar elementos nas relações de classe como na presença de 

lideranças capazes de conquistar e enquadrar os interesses populares em 

instituições. Nesse sentido, o acontecimento e a biografia, que não são só 
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políticos - mas que o são intrinsecamente - jogaram um papel muito especial 

naquela centúria. 

Dispostos a correr o risco da ambiguidade metodológica, abertos ao 

emprego das mais variadas fontes documentais, propensos corajosamente a 

conciliar paradigmas epistemológicos adversários, os historiadores do presente 

lançam-se ao trabalho, imprudentes, arrojados. De certa forma, realizam a 

conhecida frase de Jean Cocteau: “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e 

fez". 

O PROMACK vive teoricamente destas reflexões que dão sentido ao seu 

trabalho cotidiano de coleta e análise de informações a princípio bastante 

episódicas e multifacetadas. 

Neste sentido, dedicamos parte considerável dos esforços para entender a 

luta estabelecida entre projetos ideológicos que deu sentido a algumas ações 

fundamentais para a vida dos imigrantes em São Paulo. O texto a seguir procura 

desvendar estes impasses. 

 

SOCIALISTAS CONTRA FASCISTAS E COMUNISTAS NA SÃO 

PAULO ITALIANA DOS ANOS 20. 

O fascismo, nos anos 20 do século passado, na cidade de São Paulo, 

marcada pela presença de centenas de instituições representativas dos imigrantes 

italianos, constituiu-se numa verdadeira cultura política empedernida. Por razões 

de adesão nacionalista a uma ideologia simplificadora ou por motivos atados ao 

nível da vida privada, uma variedade de tipos sociais, que ia dos empresários 

bem sucedidos aos militantes sindicais mais radicais, apresentaram simpatias 

para com o regime instalado por Mussolini, em 1922, na Itália.
 
 

Muito contribuiu para tanto o compartilhamento de uma verdadeira 

cultura política, entendida por um conjunto de normas, crenças e conhecimentos 

religando comportamentos sociais. Indivíduos no seio de suas sub-comunidades 

a fim de atribuir sentido a suas relações cotidianas de poder como donos de suas 



empresas, chefes de suas famílias ou simplesmente homens e mulheres 

procurando uma lógica relacional de valorização de seus papéis sociais, 

tornaram-se simpatizantes, ou militantes. Evidentemente muito dos valores nos 

quais se apoiavam para proceder de uma ou outra forma era produto de 

interações herdadas, trazidas de ancestrais convicções construídas pela 

participação em numerosos subgrupos culturais regionais, sócio-profissionais ou 

religiosos. Neste processo de avaliação das circunstâncias para a ação política 

jogava um papel fundamental a interiorização de normas culturais formando 

uma espécie de “consciência coletiva” facilitadora da indução a modos de crer e 

participar da coletividade. 

Qual a autonomia do sujeito político militante e de que forma ajustava 

suas funções de cidadão com o cálculo racional dos objetivos a atingir? Eis uma 

tarefa interpretativa capaz de suscitar variada controvérsia. De toda a forma, o 

estudo da atuação do grupo socialista, não revolucionário, presente em São 

Paulo, diante do crescimento da influência fascista, pode oferecer contribuições 

para pensar a questão.
 7
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O perigo metodológico a que se deve atentar é atribuir aos comentários 

uma linearidade na qual os problemas políticos de hoje apareçam como 

presentes em qualquer conjuntura histórica. Na mesma medida em que o 

passado explica o presente e lhe impõe significados, o olhar para trás carrega 

consigo toda uma série de conceitos e preconceitos contemporâneos não 

imediatamente reconhecíveis. Assim, determinadas interpretações atuais de 

acontecimentos históricos são alteradas, ou mesmo comprometidas em sua 

avaliação, pelos sucessos posteriores. Tal ocorre muito comumente com diversas 

situações experimentadas na primeira metade do século XX, e isto se deve, em 

boa parte, aos espasmos políticos agudos vividos pelas sociedades ocidentais 

naquele conturbado período. 

As relações entre fascismo e socialismos são um desses campos férteis 

para diversas confusões interpretativas 
8
 A questão primordial é que houve de 

fato um terreno comum entre esses processos ideológicos e na história da 

militância muitos foram os personagens que atuaram nestas duas diferentes 

frentes. No que diz respeito ao Brasil, o professor Antônio Cândido, em seu 

livro Teresina etc.
9
 explicou de maneira definitiva o que passava pela cabeça dos 

mais radicais e exigentes entre os socialistas que atuaram em São Paulo nas 

primeiras décadas do século passado. Ele observou que os Sindicalistas 

Revolucionários - um grupo de socialistas, principalmente italianos, que 

manteve uma relativa proximidade com os partidos socialistas de vizinhança 

política, mas era adepto da “ação direta”, na qual os sindicatos teriam papel mais 

importante do que os partidos na promoção das mudanças na sociedade – “eram 

                                                                                                                                    

TRENTO, Ângelo, “Il fascismo e gli italiani in Brasile”, in Latinoamerica, 
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sequiosos de ação, amigos da violência, desconfiados do reformismo quase 

liberal”. Desta maneira, os Sindicalistas Revolucionários pareciam estar mais 

afeitos ao canto das sereias do populismo fascista. Pode-se supor, continua o 

professor, “que foi talvez porque professavam um socialismo ativo e exigente 

que muitos, paradoxalmente, embarcaram na canoa sinistra” do fascismo. 

Entretanto, o outro lado necessário do entendimento dessas perspicazes 

observações nos leva a imaginar o quanto a adesão ao fascismo desses militantes 

– ainda que apenas nos anos iniciais do regime, para alguns - contribuiu para 

torná-lo mais palatável ao gosto dos não iniciados nas lides políticas. 
10

 Isto é, a 

massa popular carente de uma explicação fácil e radical para os intrincados 

meandros da vida política nos Estados modernos exigia a presença de ícones do 

pensamento e parte da militância radical encenou galhardamente o papel. 

Depois, quando mais tarde se arrependeram ou desistiram, e pularam fora da 

“canoa sinistra”, o estrago já estava feito. Tal nos parece ter sido o papel político 

desempenhado pela influência do poeta-militante Gabrielle D’Annunzio nas 

suas relações com o fascismo, que adiante analisaremos. 

Luisa Passerini, num trabalho historiográfico modelar no sentido de 

avaliar a subjetividade dos operários de Turim e seu relacionamento com o 

fascismo, demonstrou que mesmo pessoas indiscutivelmente antifascistas, ao se 

recordarem daqueles tempos, parecem tocadas pelo quê de esperança e crença 

aqueles líderes autoritários depositavam em suas ações. A fim de esclarecer a 

permanência de aspectos positivos do fascismo, a autora dá voz a uma senhora 

de nome Lina Villata, que até mesmo perdera um filho executado pela repressão 

fascista aos “partigiani”:  

                                           
10
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“O Duce era o Duce – ele fez o seu trabalho, acreditava, tinha 

esperanças... Me desculpe dizer, se ele não se aliasse com o Fuhrer nós talvez 

estivéssemos de uma outra forma – este é o meu parecer, embora eu nem esteja à 

altura...”
11

. Os que não se achavam à altura, certamente, espelharam seus 

sentimentos e idéias nos líderes aos quais  atribuíam capacidade de 

discernimento político. E, no campo da luta contra as injustiças sociais e 

políticas, os socialistas mais radicais eram os campeões deste espetáculo 

simbólico. “O exemplo é a melhor escola”, dizia um adágio muito popular na 

época.  

Se aquele modelo comportamental serviu para o fascismo angariar 

adeptos na Itália, pode-se conjecturar sobre sua ainda maior eficácia nas regiões 

de imigração. Como se sabe, o período de maior afluência de imigrantes 

italianos para o Brasil correspondeu, não aleatoriamente, com o movimento de 

unificação da Itália, o que significou que boa parte dos italianos vindos para cá 

formaram sua identidade nacional “longe de casa”. Na relação com a sociedade 

brasileira, e de certa forma em oposição a ela, costuraram suas diferenças de 

todos os tipos, justamente encontrando uma etiologia agregadora para sujeitos 

históricos tão diversos entre si como empresários arrivistas ou não, 

trabalhadores, camponeses, mulheres laboriosas ou senhoras afetadas. Isto pra 

não lembrar talvez a mais evidente das razões para o fracionamento nacional 

italiano, a de cunho regional, que tornava um calabrês tão estranho a um 

genovês quanto a um estrangeiro. 
12

 Por estas razões o componente aventureiro 

presente em cada biografia de imigrado acabou por se tornar mais eloqüente e 

atrair a atenção para heróis de plantão, bufos ou trágicos, mas sempre 

empreendedores de façanhas ou episódios modelares.
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Política como aventura. 

Arquétipos de melíflua grandeza política parecem ter marcado fortemente 

a adesão tácita de massas ao fascismo. Nesse sentido, uma aventura quixotesca 

como a que Gabrielle D’Annunzio perpetrou pouco antes da ascensão do regime 

ao governo da Itália – aventura esta muito alardeada também na São Paulo do 

imediato pós primeira Grande Guerra
13

 - pode ter aplainado o caminho dos 

arbitrários camisas negras. 

D’Annunzio, romancista e poeta ultra-nacionalista, associado a diversos 

assessores advindos das lides socialistas protagonizou, na Itália, uma peripécia 

típica do ascendente radicalismo do período, de cuja seara o fascismo colheu 

seus mais eficientes frutos. Pelo Tratado de Londres, ao fim da primeira Grande 

Guerra, a cidade de Fiume, localizada na atual região do Friuli-Venezia Giulia, 

deveria ser entregue à Croácia enquanto o governo italiano da época e a dita 

opinião pública nacional reclamavam a sua manutenção como domínio do 

Estado. D’Annunzio que havia tomado parte ativa como aviador durante a 

guerra, e tornara-se um dos incentivadores da participação da Itália no conflito, 

em oposição à maioria do Partido Socialista Italiano que se manteve neutra,  

decidiu ocupar a cidade e garantir sua anexação ao país. Entretanto, este seu 

governo antecipava-se às tratativas diplomáticas e criava uma situação ambígua 

pela qual ao mesmo tempo em que realizava um objetivo diplomático do Estado 

italiano também o desautorizava, pois sobrepunha-se à sua autoridade.  

A expedição iniciou-se em 12  de Setembro de 1919, com a participação 

de uma coluna de milhares de homens, sobretudo soldados desmobilizados e 

desocupados, que haviam desertado, mas permaneciam armados proporcionando 

assim os necessários meios para ação. A estes se foram incorporando novos 

voluntários trazendo consigo embarcações, armas e até mesmo aviões.  

                                           
13

 Ver TOLEDO, Edilene. Travessias revolucionárias: idéias e militantes em S. Paulo e na Itália (1890-1945). 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004. Este é um trabalho pioneiro na análise profunda do Sindicalismo 

Revolucionário no Brasil. 



D’Annunzio cercou-se de intelectuais e militantes socialistas, entre os 

quais o de maior proeminência foi seu chefe de gabinete em Fiume, Alceste de 

Ambris, o líder sindicalista revolucionário que estivera por duas vezes no Brasil 

e participara aqui da fundação de uma sucursal do jornal do PSI, o “Avanti!”, 

em 1900, e de um Partido Socialista Brasileiro, dois anos depois. De Ambris, 

que vira na ocasião da tomada de Fiume a oportunidade de fazer suas propostas 

sindicalistas revolucionárias vingarem, foi o autor da Constituição de caráter 

corporativo do novo governo: a Carta do Quarnaro.
14

 

Sobre este documento de leitura ambígua, no qual se podem encontrar 

elementos proto-fascistas, o historiador liberal democrático italiano Giovanni 

Spadolini, escrevendo pouco após a superação do fascismo na Itália, observou 

que se tratava  

“da primeira tradução em forma política... de um conceito básico do 

sindicalismo: a substituição do ‘cidadão’, como entidade amorfa e 

indiferenciada, característica da sociedade democrática, pelo ‘produtor’, como 

entidade concreta e claramente diferenciada... É também claro como a Carta do 

Quarnaro foi a primeira tentativa audaciosa de reduzir os poderes absorvedores 

do Estado, de acordo com a visão autonomística e desconcentradora do 

sindicalismo, ao atribuir às corporações e às comunas a faculdade de regular 

soberanamente a própria vida. Enfim, é claro como a Carta do Quarnaro 

prefigurou muitas das concepções que posteriormente tornaram-se próprias do 

fascismo; mesmo se neste sentido não se possa confundir, nem muito menos 

identificar, dannunzianismo com fascismo...”
15

 

 

Entretanto, é certo que funcionaram como prefigurações fascistas as 

camisas negras dos invasores de Fiume, camisas que levavam o desenho uma 
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caveira com os fêmures cruzados como decoração, numa alusão macabra à 

violência purgadora, a qual pregavam para resolver os problemas políticos do 

tempo. Compareciam em seus comícios demonstrações de uma coreografia 

afetada no modo de se expressar, que abusava de gestos pomposos e rebuscados: 

saudavam-se com os braços levantados à maneira romana; juravam lealdade ao 

“comandante”, e a ele respondiam com cantos e gritos ritmados que seriam mais 

tarde adotados pelas hordas fascistas; seu lema, vociferado publicamente rezava 

“Itália ou morte!”.  

O comandante
16

 D’Annunzio para justificar sua empreitada clamava por 

motivos históricos eivados de uma simbologia moral arrogante e grandiloquente 

que indicou o caminho ao fascismo:  

“Fiume é hoje um exemplo para a Itália: é a honra de nossa consciência, a 

honra de nossa consciência latina que ao longo dos séculos criou por si só e 

continua criando homens verdadeiramente livres... Estamos aqui, sós, contra um 

monstro ameaçador e insaciável. Estamos sós contra o mundo enlouquecido e 

vil... Estamos aqui, sós, contra o imenso poder estabelecido e mantido por 

ladrões, usurários e falsários...”
17

. 

 

D’Annunzio apregoava uma nova cruzada, aquela das nações pobres e 

exploradas, a de todos os homens pobres e livres contra as “nações 

usurpadoras”. Seus ardentes seguidores esperavam que a ação em Fiume fosse o 

início de um ataque geral ao governo e que D’Annunzio os levaria a tomar de 

assalto a capital Roma.  

D’Annunzio permaneceu 16 meses no Fiume tendo a aventura fracassado 

redondamente. Em novembro de 1920, a Áustria e a Iugoslávia assinaram um 

                                           
16

 Foi um sindacalista revolucionário de proa, Filippo Corridoni, que denominou Mussolini pela primeira vez  

Duce, que literalmente significa condutor ou comandante. D’Annunzio preferia o qualificativo especial de 

Comandante. 
17

 COSELSCHI, E. “La marcia di Ronchi”, em Il Decennale (editado por Oddone Fantini, Florença, 1929). 

APUD CARSTEN, F. La ascención del fascismo. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1971. p. 67 



tratado de paz tornando Fiume uma cidade independente e o Estado italiano 

ordenou a sua evacuação. 
18

 Como o Comandante negou-se a acatar as ordens, e 

chegou mesmo a emitir uma declaração de guerra contra o governo, 
19

 foi 

determinado o cerco da cidade e o início de um bombardeio. Diz a lenda que 

D’Annunzio restou ferido por uma saraivada de tiros desfechada de um navio de 

guerra atracado ao largo da cidade, tendo sido então obrigado a mudar de 

opinião e a reconhecer o insucesso militar. Retirou-se, assim, diretamente  para a 

vida privada. 

Tal ensaio geral para o fascismo não passou despercebido a um solerte 

brasileiro, comentarista da vida política, pública e privada, dos burlescos 

condottiere que a história italiana então aferrava-se em produzir: este foi Lima 

Barreto.
20

 

“Parece – observou em cima dos acontecimentos o nosso atento crítico - 

que afinal acabou a aventura do senhor Gabriel D’Annunzio, em Fiume. Desta 

guerra em que se misturaram, por fim, tantas coisas trágicas com tantas 

burlescas, nada mais curioso do que as atitudes de grande espetáculo que o 

senhor Gabriel... tomou ultimamente”. 

 

Avaliando que, para o poeta-guerreiro, a “vida humana não passa de 

brinquedo”, Lima Barreto deu a seus leitores uma completa análise dos perigos 

contidos naquelas bravatas, que estariam mais bem dispostas no “palco de uma 

grande casa de ópera lírica”. 

A intenção de Lima Barreto, por meio de um texto tão leve quanto 

profundamente crítico, no qual o Comandante aparecia como um moderno 
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político bufão, era deixar patente o perigo de tirania por trás do que chamou de 

“lirismo encarcerador”. E ainda, num tom de advertência contra a recorrência de 

propostas inovadoras, chamava à atenção para o parâmetro de solidariedade 

humana que deveria guiar os comportamentos em épocas tão conturbadas: 

“Não há na atitude que o senhor D’Annunzio tomou... nada de grande, de 

fundamentalmente humano... É um gesto de letrado exacerbado por intensa e 

doentia vaidade pessoal, para quem a vida dos homens vale pouco... Nós, os 

vulgares homens de hoje, não podemos crer nesses Moloques embelezados por 

um sonoro palavreado...” 

 

Banalização da violência 

Além de tomar conhecimento da violência simbólica representada pela 

aventura dannunziana, os italianos de São Paulo eram espectadores genéricos do 

acirramento das idéias políticas característico do período imediatamente 

posterior ao término da primeira Grande Guerra. Naqueles tempos, a violência 

banalizava-se como proposta de ação política e, aos fascistas como a alguns 

socialistas e a todos os comunistas, ocorria propor uma tomada violenta do 

poder nos Estados. De forma ideológica todos estes se digladiavam na disputa 

dos corações e mentes de operários e camponeses, mas quanto à metodologia, 

para oferecer-lhes uma possível redenção dos problemas de carestia e contenção, 

não havia disputa: todos concordavam com a violência insurrecional. À direita e 

à esquerda ofereciam-se ocasiões para exercícios de belicismo. À última, 

apresentavam-se as idéias da vitoriosa Revolução Russa que se alastravam pelo 

mundo capitalista como rastilho aceso. 

Entretanto nem todos os socialistas aderiram a essas empreitadas. Os 

socialistas reformistas de São Paulo manifestaram sua oposição decidida ao 

autoritarismo e à violência presentes na Revolução Russa. Antonio Piccarolo
21
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em nome do grupo, acusou logo no início de 1918 as “loucuras” 
22

 que ocorriam 

na Rússia. Da mesma forma, ou ainda mais direta e inequivocamente os 

socialistas de São Paulo procuraram denunciar as primeiras manifestações da 

cultura política fascista na Itália.  

É bem verdade que o antifascismo dos militantes italianos radicados em 

São Paulo, durante a década de 20
23

, continha uma proposta moderada de 

conquista da democracia nas relações de trabalho e por isso mesmo ao criticar o 

fascismo buscou privilegiar uma explicação moral para o terremoto que tomou 

conta da Itália. Inicialmente acreditavam que as instituições liberais impediriam 

a ascensão do fascismo, imaginando que qualquer revolução seria impossível 

naquelas plagas. Tanto foi assim sua expectativa numa evolução nos moldes de 

um progresso linear que não souberam explicar o fenômeno quando da sua 

ocorrência. Debitaram ao acaso o sucesso da Marcha sobre Roma liderada por 

Mussolini, em 28 de outubro de 1922:  

 

"[na Itália) depois das inevitáveis desordens do pós-guerra, as coisas 

andavam se acalmando por lei natural, como ocorre com a água após a 

tempestade, e o país logo retornaria a serenidade ... o déficit financeiro ... em 

1922 descia para menos de cinco bilhões; a agricultura, a indústria, o comércio 

retomavam o seu curso normal. Tudo fazia prever uma próxima e completa 

reorganização, quando intervieram os homens da desordem... da reação. Estes, 

com uma revolução bufa, com uma marcha ainda mais bufa sobre Roma, 

apropriaram-se do poder, erigiram a violência a sistema de governo." 
24

 

 

Piccarolo e seus companheiros censuravam no fascismo exatamente 

aquelas características que fugiam ao âmbito do método liberal de governo, de 
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modo a deixar evidente que suas críticas continham menos teor socialista 

específico do que o caráter moderado do reformismo. Assim, feria a estes não-

radicais sobretudo a violência dos fasci, a tendência do Duce em absorver 

muitos poderes, o desrespeito pela constituição do Estado. Respondendo ao 

discurso proferido por Mussolini diante do parlamento italiano ao ser empossado 

como primeiro ministro, os socialistas de São Paulo observaram que: 

"o discurso de Mussolini foi ... um verdadeiro golpe de Estado ... Com 

aquele ato, o deputado Mussolini suprimia a constituição pois se sobrepunha a 

ela. Não abolia o parlamento porque não achava necessário ... e os poltrões 

(como o próprio Mussolini chama os deputados) ... renunciavam aos seus 

mandatos, as suas prerrogativas ... faziam humilhantes homenagens ao ditador, 

concedendo-lhe plenos poderes ... Compreendo perfeitamente a ditadura em um 

estado de guerra. Eu a teria compreendido se legalmente proclamada em 1919, 

quando os bo1cheviques, ocupando as fabricas, ameaçavam a ordem do país. 

Mas não agora, depois que os bo1cheviques foram completamente dispersados e 

os poucos comunistas remanescentes pensam apenas em manter-se vivos, ou se 

contentam em ir a Moscou fazer votos para que daqui a cinco anos todo mundo 

seja bo1chevista! Hoje, francamente, a ditadura não tem qualquer sombra de 

justificação."
25

 

 

Tal como as raízes danunzianas levavam a perceber, foi parte integrante 

do modus faciendi fascista a adoção de uma desenfreada demagogia, apoiada em 

métodos publicitários de provada eficácia. Tendo atraído para suas fileiras uma 

significativa massa populacional, o fascismo diferenciava-se dos regimes 

autoritários e conservadores clássicos, pois propunha algo de novo que aparecia 

como revolução. Esse caráter plebeu e rebelde, revolucionário – num momento 

em que a situação italiana estava ainda potencialmente aberta a outras saídas que 
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não àquela da transformação do governo Mussolini em regime fascista - 

constituiu-se em elemento essencial para se entender a primeira oposição dos 

antifascistas que tinham em Piccarolo a sua liderança. 

 

Entre bolchevismo e fascismo 

A possibilidade de que o fascismo viesse a se constituir numa 

continuidade revolucionária do comunismo foi aventada pelo antifascismo em 

São Paulo, e colocou os socialistas reformistas na decisiva oposição. O seu 

combate antifascista foi claramente sequência do perigo que anteriormente 

tinham enunciado em relação à bolchevização da Itália e de suas “colônias”. 

Para os socialistas em questão, numa análise que de certa forma apontava para 

uma vertente crítica que somente mais tarde conquistaria respeito intelectual 

entre as esquerdas internacionais, esses regimes – tanto o comunismo como o 

fascismo - significavam uma "vitória da violência sobre a razão". Não se tratava 

somente de estabelecer analogias, "mas de uma verdadeira e própria identidade", 

como afirmou Piccarolo em seu jornal, publicado em São Paulo, denominado La 

Difesa: organo settimanale degli uomini liberi.
26

 

Na verdade, os socialistas reconheciam nos lideres fascistas os mesmos 

homens que no biênio-vermelho dirigiram o proletariado, apresentando um 

conhecimento preciso da convivência entre socialistas radicais e os primeiros 

fascistas, como acima foi apontado. Em maio de 1923, Ottavio Dinale esteve em 

São Paulo, enviado pelo regime fascista para promover a ampliação da seção 

local do fascio italiano, recém-inaugurada. Piccarolo, através do órgão de 

congregação dos antifascistas, criticou o seu revolucionarismo: 
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"o sr. Dinale ... foi por muitos anos socialista revolucionário, 

intransigente, diante do qual Turati, Prampolini, Treves eram ... reacionários. 

Mais tarde transformou-se em sindicalista e foi um dos que nas planícies baixas 

paduanas organizou greves e greves, sempre dando a estas greves um 

direcionamento essencialmente revolucionário, ensinando que somente com a 

ação direta, isto e, com a violência, e que se chega a obter algo. Foi sob a 

direção do sr. Dinale e companheiros seus que se iniciou o sistema de sabotagem 

no campo, que se caçaram animais nos estábulos ... que se destruíram os cereais 

maduros e prontos para colheita."
27

 

 

No contato com autoridades ou intelectuais brasileiros, o ideólogo 

socialista-reformista também procurou demonstrar aquela identidade. Em 1925, 

visando corrigir a afirmação feita pelo senador paulista Salles Junior, que 

representava o Brasil numa conferência inter-parlamentar ocorrida na Itália, 

segundo o qual fascismo e comunismo eram contrários, Piccarolo observava: 

"Não é assim, ilustre doutor... na realidade os dois grupos que apresentam 

maiores afinidades na Itália são os fascistas e os comunistas, não sendo raro o 

caso de se poder ler nos jornais fascistas calorosos elogios ao partido comunista 

e à sua conduta."
28

 Posteriormente, fazendo confusão entre os Sindicalistas 

Revolucionários e os comunistas, num período em que essas posições 

ideológicas apresentavam-se aparentemente confusas, especificava a correlação 

estendendo-a a boa parte dos aliados de Mussolini: "Em 1919, os atuais 

dirigentes do fascismo formavam a vanguarda do bolchevismo." 
29
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No que concerne à análise da correlação entre bolchevismo e fascismo, os 

socialistas-reformistas enfatizavam o método em detrimento do conteúdo, a fim 

de que a morfologia do Estado liberal-democrático fosse ressaltada como 

elemento oposto aqueles dois sistemas. 

Além da questão internacional que premia os socialistas para o 

levantamento de conjecturas sobre a sugerida promiscuidade entre comunismo e 

fascismo, havia razões locais que os pressionavam para denunciar as mazelas do 

autoritarismo que se instalava no poder na Itália. É que aqui, sobretudo em São 

Paulo, todas as instituições da “colônia” começavam a cair nas mãos dos 

adeptos de Mussolini. Uma a uma, no correr da década de 20, as entidades 

italianas públicas ou privadas restaram envolvidas. Fosse por ação institucional 

oficial, via consulados ou criação de fascios locais; fosse pela adesão de antigas 

associações fundadas para congregar imigrantes; fosse pela ação de jornalistas, 

diretamente financiados por dinheiro vindo do exterior, ou sinceramente 

convictos da “revolução” fascista e reprodutores do programa de propaganda 

imperial enviado da Itália, enfim, quase unanimemente os italianos do Brasil 

pareciam tornar-se fascistas. 

Era preciso reagir veementemente e denunciar a política hipócrita do 

fascismo, que cortejava os trabalhadores “fomentando a revolta”, mas em 

seguida colocava-se "a serviço dos grandes capitalistas" promovendo uma caça 

aos radicais, seus antigos aliados. Na Itália, o fascismo pusera-se à “disposição 

de um imoral grupo de novos ricos... que havia explorado a grande catástrofe em 

beneficio próprio."
30

 

Com acuidade, os socialistas reformistas de São Paulo além de 

procurarem desvendar o caráter de classe do fascismo - isto é sua ligação com 

interesses burgueses mais exploradores - definiam o seu sucesso por meio do 

uso demagógico do nacionalismo e alertavam para o belicismo como caráter 
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intrínseco do movimento: "Ao invés de dizer que quer a guerra, seria, talvez, 

melhor dizer: [o fascismo] têm necessidade da guerra... [para] sufocar a revolta 

interna... [e] encontrar um desvio para o exterior... [inoculando na população] 

um imperialismo absurdo e... um patriotismo que não é senão o interesse dos 

dominantes e dos privilegiados."
31

 

Todo o esforço para desmascarar o fascismo seria em vão caso os 

socialistas de São Paulo não conseguissem reunir todas as forças contrárias 

àquelas ações arbitrárias. Assim pensavam as lideranças reunidas no La Difesa, 

e por isso exortavam, no manifesto-programa publicado no primeiro número 

daquele jornal, os antifascistas a se reunirem, a superarem as diferenças 

construídas nas décadas de história no Brasil, a passarem "uma esponja no 

passado". O objetivo comum dos grupos de esquerda, a manutenção do Estado 

de direito como reduto último da ação política viável, deveria prevalecer, pois  

"toda a divisão, toda a luta que não seja esta, unida, significaria um 

delito... Impeçamos que a seita nefasta venha a contaminar a nossa colônia... É 

chegado o momento no qual todos os homens livres e amantes da liberdade 

devem enlaçar-se num único feixe e unir os seus esforços para defender aquele 

patrimônio de liberdade que nossos pais souberam conquistar através de séculos 

de lutas, sacrifícios e martírios. A Itália, nossa querida pátria, a doce terra que 

viu nascer o país de mais antiga tradição de liberdade, a mãe do direito e da 

civilização, a mestra do mundo moderno, foi lançada nas trevas da Idade Media, 

e uma seita de energúmenos ameaça transformar numa ruína todas as conquistas 

e todas as instituições liberais que honram o pais."
32

 

 

Do ponto de vista dos socialistas reformistas, seria necessária uma ampla 

aliança entre intelectuais e militantes de diferentes correntes políticas, que 

congregasse além deles mesmos, os republicanos, os sindicalistas 
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revolucionários, os anarquistas, e ainda forças políticas brasileiras. Duas 

questões se interpunham para conquista deste objetivo. 

Em primeiro lugar, a relação com os nacionais mostrava-se ainda 

prematura. João Fábio Bertonha explica, em Sob a sombra de Mussolini, 
33

 que 

nos anos 20, de fato, a busca de alianças pelos antifascistas italianos 

esbarrava na falta de interesses das esquerdas nacionais em combater realmente 

o fascismo. Nos anos 30 e especialmente no período pós-32, porém, com a 

criação do Integralismo, a questão do fascismo passou para o primeiro plano no 

rol de prioridades da esquerda brasileira, o que se tornou fator de revitalização 

de um antifascismo italiano que lutava para se afirmar... 

 

Em segundo lugar, os socialistas reformistas não estavam dispostos a abrir 

mão do “seu caminho” político, da sua bandeira política, isto é a "educação 

cívica dos italianos" aqui radicados. Ou seja, um caminho tão moderado que não 

encontrou eco em outras agremiações de italianos de esquerda. 

Foi da seguinte forma que o jornal Il Risorgimento situou a tarefa prática, 

digamos de “professores de política” que os reformistas pretendiam desenvolver 

junto à “colônia” paulista:  

“(É necessária) uma obra de educação política e moral... o Risorgimento 

de hoje deve retomar o Risorgimento passado e ser a sua continuação... o povo 

não deve esperar a sua emancipação do alto, mas buscá-la em si mesmo, na 

própria consciência, na própria dignidade. Nos o ajudaremos nesta obra."
34

 

 

Para desenvolver esta "batalha sagrada" estes antifascistas de São Paulo 

viram-se obrigados a agir efetivamente sobre a "colônia" italiana, dando vida a 

uma serie de instituições. O primeiro passo após a criação do jornal acima 

identificado, constituíram, em fins de 1925, uma Unione Democratica. Como 
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tarefas imediatas, a associação obrigava-se a dar representação política aos 

italianos que se consideravam prejudicados pela política oficial do seu Estado e 

por seus representantes consulares, além de oferecer proteção, através de um 

Comitê de Defesa Cotidiana, contra os ultrajes consignados pelo "fascio" local, 

que representava o Partido Nacional Fascista. 
35

 

 

Invasão militar italiana no Brasil 

O perigo denunciado pelos socialistas reformistas apresentava-se pelo 

extravasamento do fascismo para além da "colônia", envolvendo interesses 

particularmente brasileiros e tomando proporções inimagináveis.  Entretanto, os 

acontecimentos indicavam a procedência das preocupações. Em 25 de setembro 

de 1928, estudantes de São Paulo empastelaram um jornal da “colônia” que 

havia aderido abertamente à avalanche fascista, Il Picolo, depois de uma 

polêmica em que até mesmo a "dignidade da mulher brasileira" esteve em pauta. 

Isto é, o vice-cônsul italiano em São Paulo declarara, através das paginas 

daquele jornal, que, aqui, as mulheres estavam prestes a entregar-se a 

comportamentos lascivos e constituíam-se em presas fáceis para os 

galanteadores. Da polêmica tomou parte o sóbrio O Estado de S.Paulo, que não 

estabeleceu clara separação entre os diferentes veículos da "colônia" italiana, 

condenando-os todos. Dizia que " 

esses jornais invertem constantemente os papeis. Eles não fazem 

cerimônia alguma em discutir nossas questões nacionais. Partem, porém, sempre 

do princípio de que não devemos atacar o que lhes parece bom, quando é feito 

por seus compatriotas... De fato, nosso empenho máximo é absorver os 

imigrantes, incorporando-os a nossa nação. Esses jornais estrangeiros se 

fundam, porém, precisamente para o contrário: para dificultar a sua 

incorporação, para mantê-los ligados a pátria de origem e separá-los de nós. 
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Quando isto é feito só por um apelo a saudade e a tradição, embora ainda assim 

seja um trabalho contra nós, e admissível. Agora, porém, estamos assistindo a 

tentativa de jornais estrangeiros que vem 'organizar' as colônias estrangeiras 

para impedi-las de se incorporarem ao Brasil. E isto e de uma gravidade 

extrema.”
36

 

 

Raciocínios como esses levavam os socialistas a insistir na diferenciação 

entre fascistas e antifascistas, e a iniciar uma verdadeira campanha de 

"conscientização" da opinião publica brasileira, inclusive apresentando seus 

argumentos na língua portuguesa, a fim de tornarem-se mais eficientes. A idéia 

central era provar que  “a Itália e o fascismo não são a mesma coisa... e que 

milhões de italianos, os melhores, os mais cultos, os mais honestos, estão longe 

da terra natal... lutando para tornar a própria Pátria livre”. 

Mas esses socialistas que se auto avaliavam como os “melhores”, tinham 

consciência de que apenas argumentos defensivos teriam pouca influência para a 

formação de uma opinião favorável ao antifascismo. Neste sentido, procuraram 

apresentar maiores e mais profundas consequências para os interesses nacionais, 

anunciando a possível ocorrência de tragédias iminentes para os brasileiros. De 

toda a forma, as conjecturas de Il Risorgimento, se forem levadas em 

consideração as ameaças que os fascistas divulgavam em seus veículos de 

comunicação, na Itália ou no exterior, não se constituíam em disparates: 

"o fascismo procura através de uma exaltação artificiosa do espírito de 

nacionalidade... lançar a Itália numa aventura bélica... É o Império que se quer 

erigir. Quando? Como? Onde? Já está fixada ate mesmo a data: 1935. Nessa 

época a Itália se encontraria em condições de desafiar o mundo." E para onde 

poderia dirigir-se este imperialismo, se "na bacia do Mediterrâneo é impossível", 

e se a "Ásia Menor esta muito povoada?" perguntava-se. E respondia 
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imediatamente: "as esperanças do imperialismo itálico se voltarão para a 

América Latina."
37

 

 

Assim, indignados pelos "absurdos propostos pelo Duce" e pela "me-

galomania fascista", que afinal de contas obtinha sucesso setores importantes da 

"colônia", os antifascistas deram asas à imaginação e engendraram um esquema 

de possível invasão italiana no Brasil:  

"Imaginemos um incidente ou uma serie de incidentes provocados e 

ampliados; reação conseqüente do elemento nacional, devidamente atiçada. 

Qualquer coisa semelhante aos tempos do Protocolo. A coletividade italiana, 

ameaçada e assustada, induzida instintivamente a reagrupar-se em torno das 

organizações que possam protege-la, os 'fasci'; uma resistência armada da parte 

destes núcleos militarizados, favorecida pela difusão em todo o pais das suas 

atitudes militares e pela relativa escassez das forças armadas deste grande e 

pacífico pais; conflitos, matanças, guerra civil. Em curto prazo uma formidável 

frota nas costas marítimas. Com uma hipótese semelhante tudo se explica: a 

substituição dos cônsules e dos embaixadores, a multiplicação dos 'fasci', o 

sistema de recrutamento, os espiões nos organismos brasileiros, as absurdas 

despesas. o que falta para que isto se tome possível? A vontade e a capacidade 

moral? Oh! esta existe, ninguém duvida. A ocasião? Cria-se, prepara-se. Faltam 

apenas as armas. Mas, e se estivessem escondidas ou existissem futuramente? E 

preciso olhar bem por baixo do pelo do gato!"
38

 

 

A ameaça não se realizou. Não porque fosse absurda, afinal tantos 

disparates efetivaram-se nos anos seguintes. Mas, a Itália de Mussolini não 

procurou, ou não encontrou ocasião para incorporar nações sul-americanas. 
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Entretanto, a análise antifascista prefigurou claramente a maneira de operação 

do fascismo e apontou o caminho de uma oposição veemente. 

 

X  X  X 

 

Os socialistas reformistas de São Paulo, atuantes naqueles conturbados 

anos 20 do século passado, deixaram um legado de sensibilidade interpretativa 

do poder. Afinal, ao denunciar a prática política danunziana e a sua simbologia, 

que seria incorporada pelo fascismo, ou mesmo ao se opor ao projeto autoritário 

do bolchevismo e de outras correntes igualmente autoritárias de esquerda, coube 

a eles oferecer uma significativa contribuição para demarcar o terreno das idéias 

no qual a futura democracia brasileira poderia expandir-se. A sua insistência em 

denunciar e se opor a dissociação entre meios e fins, fosse qual fosse o projeto 

político em discussão,  plantou sementes. 
39
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