
Antes do Horário Gratuito 
 
No dia 3 de maio de 1933 foram realizadas eleições para a Assembléia Geral Constituinte. O País 
viveu momentos de grande atividade política, com diversos grupos tentando fazer articulações 
buscando defender seus interesses. A chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo acabara 
de terminar, havia um governo provisório e todas as forças políticas procuravam ganhar espaço. 
Em todo País grupos como os Proprietários Rurais, a Igreja Católica, militares (os "Tenentes") e 
comunistas.  
 
Estes, por exemplo, se articulavam e buscavam obter votos para seus representantes. Pela 
primeira vez a Justiça Eleitoral, encarregada de organizar a eleição, estabeleceu o voto secreto, o 
voto feminino e muitos outros procedimentos visando uma liberdade maior para o eleitor e maior 
representatividade para o voto. O debate principal, no entanto, era entre o chamado centralismo, 
que procurava garantir mais poder ao governo federal, em contrapartida aos autonomistas que 
queriam mais independência para os estados.  
 
Os meios de comunicação de massa eram extremamente precários, restringindo-se a poucos 
jornais locais e algumas revistas de pequena tiragem. Os partidos políticos organizavam comícios 
e na área da propaganda pouco mais podiam fazer do que anúncios e cartazes, geralmente 
entregues a artistas plásticos. Aqui estão alguns exemplos dessas peças que, exatamente por 
terem sido criadas por profissionais competentes, são quase modernos.  
 
Na verdade, muito está dito nestas ilustrações, sem necessidade do texto. Repare que o partido 
Constitucionalista de São Paulo deixa claro que já que houve a derrota pelas armas, estava na 
hora da vitória pelo voto. Por outro lado, a imagem "globalizada" da estética soviética está 
presente no material do Partido Comunista. Também vale a pena reparar na expressão da foto do 
governador Armando Salles de Oliveira, no anúncio do Partido Constitucionalista, que já utilizava 
todos os recursos de retoques para garantir esta expressão de força e visão de futuro. Os 
marketeiros de antanho nem imaginavam que teriam a importância que têm hoje, mas já sabiam 
trabalhar direitinho. 
 
Íntegra  
 
A UNIÃO É A FORÇA  
FORÇA É VICTORIA 
 
ALISTAE-VOS NO P.C. 
 
ÀS URNAS!  
POR S. PAULO! 
 
PELA LEI! 
 
PELO TEU IDEAL! 
 
PARTIDO CONSTITUCIONALISTA 
 
VOTAR NOS CANDIDATOS DO  
PARTIDO CONSTITUCIONALISTA 
 
É VOTAR EM ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 
 
Jornal do Commercio – 1 e 2/8/2004 


