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Errata 

 

 

- Sumário: 

 Onde se lê no Capitulo III – Getúlio – do Pai ao Compadre – a consolidação do 

imaginário considerar: Capitulo III – Getúlio do Presidente ao Compadre – a 

consolidação do imaginário. 

- Citações: 

 - Atribuir à citação no 3° parágrafo na página 35: “(...) e sim em uma relação em 

que havia interesses em comum, relação esta que vinha sendo estabelecida desde antes 

de 1930. Nesse sentido, Ângela de Castro Gomes explica: (...)”, ao autor Jorge 

Ferreira. 

- Na pagina 70 retirar do corpo da citação “Telegramas enviados a Vargas 

demonstra claramente a confiança que esses”, a correta citação é: “sendo coagido pelo 

gerente de Companhia Fiação e Tecelagem Santa Barbara S/A, Sr. Rafael Cervone, o 

qual desvirtuou Decreto contra economia popular aumentando 25% os aluguéis casas 

operários. Se os pequenos são julgados, porque os grandes não o são? Como todos os 

operários estão com V. Ex. peço-lhe justiça e rogo a Deus que vos recompense.” 

 

- Referências: 

- Na página 119 a referencia 181 já aparece na pagina 108. 

 

- Na página 134 onde se lê Capitulo III – Getulio – do Pai ao Compadre 

– a consolidação do imaginário o correto seria Capitulo III - Getulio – do Presidente ao 

Compadre – a consolidação do imaginário. 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como principal objetivo problematizar as interpretações do período 

varguista à luz da construção e da significação de Getúlio no imaginário social, 

elaboradas entre os anos de 1937 a 1946. Embora o recorte temporal seja um tanto 

longo, a sua extensão se deve ao fato de este trabalho procurar problematizar tanto 

a construção da ideologia do Estado Novo por meio dos discursos de Getúlio 

Vargas, como também a construção de sua imagem via os discursos de Alexandre 

Marcondes Filho difundidos pelo rádio, bem como as formas com que a população 

respondeu a estas elaborações por intermédio de correspondências oriundas de 

diversas regiões brasileiras destinadas a Vargas. O que se objetiva é responder a 

questionamentos como: Como foi possível a construção de uma representação tão 

popular a partir de uma figura pública? Como se articula a relação entre público e 

privado nas construções imaginárias? 

 

 

Palavras-chave: Era Vargas, identidade, imaginário coletivo. 
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ABSTRACT 
 
 
This work has as its main objective to question the interpretations of the Vargas 

period in light of the construction and meaning of Getúlio in public fancy, elaborated 

between years 1937 to 1946. Although the timeline is somewhat long, its length is 

due to the fact that this work is seeking to question both the construction of the 

ideology of the New State by means of the speeches of Getúlio Vargas, as well as 

the construction of his image through the speeches of Alexandre Marcondes Filho 

broadcast by the radio, as well as the forms in which the population responded to 

these elaborations by means of correspondence coming from various Brazilian 

regions intended for Vargas. The purpose is to answer questionings like: How was it 

possible the construction of such a popular representation as of a public figure? How 

is the relationship between public and private articulated in the imaginary 

constructions? 

 

 

Key-words: Vargas Era, identity, collective fancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante um período de minha vida, no início da década de 90, lecionei 

História no que chamamos hoje de “Supletivo”, na época “Curso de Madureza”. 

Aqueles que procuravam esta alternativa de estudo eram, na sua maioria, pessoas 

mais velhas, com idade entre 30 e 50 anos, trabalhadores com expectativa de 

concluir seus estudos em um período inferior ao exigido pelo curso tradicional, uma 

vez que na fase em que deveriam tê-los concluído não tiveram condições, muitas 

vezes por questões financeiras. 

Quando o período estudado era a “Era Vargas”, a memória de meus alunos 

era mais próxima, pois seus pais vivenciaram aquele momento, o que os levava a 

muitos questionamentos, pois meu discurso, na época, era direcionado a uma 

análise contrária à que eles tinham, baseada na memória de seus familiares. 

Apesar de ter origem judaica e ter vivido grande parte de minha vida no 

bairro do Bom Retiro (na época predominantemente habitada pela comunidade 

judaica), entendia o Governo Vargas como um período marcado por certas 

características determinantes, um governo “populista” e com atributos nazi-fascistas, 

não considerando minha própria história, que, através do estabelecimento vitorioso 

de meu pai (um imigrante judeu/polonês) e de muitos em situação igual à dele, 

contradizia essa definição. 

 Um período movido por um discurso da classe dominante resultado de uma 

“propaganda manipuladora”, a qual buscava o controle da classe trabalhadora e da 

sociedade pela violência e preconceito, que redundava em uma total imobilidade e 

passividade social. Toda essa análise era questionada por esses estudantes, que 

vinham com informações que contradiziam minha interpretação do período 

estudado, pois, segundo eles, as histórias que conheciam através de seus familiares 

retratavam Vargas como “o maior e o melhor Presidente que o Brasil já tivera”. Isso 

me inquietava, pois, subjetivamente, estava colocando seus familiares em uma 

posição de manipulados, coagidos, submissos, pessoas sem fala, sem poder de 

qualificação, de entendimento, amorfos e domesticados por um “poder diabólico”. 
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Propaganda, doutrinação política e repressão teriam deixado parte de uma 

sociedade inerte, subjugada e passiva. Os familiares de meus alunos seriam, 

segundo minha análise, “controlados” pelo aparelho do Estado mediante o aparato 

repressivo que esse Governo detinha. 

Deixei a História por um longo período e ao retornar à Academia encontrei 

uma linha de análise revisionista do período Vargas que me instigou a procurar a 

construção desse discurso ideológico e a suposta interação dos trabalhadores. 

Procurava encontrar respostas a perguntas como: De que forma os pais e familiares 

de meus alunos puderam se identificar com esse poder tido como autoritário e 

manipulador? Será que não tinham consciência de seus direitos civis ou políticos? 

Quais as formas discursivas construídas para que fosse possível “conduzir” uma 

população a aceitar passivamente uma proposta ideológica do Governo? Seria um 

discurso autoritário e dominador suficiente para construir a imagem de “Pai dos 

pobres” que Getúlio Vargas historicamente galgou? 

No caminho à procura das fontes para esta dissertação, me deparei com a 

alegoria do Palácio do Catete, que, com a construção e transferência da capital 

nacional para Brasília, passou a abrigar o acervo do Museu da República. 

Localizado nas proximidades do centro do Rio de Janeiro, o Palácio é um dos pólos 

turísticos da região do Botafogo. Aos domingos a visitação do Museu é gratuita, fato 

que aumenta contundentemente o público. Mais do que buscar uma visualização do 

passado, os visitantes esperam encontrar uma imagem familiar. 

 Foram duas as situações que presenciei em um desses percursos pelo 

Palácio, a primeira envolvendo um senhor de aproximadamente 60 anos com sua 

filha adolescente. Ele havia percorrido todo o Palácio, mas não tinha encontrado o 

“quarto de Getulio” e era preciso, segundo ele, mostrar à sua filha o pijama com a 

marca do tiro no coração pelo qual Vargas se matou ”pelo povo”, dizia ele. A 

segunda situação foi de uma menina de aproximadamente oito anos que indagava à 

sua mãe: “Mamãe, cadê o vovô?” Em seguida, as observei admirando o busto de 

Getúlio Vargas. Nesse momento, me dei conta de que ela havia encontrado o que 

procurava. 

A criança, ao se deparar com o busto de Vargas, realizou uma ligação com 

uma imagem do passado. Apesar de essa representação estar em todas as salas 

dedicadas à memória de Getúlio, o que me inquietava era entender como essa 
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imagem e a memória de sua família haviam chegado a ela e ainda como sua mãe a 

teria contado, e como esta teria ouvido a história através de seus pais e avós, o que 

levou a mais questionamentos: Como foi possível a construção de uma 

representação tão popular a partir de uma figura pública? Como uma representação 

nacional e, portanto, pública, perpassa pelas relações mais privadas da sociedade 

como as relações de parentesco? Como se articula a relação entre público e privado 

nas construções imaginárias? 

Procurando responder a estes questionamentos, me debrucei sobre os 

discursos proferidos por Getúlio Vargas no período de 1937 a 1942, em busca de 

uma compreensão da construção ideológica de seu Governo, permitindo que o 

próprio discurso mostrasse suas significações e articulações internas. Outrossim, 

analisei os discursos do Ministro do Trabalho Marcondes Filho, à procura da 

construção e da significação de Getúlio no imaginário sociocultural do brasileiro 

entre 1942 a 1945, durante sua gestão, procurando problematizar a construção da 

imagem de Vargas difundida pelo rádio. 

Num dado momento, ao analisar os documentos do período do Estado 

Novo, identifiquei que as criticas à gestão de Vargas também estavam no último ano 

de seu mandato, e foi mediante as missivas enviadas a Getúlio no ano de 1945 que 

encontrei as respostas tanto positivas como negativas acerca dessa construção 

ideológica, bem como as formas com que a população respondeu a estas 

elaborações através das cartas oriundas de diversas regiões brasileiras destinadas a 

Getúlio Vargas durante o seu período como Senador (1946).  

Jorge Ferreira, em “Trabalhadores do Brasil”1, analisa, por intermédio das 

missivas dirigidas ao Presidente, as relações estabelecidas entre este e o povo 

brasileiro, sendo, portanto, o objeto de análise do autor o período que se concentra 

até o ano de 1945. Acreditamos  que existe uma continuidade dessa relação, e por 

isso a escolha, como um dos corpos documentais dessa dissertação, das cartas 

destinadas a Vargas no período em que foi eleito como Senador.  

 

 

                                                 
1 FERREIRA, Jorge Luiz. Trabalhadores do Brasil - O Imaginário popular. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
1997. 
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Durante os anos como Presidente da República, as cartas são sintomas do 

que a população conhecia; nelas, procurava fazer valer seus direitos, dirigindo-se a 

ele como Chefe de Estado.2 Já as missivas de 1946 evidenciam um sentido 

específico de Getúlio; se percebe que a imagem pública e mantenedora se 

distanciava, dando lugar a uma aproximação mais familiar. Além disso, nessas 

fontes, percebemos respostas que parte da população dava ao Governo de Getúlio 

e uma avaliação da sua atuação como chefe de Estado, bem como a relação que se 

estabeleceu entre Vargas e o povo. 

Essa dimensão, que é sentimental, em um primeiro momento, cristalizava 

sua imagem através das várias solicitações de apadrinhamento e de tantas outras 

que requeriam sua foto, como se os emitentes tentassem “mantê-lo” dentro de suas 

casas. 

Nesse sentido, pretendo verificar como o paternalismo difundido como 

política de inclusão nacionalizante por Marcondes Filho adquiriu uma dimensão 

significativa no imaginário social, aqui entendido como valores comuns socialmente 

compartilhados e vivenciados na experiência cotidiana. Foi nesse sentido que 

abordei as fontes, buscando traçar um caminho que procurou mapear a construção 

da representação de uma figura pública, tanto nos aspectos que se referem à 

construção de uma identidade como também de uma memória coletiva que foi 

preservada, incorporada e (res)significada de geração em geração. 

Sabemos que analisar o período do Governo Vargas é ingressar em um 

espaço de debates polêmicos, pois parte da historiografia o entende como uma 

experiência na qual o povo, ao contrário de ter se tornado um ator político, é lido 

como “massa de manobra” de um líder “populista” num Estado autoritário. Dentro de 

uma forma tradicionalista de análise, o discurso ideológico do Estado Novo faz uso 

de uma preleção populista que incorporou as diferenças sociais com a concepção 

harmonizadora de povo ou trabalhador.3  

 

De maneira geral, os textos que abordam as relações entre 
Estado e classe trabalhadora recorrem, ainda que com análises 
mais sofisticadas, a um tipo de marxismo que aparentemente 
repudiam. A história da classe trabalhadora a partir de 1930, 

                                                 
2 GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Ed.FGV, 2005a. 
3 WEFFORT, Francisco. O Populismo na política brasileira. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
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assim, reduz-se a uma espécie de “conspiração” das classes 
dominantes, sempre criadoras de dispositivos ideológicos, 
mecanismos eficientes de controle social, meios habilíssimos 
de propaganda política, instrumentos sutis de doutrinação das 
mentes, entre outros meios, para manipular, dominar e 
desvirtuar os trabalhadores de seus “reais” e “verdadeiros” 
interesses.4  

 

Nesse sentido, procurei trabalhar com as fontes através dos estudos 

revisionistas da Era Vargas que tratam da construção do trabalhismo como prática 

adotada. Sob essa linha de análise, o Estado teria adotado a negociação ao invés 

da manipulação e regulado as relações entre as classes sociais. Trabalhador 

passava a ser cidadão, com identidade.5 Identidade coletiva não deve ser tomada 

como um dado natural das sociedades ou dos grupos sociais, e sim como 

construção que perpassa o racionalismo de uma construção ideológica e abrange 

um campo maior, o da emoção, da percepção e do sentimento, um mecanismo 

utilizado dentro da percepção de consolidação do Estado nacional como elemento 

aglutinador de diferenças.6 

Assim, fica cada vez mais evidente que, se tomarmos a questão da 

identidade coletiva unicamente como um dado ideológico e, portanto, falseador de 

uma realidade conflituosa e produtora de diferenças, estaremos anulando a ação 

dos diversos sujeitos sociais que a ela foram submetidos. 

 

Aceitando a conceituação de identidade como auto re-
conhecimento, podemos enriquecê-la com a idéia de proteção, 
O sujeito que pode se auto re-conhecer em lugares familiares 
que o situem; preserva seu eu vale dizer, protege-se da 
sensação de isolamento, de anonimato, de abandono, 
construindo o seu próprio aconchego. Assim, identidade seria, 
também, abrigo, portanto, proteção.7 

 

                                                 
4 FERREIRA, Jorge. Op. cit., 1997. p.14. 
5 Entendo como identidade, nesse contexto, uma elaboração de valores, convicções e compromissos 
que se tornam comuns a um grupo social por meio de uma realidade compartilhada que cria um 
sentimento de pertencimento a um todo organizado. 
6 Cf.: D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Reflexões sobre o saber histórico. São Paulo: Ed. UNESP, 
1998.. 
7 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. “Intervenções da memória na historiografia: identidades, 
subjetividades, fragmentos, poderes”. Projeto História - Trabalhos da Memória. Revista do 
Programa de Estudos Pós-graduados em História e do Departamento de História da PUC/SP. nº17. 
São Paulo: Ed. EDUC-FAPESP, nov./1998. 
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Compreender o apoio dos trabalhadores a Getúlio é admitir que, a partir de 

uma política estatal, esses, em vez de terem sido cooptados ou rendidos, 

construíram vivências, valores e estratégias, manifestaram comportamentos, 

reivindicaram direitos, elaboraram uma identidade e se “refletiram” na proposta 

ideológica do Governo. A Nação passa a ser um referencial identitário, norteando 

posturas e definindo política de grupo e do Governo. Ser trabalhador passa a ser 

sinônimo de cidadania, como uma qualificação que permite identificar o integrante 

dessa Nação em desenvolvimento. 

 

O culto cívico, o engajamento desmedido no bem coletivo, a 
pátria, o investimento, a crença na felicidade das gerações 
vindouras, e até a vida ou sobrevida na memória coletiva [...] 
são esses os novos valores chave que caucionam e sacralizam 
a prática social que busca então legitimar-se.8 

 

Nesse sentido, a identidade, mesmo a nacional, deve ser compreendida 

como um processo dialógico, como uma verdade que se consolida na medida em 

que leva em conta e dialoga com as experiências cotidianas individuais. Se levarmos 

a cabo tal perspectiva, concluiremos que a construção de uma identidade coletiva 

por um Estado Nacional, mais do que uma ideologia, é uma resposta às percepções 

populares, uma vez que o poder ganha legitimidade à medida que responde e 

incorpora os anseios do outro. 

É importante ressaltar que foi durante os 16 anos em que Vargas atuou 

como chefe de Estado que efetivamente podemos observar a construção de um 

Estado e de uma estrutura nacional. Como teria sido possível fazer de uma massa 

amorfa uma nação? Se trabalharmos com a perspectiva de que o populismo foi 

apenas uma estratégia de incorporação do povo dentro da estrutura estatal 

varguista, acreditaremos que o povo pouco ou nada interferiu na construção da 

nação brasileira, que apenas incorporou um discurso coercitivo de forma ingênua e 

passiva, que trabalhadores não produziram suas ideias e valores. 

 

Seguindo orientações dos estudos da história cultural, sabe-se 
que toda mensagem é recebida e apreendida por um público 

                                                 
8 VOVELLE, Michel. Ideologia e Mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 2004. p.397.  
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de forma ativa, segundo seus próprios referenciais. Não há 
público passivo e portanto, entre a intenção da mensagem 
emitida e o entendimento apreendido pelo público, há um 
grande espaço para novas elaborações.9  

 

O poder precisa de legitimidade para se impor e é a sociedade que imagina 

e indica essa legitimidade que o sustenta. Por mais eficaz que seja um sistema de 

dominação ou discursivo, deve-se considerar que ele só sobrevive e se reproduz em 

virtude de alguma similitude com a experiência individual. O discurso do Governo, 

através de Vargas e de seu representante Marcondes Filho, dava ao povo uma 

imagem em que ele se reconhecia e se projetava. 

 

O limite do discurso populista reside no próprio ato de conferir 
identidade às classes subalternas, pois isso pressupõe o 
reconhecimento de seus direitos políticos. O risco então seria o 
aumento de reivindicações e aspirações passiveis de 
ultrapassarem a capacidade de “doação” do Estado.10  

 

Com que intenção o Estado Novo elegeu os trabalhadores como 

característica fundante de sua representação? Ao elegê-los como privilegiados, a 

quem se dirigiu a fala do Governo? Não estava esse poder dando voz ao povo?  

Embora possamos perceber a fala populista como um discurso ideológico, 

como coloca Weffort11, devemos destacar que se deve problematizá-la fora dos 

mecanismos de sua efetivação, não a eficácia do discurso, pois, como vemos nas 

duas experiências citadas no início deste texto, o discurso foi incorporado, mas sim 

as formas como dele o povo se apropriou. Como de um mesmo signo temos dois 

significantes distintos construídos a partir de um mesmo discurso? Ora como grande 

estadista, ora como pai. É levando em conta este questionamento que procuro olhar 

as cartas dirigidas a Getúlio durante seu período como senador, que compõe o 

quarto corpus documental a ser analisado neste trabalho. 

                                                 
9 GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e direitos do Trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
p.41. 
10 GOULART, Silvana. Sobre a verdade oficial: ideologia, propaganda e censura no Estado Novo. 
São Paulo: Marco Zero, CNPQ, 1990. p.17. 
11 WEFFORT, Francisco. O Populismo na política brasileira. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
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De uma forma geral, as respostas do povo em favor de Getúlio têm sido 

tradicionalmente compreendidas unicamente pela eficácia ideológica do Estado 

Novo e pelo viés da propaganda de caráter político. Este é um fator explicativo do 

apoio dos trabalhadores a Vargas, mas seria um apoio meramente passivo? Sem 

reflexão ou reinterpretação? Nesta perspectiva, é retirada do povo sua condição 

inerente de ator histórico que vivencia o mundo e com ele constrói relações. O 

discurso ideológico tem uma intenção que decorre de uma reciprocidade entre o 

emissor e o receptor. Por conta disso, não podemos conceber que apenas a eficácia 

propagandística do Estado Novo resultou o sucesso da política varguista. 

 

As teses que insistem na onipotência da propaganda política 
não levam em conta o fato de que ela só reforça tendências já 
existentes na sociedade e que a eficácia de sua atuação 
depende da capacidade de captar e explorar os anseios e 
interesses predominantes num dado momento.12 

 

O paternalismo, esta aproximação de Vargas às experiências mais 

individuais dos sujeitos, ao ser compreendido apenas como uma política estatal para 

a consolidação do Estado, perde sua dimensão do diálogo com o outro. Um discurso 

só se explica se seu ouvinte der sentido a ele. Entre ambos devem pré-existir 

significados comuns para que sejam compartilhados e a mensagem compreendida e 

apropriada pelo receptor em todas as suas perspectivas. 

Dessa forma, o paternalismo pode ser entendido como uma resposta 

popular a Vargas, uma demonstração de que o líder do Estado atendeu as 

demandas populares. O poder como resposta consolida a imagem de Getúlio como 

pai, aquele que protege, que cuida, que acalenta seus filhos, imagem esta que 

distancia a representação de Vargas da imagem de somente grande estadista. 

Não se pretende, neste trabalho, analisar se as medidas tomadas durante a 

gestão Vargas foram benéficas ou não ao povo brasileiro, como também não 

anulamos o caráter autoritário com que esse Governo foi conduzido. Esta 

dissertação tem como principal objetivo entender como essas medidas foram 

entendidas e apropriadas por parte da população na época e quais foram as 

                                                 
12 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena - Propaganda política no Varguismo e no 
Peronismo. São Paulo: Papirus, 1998. p.177. 
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respostas produzidas dentro do imaginário social dessas construções. Ou seja, 

pretende-se problematizar as interpretações do período Vargas à luz da construção 

e da significação de Getúlio no imaginário sociocultural do brasileiro entre os anos 

de 1937 a 1946. 

O período Vargas é um período de poder, mas não se realiza como força 

coercitiva unilateral, como aparece nas análises que o reconhecem como um 

governo de características totalitárias, ou somente autoritário e ditatorial. 

Entendemos como um tipo de poder que para se realizar necessita que seu receptor 

se coloque como sujeito, fato que implica uma relação de reconhecimento, projeção 

e negociação. 

Levando em conta tais considerações, no primeiro capítulo desta 

dissertação, intitulado “O Sonho de uma Nação”, pretende-se trabalhar aspectos da 

atmosfera de época do período no qual Vargas atuou como Presidente, bem como 

realizar uma discussão entre as diversas leituras que a historiografia tem feito desse 

período. Em seguida, nos deteremos à análise documental propriamente dita, com a 

fala de Getúlio Vargas, examinando a construção de todo um mecanismo que 

procurava construir uma ideia de Nação. 

A questão da nacionalidade, embora seja um aspecto veemente e de 

intensos debates desde o fim do Império, tomou, durante o Estado Novo, uma 

dimensão muito mais ampla, na medida em que se distanciou dos debates 

regionalistas e seguiu construindo a imagem do cidadão como sinônimo de 

trabalhador. Elaborando também a questão da identidade de forma inovadora com a 

apresentação de uma construção de identidade nacional. Tal dimensão garantiu ao 

discurso uma amplitude muito maior, quiçá democrática, no sentido de amplitude de 

incorporação. 

Analisamos ainda as cartas remetidas pela população a Getúlio Vargas e 

datadas do ano de 1945, investigando os impactos que essas mudanças propostas 

pelo Estado geraram na sociedade brasileira, de que forma foram respondidas e 

entendidas as políticas sociais que o Governo formulou. 

No segundo capítulo, “O Povo Brasileiro - A Construção do 

trabalhador/cidadão”, busca-se analisar os discursos de Marcondes Filho difundidos 

em um período em que já se articulava o movimento de abertura do Estado Novo. 
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Tais discursos procuravam criar uma proximidade entre o Presidente e o povo. 

Dessa forma, o interesse recai sobre a mensagem transmitida, e não sobre a 

construção e os mecanismos de convencimento do discurso, o que nos levaria a 

uma análise linguística da fala, o que não nos interessava neste estudo. 

O que Marcondes Filho discursava? Quais foram as palavras por ele 

escolhidas para a construção da mensagem? Qual ideia estava articulada no bojo 

dessas mensagens? Qual foi o caminho utilizado para a divulgação destas? É deste 

último questionamento que emerge a necessidade de se analisar o rádio como 

veículo de informação, dando conta, concomitantemente, dos discursos, do impacto 

e das dimensões do rádio na sociedade brasileira. 

No terceiro capítulo, “Getúlio - Do Presidente ao Compadre - a consolidação 

do Imaginário”, trabalhamos com as missivas destinadas ao Senador Getúlio Vargas 

no ano de 1946. A partir deste corpus documental, procuraremos resgatar como a 

representação de Getúlio foi incorporada nas experiências dos indivíduos, 

compondo um quadro em que era recorrente o desejo de fazer Getúlio um 

compadre. Busca-se ainda verificar qual era a abrangência desse compromisso 

dentro do imaginário de parte da população brasileira. Assim, pretendemos 

problematizar a função desta representação, bem como o sentido destas 

correspondências para além da percepção de efetivação ideológica, mas sim como 

resultado de uma lógica dialógica que perpassa pela construção dos símbolos 

nacionais. 
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CAPÍTULO I - O SONHO DE UMA NAÇÃO 

 
Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra 
coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? 
O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa como força que diz não, mas 
que de fato ela permeia, produz coisas, induz ao processo, 
forma saber, produz discursos.13 

 

Na noite de 10 de novembro de 1937, no Palácio Guanabara, Getúlio 

Vargas, com o apoio da cúpula das forças armadas, expôs, por intermédio do rádio, 

a “Proclamação ao povo brasileiro”, a qual compunha a justificativa para a 

implantação do Estado Novo, que duraria até 1945. 

 

O Homem de Estado, quando as circunstâncias impõem uma 
decisão excepcional, de amplas repercussões e profundos 
efeitos na vida do país, acima das deliberações ordinárias da 
atividade governamental, não pode fugir ao dever de tomá-la, 
assumindo, perante a sua consciência e a consciência dos 
seus concidadãos, as responsabilidades inerentes à alta 
função que lhe foi delegada pela confiança nacional.14 

 

No excerto supratranscrito percebemos, de maneira sintética, o objetivo 

deste primeiro capítulo: enfatizar a atmosfera de época e sua representatividade e 

personificação na construção de Getúlio Vargas como representante do Estado 

Nacional. Procurar-se-á resgatar, nos discursos proferidos por Vargas, as 

justificativas utilizadas para a implantação do Estado Novo, bem como a questão da 

inserção do “ser cidadão” e do “ser brasileiro”, analisando-se a intenção de 

subordinação ou apoio das camadas populares no discurso nacionalista, a 

construção da Nação como argumento para a política estatal e a indicação 

cidadão/trabalhador na elaboração da política trabalhista. 

 

 

                                                 
13 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2008. 
14 VARGAS, Getúlio. Nova Política do Brasil. Vol.V. Rio de Janeiro: José Olimpio, 1937. 
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1.1 - “A SERVIÇO DA PÁTRIA” – AS JUSTIFICATIVAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

ESTADO NOVO 

 

Primeiramente, faz-se necessário salientar alguns apontamentos oriundos 

de pesquisa bibliográfica. O primeiro deles tange à questão da compreensão do 

chamado “Golpe de 37”, que no presente estudo é entendido não como uma forma 

de impor uma ditadura única e simples, e sim como uma continuidade de um projeto 

político que vinha se constituindo desde 1930 e que tinha em seu bojo um objetivo 

de modernização e construção de uma Nação cuja base seriam os valores 

individuais frente a uma “situação emergencial”.  

Nesse sentido, cabe indagar: Que “situação emergencial” era esta a que 

Getúlio se referia? O que se verifica é que a justificativa para o golpe era a garantia 

da continuidade do processo de modernização e nacionalização. Assim, podemos 

identificar a emergência de múltiplas falas que redundavam na criação de “inimigos” 

e situações negativas que colocavam o Estado como o único solucionador e 

apaziguador dessas mazelas. 

O comunismo, que, impulsionado pela Revolução de 1917, progredia na 

Europa, era visto como uma ameaça real não só pelo Governo brasileiro, mas 

internacionalmente. Conduzia a uma repressão aos grupos de esquerda no Brasil, 

compostos majoritariamente por adventícios, resultando na aproximação da peleja 

comunista ao estrangeiro. O “inimigo estrangeiro” se personificava ainda na massa 

de imigrantes que ocupava e inflava os centros urbanos brasileiros.  

Após a “Intentona Comunista”15, a preocupação do Governo com os 

comunistas tornou-se ainda maior. A consolidação da União Soviética, a 

agressividade do Stalinismo, a disseminação dos ideais comunistas tornavam tensa 

a situação. O Plano Cohen16 foi um dos argumentos apresentados para se impor o 

Estado Novo. 

 

                                                 
15 Intentona Comunista é a denominação de uma tentativa do movimento insurrecional, em 1935, 
liderada pelo Partido Comunista Brasileiro, contra o Governo de Getúlio Vargas. Todavia, acabou 
malograda e sem grande adesão; os poucos apoios foram registrados em Recife e no Rio de Janeiro. 
16 Plano Cohen foi um documento forjado pelo capitão Olimpio Mourão Filho, da AIB, para denunciar 
um plano de sabotagem geral elaborado pelos comunistas. 
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O “perigo comunista”, que certamente não fora inventado – o 
comunismo existia de forma organizada, especialmente nos 
quartéis –, foi habilmente acionado como o “inimigo número 1” 
da Pátria, contra o qual algumas medidas rigorosas precisavam 
ser tomadas.17 

 

Segundo Gonçalves18, o comunismo era uma ameaça real, e o medo do 

“perigo vermelho” era incitado pelos órgãos da imprensa: 

 

[...] a tônica anticomunista não dependeu somente de ações 
oficiais. Fora do período demarcado pelo Estado Novo, o 
anticomunismo foi, inclusive, patrocinado pelos próprios 
veículos jornalísticos. [...] 

Jornais [...] sempre através de articulistas, onde textos 
transcritos de outros órgãos sistematicamente interagiam com 
o imaginário social, produzindo uma abordagem que tinha 
como núcleo o anticomunismo.19 

 

Com o comunismo se constituindo numa ameaça real para esses sujeitos 

históricos que estavam engajados num projeto político, e considerando-se que os 

imaginários sociais equivalem à produção de representações dos atores sociais 

mediante suas relações e práticas recíprocas com o poder, podemos entender que 

essa ameaça daria sentido à instalação do Estado Novo para o cidadão comum. 

 
Por fim, a presença do comunista em sociedade coloca a difícil 
questão da alteridade política, e estimula a imaginação política 
que estigmatiza o sujeito que é portador de outros valores, ou 
de valores historicamente não convencionais a uma 
determinada sociedade. Uma sociedade que através da 
combinação de múltiplos poderes o rejeita, também o coloca 
numa classificação.20 

 

Esse projeto político vinha sendo construído com o apoio de militares, 

intelectuais e – segundo nossa interpretação, que não privilegia a análise do período 

como um momento em que prevalecia um governo manipulador e de características 
                                                 
17 D’ARAUJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p.18. 
18 GONÇALVES, Marcos. Os arautos da dissolução: Mito, imaginário político e afetividade 
anticomunista, Brasil - 1941 a 1947. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004. 
19 Ibidem. p.25. 
20 Ibidem. p.9. 
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totalitárias –, com aceitação popular, permitiu que Getúlio falasse em nome da 

confiança popular, ao mesmo tempo em que colocava para a população a 

responsabilidade e a necessidade da implementação do Estado Novo: 

 

O povo tem o instinto profundo do que lhe convém, e nada 
mais podia esperar da velha máquina política, gasta em 
quarenta anos de abusos e imprevidências.21 

 

Em nome dessa carência que era atribuída às camadas populares, Getúlio 

se declarou no direito de instituir um modo de governo por viés autoritário, que, 

segundo ele, daria continuidade ao processo de construção de uma Nação moderna 

e integralizada. 

Vargas argumentou a exigência de se completar a obra iniciada em 1930, 

por ter sido inovadora em relação ao passado de políticas fracassadas e que em 

nada representavam os ideais republicanos. 

 

[...] Chega-se a uma conclusão iniludível, a respeito da gênese 
política das nossas instituições: elas não corresponderam, 
desde 1889, aos fins para que se destinavam. 

Um regime que, dentro dos ciclos prefixados de quatro anos, 
quando se apresentava o problema sucessório presidencial, 
sofria tremendos abalos. Verdadeiros traumatismos mortais, 
dada a inexistência de partidos nacionais e de princípios 
doutrinários que exprimissem as aspirações coletivas, 
certamente não valia o que representava e operava, apenas, 
em sentido negativo.22 

 

Essa nova geração que havia assumido o poder a partir de 1930 tinha como 

objetivo principal a reorganização do Estado brasileiro e acreditava que, uma vez 

implantadas as “boas políticas públicas”, uma Nação independente, moderna e de 

amplo poder de identificação se institucionalizaria. A chegada de Getúlio ao poder 

em 1930 foi consequência de uma rebelião militar e da crise de 1929, que revelara a 

incapacidade do Estado oligárquico para enfrentar os estrangulamentos que sofria a 

economia. O novo poder resultante criou um Estado intervencionista que 

                                                 
21 VARGAS, Getúlio. Op. cit.,Vol.V. p.115. 
22 Ibidem. p.30. 
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corresponderia às propostas políticas do período entre guerras, mas em que 

também se observavam respostas políticas às oligarquias regionais que impediam a 

modernização do país. 

Getúlio considerava que o Brasil estava “ficando para trás” no processo de 

desenvolvimento econômico e que a única forma de recuperar-se seria mediante a 

industrialização. Todos os demais países ricos eram industrializados e, dessa forma, 

não se podia mais aceitar o pensamento da oligarquia, que aceitava a “verdade” 

liberal segundo a qual o Brasil seria um país essencialmente agrário.  

O processo de urbanização e de industrialização desencadeado no país a 

partir de 1930 fazia emergir a proposta de pôr fim a um dado padrão de domínio 

oligárquico, ou seja, buscava-se promover uma mudança política realmente 

substancial e centralizadora, objetivando neutralizar o mandonismo local 

característico da política oligárquica. O projeto de modernização somente teria um 

caráter substancial se resultasse no fim do mandonismo local, do clientelismo, de 

uma ordem social sedimentada no latifúndio, enfim, se vencesse práticas 

oligárquicas secularmente arraigadas na vida política, econômica e social 

brasileira.23 A construção de uma Nação mais democrática e inclusiva dependeria 

desse processo. Estado moderno significaria um governo “forte”, apartidário, de 

orientação nacionalista, intervencionista, que seguisse as tendências históricas, 

conciliando as políticas adotadas no exterior com a realidade brasileira, e contrário 

às oligarquias que defendiam propostas liberais e federativas pretendendo limitar os 

poderes do Governo para conquistar mais autonomia para o poder estatal. 

Desde 1931 Getúlio já vinha estabelecendo condutas que limitavam o poder 

de atuação dos Estados, fixando normas de subordinação destes ao Governo 

central e já demonstrava a necessidade do enquadramento das massas na política 

do Estado. 

                                                 
23 “Enquanto que o antigo pacto político era constituído pela oligarquia agro-exportadora, pela elite 
burocrática- política patrimonialista, e pelos interesses estrangeiros no Brasil, o novo pacto será 
constituído pela burguesia industrial nascente, pela burocracia política e profissional nascente no 
próprio seio do Estado, pelos trabalhadores urbanos e por setores da velha oligarquia. Enquanto o 
velho pacto político era culturalmente dependente e não tinha mais condições de promover o 
desenvolvimento econômico, o novo será nacional desenvolvimentista; será o pacto necessário para 
o país deixar sua condição semicolonial - sua condição de país independente formalmente, mas 
dependente em termos culturais e econômicos - e realizar sua Revolução Nacional ou se constituir 
como Nação.” FONSECA, Pedro Cesar Dutra; BASTOS, Pedro Paulo (Orgs.). Ensaio para livro 
sobre Getúlio Vargas. S.l., 2007. p.15. Disponível em: <www.bresserpereira.org>. 
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Esta é a forma de Estado preconizada pelo grupo que chegou 
ao poder em 1930, e cujo projeto político usava, acima de tudo, 
neutralizar poderes locais que impediam uma orientação 
unificada na condução do país. Assim, a emergência da Nação 
moderna, naquele momento, significa a vitória de uma 
concepção altamente centralizado de poder que deveria 
fortalecer-se para enfrentar a reação dos poderosíssimos 
chefes locais.24 

 

Nesse momento, o discurso do Governo denotava a proposta de um Estado 

justo, acima de interesses particulares, adotando um país abandonado, com uma 

mão de obra desorganizada e desamparada por conta de uma abolição efetuada 

sem critérios e medidas protecionistas. Era preciso, no discurso desse novo 

Governo, começar de novo, organizar o país e adaptá-lo às transformações tanto 

econômicas como ideológicas que se faziam necessárias. 

 

Nos anos 1920, os manifestos estavam na ordem do dia. 
Podiam ter começos diferentes, mas convergiam todos para a 
denúncia da ausência de identidade nacional, fruto da 
deformação imposta ao país pela cultura européia.25 

 

Para esses políticos e intelectuais do começo do século XX, os elementos 

constitutivos de uma Nação se concentravam em unidade territorial, cultural, 

econômica, política e no sentimento comum de definição do “ser brasileiro”. Eles 

acreditavam que governar era implantar um projeto nacional não só com medidas 

econômicas fundamentais, mas também com a criação de uma identidade 

genuinamente nacional. Atribuir a responsabilidade pelas mazelas sociais aos 

governos anteriores a 1930 trazia legitimidade a esses políticos representados por 

Vargas, e todas as suas colocações passavam a ser consideradas como a própria 

exigência popular assumida pelo Estado. 

 

                                                 
24 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. “Estado Nação e construções identitárias, uma leitura do período 
Vargas”. In: SEIXAS, Jacy A.; BRESCIANI, Maria Stella Martins; BREPOHL, Marion (Orgs.). Razão e 
Paixão na Política. Brasília: Ed. UNB, 2002. p.161. 
25 BRESCIANI, Maria Stella Martins. “Ressentimentos e conformação de identidades - identidades 
inconclusas no Brasil no séc. XX - Fundamentos de um lugar comum”. In: BRESCIANI, Maria Stella 
Martins; NAXARA, Márcia (Org.). Memória e (res)sentimento - indagações sobre uma questão 
sensível. Campinas - SP: Ed. Unicamp, 2004. p.409. 
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O Estado que Getúlio Vargas encontrará no Brasil em 1930 é 
um Estado fraco, pouco capaz. É um Estado fraco porque seu 
sistema constitucional – legal ou jurídico é artificial – é muitas 
vezes um mero transplante de sistema jurídico dos países mais 
avançados; porque sua situação fiscal é precária, já que tem 
pouca capacidade de tributos e grande facilidade em gastos, 
porque seus governos até então haviam sido elitistas e datados 
de baixa legitimidade popular; e porque sua administração é 
patrimonial, pouco efetiva e nada eficiente.26 

 

O período de 1930 a 1937 foi extremamente rico no que se refere às 

discussões acerca da elaboração desse projeto político que vinha sendo implantado 

por Vargas e pelos políticos ligados ao poder. Contudo, o que nos interessa 

primordialmente é perceber a inserção da questão da identidade, da busca do “ser 

brasileiro” que vinha sendo discutida e elaborada desde o fim do século XIX.  

Destarte, cabe perguntar: De que forma se deu a elaboração do “sentimento 

de pertencimento a uma Nação” e de representatividade de um povo que desde a 

Primeira República tinha uma condição de “abandono”? Como foi sendo introduzida 

nos discursos de Getúlio a necessidade da representação popular? 

 Eduardo Silva analisa a primeira década do século XX e verifica como se 

encontrava, dentro do imaginário social, a questão da situação de “abandono” da 

população. Segundo ele: 

 

O Estado aparece, por um lado, como o grande patrão e, por 
outro, como o grande regulador da esfera econômica. As 
queixas, longe de negarem a assunção desses papéis – como 
uma visão estritamente liberal –, reclamam, ao contrário, o seu 
bom exercício. 

As críticas do Estado como mau patrão se acumulam por toda 
década, sobretudo no que toca a questões salariais.27 

 

Seguindo essa linha de pensamento, entendemos que as camadas 

populares há muito não se sentiam representadas, mas tinham sinalizado a quem 

caberia essa responsabilidade. Desse modo, Vargas dirigiu-se à população 

reconhecendo o seu estado de “abandono” e estabelecendo toda uma estratégia 

político-ideológica de combate ao descaso e à pobreza: 
                                                 
26 FONSECA, Pedro Cesar Dutra; BASTOS, Pedro Paulo (Orgs.). Op. cit., 2007. p.11. 
27 SILVA, Eduardo. As Queixas do Povo. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1988. p.131. 
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Diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, não 
posso deixar de lembrar que pessoas como nossos 
governantes, permaneceram durante tanto tempo indiferentes a 
cooperação construtiva das classes trabalhadoras [...] privados 
de direitos afastados dos benefícios da civilização [...] os 
trabalhadores brasileiros nunca obtiveram sobre os governos 
eleitorais a menor proteção, o mais elementar amparo.28 

 

É importante notar que nos discursos de Getúlio havia referência à 

“colaboração e participação” do povo. A política de valorização dos direitos sociais 

da população estaria a cargo do Governo, que reconhecia a situação de não 

recognição das necessidades e direitos do povo brasileiro que se verificava até 

então, mas enfatizava que tal política só se efetuaria com um apoio coletivo e 

voluntário ao Governo. Um Governo forte, por mais representativo que fosse, seria 

vazio sem uma participação pública. Democracia, para Vargas, representaria a 

solidariedade social, o sentimento de interesse coletivo, a instituição de uma relação 

com a população, necessária ao desenvolvimento da Nação. 

 

Quando o Estado toma a iniciativa das obras de assistência 
econômica e ampara o esforço do trabalhador, é para atender 
a um imperativo de justiça social, dando exemplo a ser 
observado por todos, sem necessidade de coação.29 

 

Como coloca Capelato: 

 

Reconhecendo a existência da questão social no Brasil e 
admitindo a situação de pobreza em que vivia o povo, os 
artífices da nova política afirmavam que o verdadeiro problema 
a ser vencido era o da necessidade e não o da liberdade. A 
democracia brasileira deveria deixar de ser política para se 
tornar democracia social e econômica, ou seja, uma 
democracia antiliberal. Esta era a grande inovação.30 

 

                                                 
28 Discurso do Presidente da República na comemoração do Estado Novo - inaugurando o edifício do 
Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro -  DIP, 1943. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
29 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V, p.127. 
30 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena - Propaganda política no Varguismo e no 
Peronismo. São Paulo: Papirus, 1998. p.174. 
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No fim da Primeira República já existia uma luta por direitos sociais e pela 

regulamentação do mercado do trabalho. Portanto, as reivindicações por direitos 

sociais já se faziam presentes na realidade social do país, mas grande parte da 

população, mesmo a urbana, não tinha sua condição laboral legalizada. Os direitos 

conquistados até então, mesmo institucionalizados, não eram severamente 

implantados ou controlados, haja vista que os partidos existentes não 

representavam os interesses da população ou do trabalhador especificamente. 

Segundo Ângela de C. Gomes: 

 

É certo que essas lutas foram fragmentárias, difíceis e 
conseguiram poucos resultados imediatos, até porque o Estado 
não dispunha de instituições para garantir a aplicação das leis. 
Mas elas existiram, e os avanços que os direitos sociais 
tiveram no Brasil do pós-1930 não devem ser analisados 
fazendo-se tábula rasa de tudo o que foi conseguido 
anteriormente.31 

 

No Brasil, as reivindicações trabalhistas existiram e, por muitas vezes, foram 

consideráveis, mas não representavam uma luta por direitos de toda uma classe 

trabalhadora constituída por atores políticos. Não havia um autorreconhecimento dos 

trabalhadores como classe, ou seja, não havia uma identidade coletiva que 

facilitasse a construção de um discurso único capaz de produzir uma mudança 

substancial que fosse destituída ou “roubada” por Getúlio, como coloca parte da 

Historiografia, conforme discutiremos no decorrer do texto. Não estamos, contudo, 

negando a existência do trabalhador brasileiro, tampouco subestimando seus 

apelos, e sim afirmando que não havia uma consciência de cidadão enquanto 

trabalhador, com direitos e deveres, consciência esta que foi sendo elaborada pelo 

projeto do Estado. 

Vargas fazia parte de um contexto em que as demandas populares se 

faziam presentes, mesmo que fragmentadas, e se ampliavam; destarte, reconhecê-

las abriria espaço para sua ação política. Vargas entendeu o caminho para o qual os 

fatos decorrentes estavam apontando, ou seja, percebeu que seria preciso definir 

uma estratégia nacional de desenvolvimento para que o Brasil se constituísse numa 

                                                 
31 GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e direitos do Trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
p.21. 
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verdadeira Nação, estratégia essa que implicava reconhecimento e inserção das 

necessidades sociais em seu projeto político. 

A visão negativa que o Estado Novo trazia acerca do período republicano 

passou a ser também uma justificativa para a implantação do referido regime, que 

desde 1930 abria caminho para a elaboração de novas políticas, visando à 

implementação de uma legislação social e à incorporação do cidadão brasileiro 

enquanto trabalhador. A construção de uma Nação lhe asseguraria a efetivação dos 

direitos que já vinham sendo reivindicados, mas dentro de um discurso de defesa 

dos interesses coletivos. 

 

O individualismo excessivo, que caracterizou o século passado, 
precisava encontrar limite e corretivo na preocupação 
predominante do interesse social. Não há nessa atitude 
nenhum indício de hostilidade ao capital, que ao contrário, 
precisa ser atraído, amparado e garantido pelo poder público. 
Mas o melhor meio de garanti-lo está, justamente, em 
transformar o proletariado numa força orgânica de cooperação 
com o Estado Novo.32 

 

A proposta do Governo era formular a diretiva para a Nação, mas 

convocando todos a participarem desse projeto e argumentando que não seria a 

implantação do Estado Novo um golpe ditatorial, e sim a continuidade de um 

processo necessário e democrático. A democracia estaria além dos direitos 

individuais, e para que os direitos sociais fossem alcançados seria necessário que a 

sociedade confiasse na figura do governante. 

 

O reforço da autoridade do chefe da Nação é tendência normal 
das organizações políticas modernas. [...] 

Eu vos trago a segurança da ordem, da tranqüilidade e da paz, 
e, consoante o programa do estado novo, venho auscultar as 
vossas necessidades, os vossos desejos, as vossas 
aspirações.33 

 

                                                 
32 VARGAS, Getúlio. A nova política do Brasil. Vol.II. Rio de Janeiro: José Olimpio, 1938. p.97. 
33 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.187, 299. 
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Apesar do caráter “apelativo” do discurso, Getúlio argumentava que a 

centralização do poder em sua figura era a base da relação direta que queria 

estabelecer com o povo, não abrangendo fins autoritários.34 

 
Afirma-se, também, que o novo regime não é democrático. [...] 
O regime instituído a 10 de Novembro é democrático, 
mantendo os elementos essenciais ao sistema: permanecem a 
forma republicana presidencialista e o caráter representativo. 
[...] Atendendo diretamente aos interesses do povo, sem 
necessidade de intermediários, mais democrático ainda se 
revela.35 

 

Mesmo sem ser propriamente democrático, já que não existiam partidos que 

servissem de intermediários entre o povo e seu líder, o Governo se considerava 

democrático e legitimado, pois a oferta colocada era voltada para o povo, para o 

bem comum. A intervenção do Estado se fazia necessária para resolver as 

dificuldades que assolavam a maior parte da população e, nesse sentido, elaborava-

se um novo sentido de democracia, que não pressupunha a liberdade, e sim a 

justiça e igualdade social, ou seja, uma “democracia autoritária”, necessária, 

segundo o governante, para que o Estado (forte) pudesse implantar políticas 

públicas sem interferências e promover o progresso econômico e a ordem social.  

Vargas, ao caracterizar seu Governo como democrático, “denunciava” os 

governos anteriores que se intitulavam democráticos, mas não abriam nenhuma 

forma de inserção do povo como participante político, ao contrário, usavam de 

violência nas manifestações populares. 

 

A construção do projeto político do Estado Novo evidencia 
assim que a busca da legitimação da autoridade se deu de 
uma forma e por razões completamente distintas daquelas que 
haviam fundado a legitimidade dos regimes anteriores. Nesta 
visão, legítimo seria o regime que promovesse a superação do 
estado de necessidade em que vivia o povo brasileiro, 
enfrentando a realidade política e econômica da pobreza das 
massas.36 

                                                 
34 “O Estado Novo foi definido por Azevedo Amaral (1938) como ‘democracia autoritária’ marcada 
pelo reconhecimento das liberdades civis e de consciência, mas negadora das liberdades políticas em 
favor do princípio de autoridade do Estado.” CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit, 1998. p.162. 
35 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.II. p.187. 
36 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005a. p.197. 



 30

Não podemos desconsiderar que os países que então se desenvolviam 

economicamente eram países de forte intervenção governamental, como a Itália, a 

Alemanha e a Rússia, e os países que haviam sido atingidos pela crise de 1929, 

como os Estados Unidos e a Inglaterra, tinham pouca participação do Estado. Desse 

modo, verifica-se que o intervencionismo de Vargas seguia a tendência da época, 

isto é, ele agia de acordo com o que vinha acontecendo no mundo naquele 

momento. 

 

A 10 de Novembro de 1937, não instituímos um poder 
despótico, mas poder institucionalmente forte, como expressão 
da soberania nacional [...] o problema cruciante de cada povo é 
a cristalização de uma ordem efetiva, em torno de um núcleo 
orgânico. Podemos resumir o problema num mínimo de 
palavras: a necessidade de governos que, realmente, 
governem.37 

 

Desde 1930, no cenário nacional, várias transformações estavam 

acontecendo, como o esgotamento de um modelo oligárquico agroexportador, 

esgotamento este que modificaria a formação social, favorecendo a expansão do 

operariado e das camadas médias. Um período de crise e desequilíbrio seria 

propício para o surgimento de movimentos e líderes que propusessem mudanças 

sociais, culturais e econômicas.  

Na avaliação de alguns historiadores que caracterizaram esse período sob o 

conceito de “populismo”, o discurso varguista procurava mobilizar e uniformizar a 

sociedade. Segundo Ângela de Castro Gomes, foi em meados da década de 50 que 

começaram as “análises sobre a estrutura do poder nacional”38. Conforme indica a 

produção acadêmica da História e das Ciências Sociais no Brasil, o “populismo” 

caracteriza um processo instaurado a partir da denominada “Revolução de 1930”39, 

                                                 
37 VARGAS, Getúlio. As Diretrizes da Nova política do Brasil. Rio de Janeiro: José Olimpio, 1943. 
p.59. 
38 “Podemos simbolicamente assinalar, como ponto de partida deste processo, as reuniões periódicas 
realizadas, a partir de Agosto de 1952, por um grupo de intelectuais, visando discutir os problemas 
políticos, econômicos e sociais relacionados ao desenvolvimento do país. Como tais reuniões, 
patrocinadas pelo Ministério da Agricultura, ocorriam em Itatiaia – o meio do caminho do Rio e São 
Paulo –, o grupo ficou conhecido como grupo de Itatiaia.” GOMES, Ângela de Castro. “O populismo e 
as Ciências Sociais no Brasil: Notas sobre a trajetória de um conceito”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). 
O populismo e sua História: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p.22. 
39 “Determinando o período 30/64 como de desenvolvimento do capitalismo industrial, depara-se com 
a inexistência de hegemonia da burguesia industrial, que divide o poder, inclusive com seus 
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que teria por base, na análise desses intelectuais, um estilo de governo sustentado 

na política de massa, originado de um momento de transição de uma sociedade 

tradicional para a moderna e que articulou um movimento do campo para a cidade. 

Ou seja, a teoria do “populismo” tentava explicar o transito do país agroexportador 

para o país urbano-industrial, tomando como paradigma o processo europeu desse 

movimento. 

Considerando a obtenção ou manutenção do poder, que define o conceito 

de “populismo”, esses teóricos unificaram experiências particulares de outras nações 

numa base única. Para esses teóricos, a ausência de uma classe forte o bastante 

para impor seus interesses acima dos demais possibilitou a consolidação de um 

Estado forte, contrapondo-se às oligarquias estaduais e locais. Portanto, de acordo 

com essa interpretação, o Estado seria o “tutor” tanto do movimento econômico 

como dos grupos sociais que compunham a Nação. 

Além de não levarem em conta as particularidades nacionais, os teóricos do 

“populismo” também não consideraram as diferenciações dos períodos. A 

“Revolução de 1930”, o governo provisório de 1930 a 1937 e o Estado Novo não 

sofreram análises considerando as suas especificidades. No campo político, o 

“populismo” foi entendido como uma etapa necessária ao desenvolvimento da 

sociedade, e, dessa forma, a política de massas40 seria necessária para uma 

“passagem” a uma sociedade desenvolvida. 

 

                                                                                                                                                         
adversários derrotados em 30. Neste quadro, dá-se o advento da política de massas, em que estas 
exercem funções reais, porém, subalternas. A especificidade do populismo é determinada como ‘uma 
forma de dominação no contexto de um vazio de poder’, associando-se à crise da hegemonia 
oligárquica do pré-30, e sustentando que o populismo é também a época do fortalecimento do poder 
executivo, na qual o estado exerce funções econômicas importantes. O impasse caracterizado como 
‘vazio político’ é resolvido pelo advento das massas, que legitimam aqueles que mais sejam 
receptivos às suas reivindicações. Vargas ter-se-ia apropriado de tal possibilidade de legitimação, 
transferindo-a para o estado, num processo de transferência de carisma. Dessa forma, o estado, 
autonomizado pelo vazio político e pela legitimação das massas, se torna árbitro na situação de 
compromisso.” COTRIM, Lívia Cristina de Aguiar. A crítica ontológica à analítica paulista: A teoria 
do Populismo. Texto produzido originalmente como parte de dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da UNICAMP, 1999. p.9. 
40 “A sociedade de massas é aquela em que a generalidade (o estado) e a particularidade (o 
indivíduo) não se encontram mediadas pelo sistema de grupos intermediários, estabelecendo-se 
relações diretas entre as elites e os indivíduos componentes das massas, sua qualidade é dada pela 
ausência de elementos do modelo mais perfeito, vale dizer a carência do ‘social’ (os grupos 
intermediários que mediam entre o ‘indivíduo’ e o ‘político’). A teoria da sociedade de massas anula a 
classe como personagem político. [...] O poder passa a ser definido estritamente pela legitimidade. A 
dominação pode ser tradicional, carismática ou racional-legal.” Ibidem. p.2. 
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Na avaliação de Francisco Weffort, tido como um dos principais 

representantes dos teóricos do “populismo”, a centralização do poder pelo Estado, 

na figura de Getúlio, caracterizava esse Governo como populista. De acordo com a 

análise do autor, o Governo assumiu o compromisso de manter o equilíbrio social, 

tendo um líder que passou a se confundir com o Estado, mantendo um compromisso 

com as classes populares, que o aceitaram de forma subordinada. 

Dessa maneira, a classe trabalhadora, em particular, imatura e não 

politizada, só teria participação no cenário político sob a “tutela” do chefe do Estado. 

Esse limite de atuação popular é explicado por meio de uma noção de mal de 

origem; ou seja, a classe operária urbana era originária do meio rural e foi inserida 

numa sociedade em que a industrialização era incipiente. Os trabalhadores advindos 

do campo, segundo essa análise, quando se instalaram nos centros urbanos, não se 

identificaram como operários industriais. Por conta disso, não se harmonizaram com 

os interesses dessa categoria, ao contrário, se limitaram a manter seus interesses 

individuais.41 Sob esse aspecto, o Estado é concebido como forte e ativo e a 

sociedade, em particular os trabalhadores, como fraca e passiva, não possuindo 

capacidade de organização por não se entender como grupo ou classe social.42 

O Nacionalismo foi tratado como ideologia de manipulação pelos teóricos do 

“populismo”, que, assim, deixaram de considerar que naquele momento histórico a 

política nacional/desenvolvimentista43 representava a constituição da modernização 

brasileira e, consequentemente, o desenvolvimento do capitalismo industrial.  

                                                 
41 “Assim, perdurou, ao longo do tempo, a idéia de que, com o processo de urbanização, os 
indivíduos recém-chegados do mundo rural teriam contaminado os antigos operários com suas idéias 
tradicionais e individualistas. Sociedade atrasada, camponeses que vieram para as cidades, 
igualmente um atraso, e, logo, uma política novamente atrasada, eis o ambiente em que teriam 
proliferado os líderes populistas.” FERREIRA, Jorge. “O nome e a coisa: o populismo na política 
brasileira”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua História: debate e crítica. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p.67. 
42 “As massas ou os setores populares, não sendo concebidos como atores/sujeitos nesta relação 
política, mas sim como destinatários/objeto a que se remetem as formulações e políticas populistas, 
só poderiam mesmo ser manipulados ou cooptados (caso das lideranças), o que significa 
precipuamente, senão literalmente, enganados ou ao menos desviados de uma opção consciente. 
Nesse sentido, se o paradigma de classe operária europeu (e outros) foi questionado, demandando-
se uma ótica singular para a realidade brasileira, isso se deu para reforçar uma visão de que o que 
existe entre nós são massas- por definição, desorganizadas e inconscientes, alvo privilegiado, 
portanto, da política de manipulação do Estado, do populismo.” GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 
2001. p.35. 
43 “No que se refere à classe trabalhadora, as análises do populismo afirmam que também ela 
assimilara a ideologia nacionalista, explicando esse fenômeno pelo comportamento de massas, típico 
da pequena burguesia, que os trabalhadores estariam manifestando. A crítica feita à esquerda centra-
se na afirmação de que ela teria igualmente sucumbido aquela ideologia pequeno-burguesa, o que a 
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O conceito de “populismo”, da mesma forma, remete à ideia de manipulação 

política. Portanto, são “populistas” os políticos que ludibriam o povo em nome de 

interesses pessoais ou pelo poder em si. Apesar de associar o conceito a essa 

manipulação, o autor – Francisco Weffort – assevera que esta “nunca foi absoluta”, 

pois o conceito também carrega na sua estruturação “um modo de expressão de 

suas insatisfações”. 

 

Esse estilo de governo e de comportamento político é 
essencialmente ambíguo e, por certo, deve muito à 
ambigüidade pessoal desses políticos divididos entre o amor 
ao povo e o amor ao poder.44 

 

Weffort considera que todos os movimentos políticos surgidos a partir de 

1930 foram estruturados “de cima para baixo”, ou seja, com uma antecipação às 

classes populares. O autor evidencia a passividade social, mas, concomitantemente, 

admite que medidas como a legislação do trabalho significaram a efetivação dos 

direitos dessa classe, como também sua participação nos assuntos do Estado. 

Denuncia a exclusão das classes populares, bem como a sua não participação 

efetiva nas transformações políticas, mas afirma que as reivindicações produzidas 

poderiam representar uma ameaça aos dominantes.  

Para Weffort, se houveram participações populares no período pós-1930, 

sempre foram condicionadas ou tuteladas pelos representantes dos grupos 

dominantes. O chefe do Estado, com sua imagem representativa, carismática e sua 

força pessoal, se confundia com o Estado. Dessa forma, a ditadura se tornou a 

solução para a consolidação do poder do governante e a instauração do Estado 

como soberano. 

Populismo, para o supracitado autor, é baseado na repressão às 

reivindicações populares. O Estado detém um eficiente mecanismo de repressão e 

manipulação, e, por sua vez, o povo é incapaz de ser um ator de sua história. Sem 

capacidade de organização, por não ter uma leitura crítica de sua realidade, a 

sociedade é vítima de sua incapacidade e de um Estado que corrompe e manipula. 
                                                                                                                                                         
levara às alianças espúrias. Assim, tanto a burguesia quanto os trabalhadores, segundo aquela 
análise, professavam o nacionalismo, embora por motivos diferentes - a primeira para manipular, a 
segunda porque sucumbira à manipulação.” COTRIM, Lívia Cristina de Aguiar. Op. cit., 1999a. p.79. 
44 WEFFORT, Francisco. O Populismo na política brasileira. São Paulo: Paz e Terra, 2003. p.71. 
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Dessa maneira, a única forma de unidade consistiria na figura do líder, que se coloca 

como “representante” de cada um. 

Ainda segundo o autor, um líder adquire o controle sobre as camadas 

populares por intermédio da política de “doação”. Ou seja, 

 

[...] a eficácia do líder populista nas funções de governo 
dependerá da margem de compromisso que ocasionalmente 
exista entre os grupos dominantes, e de sua habilidade pessoal 
para superar, como árbitro, os enfrentamentos e para encarnar 
a imagem de soberania do Estado, em face das forças sociais 
em conflito. Em segundo lugar: do lado das massas populares 
a manipulação populista estará sempre limitada pela pressão 
que espontaneamente elas podem realizar e pelo nível 
crescente de suas reivindicações.45 

 

Weffort salienta também que Vargas, enquanto líder populista, foi um 

intermediário entre as classes dominantes e as massas, bem como que, com seu 

poder de persuasão, construiu seu prestígio diante delas e obteve a confiança dos 

trabalhadores urbanos, que, mesmo com uma história de lutas por seus direitos, 

foram manipulados pela “doação” da legislação trabalhista. Entretanto, segundo 

Weffort, após essa ”doação”, a relação de “dependência” da massa popular com o 

Governo desapareceu, pois o cidadão passou a “reivindicar seus direitos”, ou seja, 

essa classe, considerada pelo autor como passiva, teve noção de seus direitos a 

partir do momento em que os viu reconhecidos. 

Entendemos que Vargas não estava acima das circunstâncias e, por conta 

disso, seu Governo não pode ser analisado como uma projeção de suas qualidades 

ou defeitos pessoais. A estrutura do Estado não estava baseada somente no modo 

como Getúlio conduzia suas ações no poder. 

Portanto, o “populismo”, dessa forma colocado, tem uma natureza ambígua 

e contraditória quando se revela, ao mesmo tempo, autoritário e democrático, pois 

os direitos são concedidos ao povo, que, por sua vez, os incorpora e passa a criar 

espaços para expressar reivindicações, as quais, entretanto, são apropriadas pelo 

Estado, que as transforma em “doações”. O Estado populista necessita, destarte, de 

um espaço para que essa massa expresse suas necessidades, para daí transformá-

                                                 
45 Ibidem. p.80. 
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las em política de doação, o que, de certa forma, elimina tanto o caráter autoritário e 

repressor por parte do Estado como a passividade geral das camadas populares. 

Ângela de Castro Gomes afirma que, durante a Primeira República, a classe 

trabalhadora lutou pela regulamentação do mercado de trabalho no Brasil. Quando, 

após 1930, o poder de decisão se deslocou do Legislativo para o Executivo, grande 

parte dessas reivindicações se efetivou; portanto, houve um enfrentamento e um 

reconhecimento da questão social. A autora de “A invenção do trabalhismo” entende 

a classe trabalhadora como categoria de sujeitos ativos que realizam escolhas, se 

recusando a atribuir-lhes uma posição passiva ou manipulável. Dessa forma, para a 

autora, houve um “diálogo entre os atores com recursos de poder diferenciados, mas 

igualmente capazes não só de se apropriar das propostas políticas ideológicas um 

do outro, como de relê-las”.46 

Para Jorge Ferreira, o populismo não é uma categoria explicativa, e sim uma 

“invenção” da academia, numa linha de estudos “anti-Vargas”, como forma de 

desconsiderar uma análise sobre a ideologia do trabalhismo construída na Era 

Vargas. Os trabalhadores desse período não seriam uma massa sujeita a um 

governo autoritário e complacente, e sim, segundo o autor, apoiavam um projeto 

político que fazia sentido às suas aspirações. 

Ferreira, em contraponto a Weffort, preleciona que não se pode falar de 

manipulação das classes trabalhadoras no Brasil nesse período, e sim em uma 

relação em que havia interesses em comum, relação esta que vinha sendo 

estabelecida desde antes de 1930. Nesse sentido, Ângela de Castro Gomes explica: 

 

É marcante a importância que o movimento político de 30 
assume no imaginário político popular na época de Vargas. A 
chamada revolução de 30 é o ponto que liga um Estado parcial, 
opressor, ilegítimo e arbitrário a outro que se apresenta como 
justo, neutro e acima dos interesses de classe. O passado, 
personificado nos políticos interesseiros e personalistas da 
república velha, desfaz-se para dar lugar, no presente, a um 
Estado que, personificado em Vargas, se apresenta como de 
todo o povo.47 

 
                                                 
46 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2001. p.46. 
47 FERREIRA, Jorge Luiz. “A cultura política dos trabalhadores no primeiro governo Vargas”. Estudos 
Históricos. Vol.3. nº 6. Rio de Janeiro, FGV-CPDOC, 1990. p.180-95. Disponível em: <http://www. 
cpdoc.fgv.br/revista/arq/73.pdf>. 
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De acordo com Ferreira, o trabalhismo foi uma relação que se efetivou entre 

Estado e classe trabalhadora a partir da década de 30, numa formulação de um 

intento trabalhista pelo Estado que contribuiria para uma identificação e uma 

inserção das classes trabalhadoras no projeto do Governo. Desse modo, diferencia-

se do conceito de populismo, este entendido como uma apropriação das 

reivindicações populares não elaboradas de forma organizada com o objetivo de 

manipulá-las. 

 

No trabalhismo, estavam presentes idéias, crenças, valores e 
códigos comportamentais que circulavam entre os próprios 
trabalhadores muito antes de 1930. Compreendido como um 
conjunto de experiências políticas, econômicas, sociais, 
ideológicas e culturais, o trabalhismo expressou uma 
consciência de classe, legítima, porque histórica.48 

 

Para o autor, houve uma intervenção por parte do Estado principalmente 

pela formulação das leis trabalhistas. Ferreira destaca ainda que, “em qualquer 

experiência histórica, os assalariados sofrem influências dos contextos sociais, 

políticos e ideológicos em que vivem”49. Ademais, defende que a hegemonia da 

ditadura Vargas não impedia as pessoas de defenderem seus interesses, buscarem 

saídas alternativas, procurarem brechas nas regulamentações autoritárias e muito 

menos de perceberem os limites impostos pelo Governo. Dentro dos padrões 

políticos e sociais de sua época, os indivíduos davam diferentes e novos significados 

aos códigos, normas e valores autoritários, de acordo com suas experiências, e os 

redirecionavam em seu próprio benefício. 

Ferreira, ao colocar o populismo como trabalhismo, insere no debate a 

perspectiva histórica, que tem como fundamento compreender uma relação 

específica presa à sua temporalidade, e, ao realizar tal exercício, faz emergir seu 

caráter político prepositivo: a valorização dos sujeitos, que orientam suas ações não 

de forma inconsciente, mas de acordo com seus horizontes e sua própria percepção 

de mundo. É em consonância com essa análise que se desenvolve o presente 

estudo, na tentativa de se valorizar a ação dos sujeitos, que, em realidades 

                                                 
48 FERREIRA, Jorge. Op. cit., 2001. 
49 Ibidem. p.103. 
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específicas, construíram e experimentaram aquilo que teoricamente foi definido 

como populismo ou trabalhismo.  

Na análise da fala dos indivíduos que escreveram ao Presidente, 

detectamos que havia uma leitura crítica de sua realidade, e o ato de escrever 

demonstra o diálogo com a política do Governo Vargas. Dessa forma, tendo 

consolidado uma política de interação com a população, o Governo Vargas não 

pode ser considerado como um sistema fechado, já que, ao contrário, incluiu em seu 

projeto esse “diálogo” com a sociedade, mesmo que se possa traduzir como forma 

de sustentação. 

Cabe notar que não se pretende, nesta dissertação, discutir os significados 

do conceito “populismo” em outras experiências históricas, tampouco estender as 

discussões existentes em nosso país sobre o conceito; tal detalhamento acerca do 

“populismo” escapa aos objetivos deste trabalho. Nossa proposta consiste somente 

em estabelecer algumas discussões que traduzem o período como “populista” ou 

não. Muitas das nuances para delinear o conceito, verificadas nas formulações de 

cada autor, não foram aqui contempladas, haja vista que procuramos nos concentrar 

na ideia que o conceito traz de manipulação da sociedade. 

 

1.2 - SER BRASILEIRO É SER CIDADÃO 

 

Outra justificativa para a implantação do Estado Novo era a questão da 

unificação da Nação, então fragmentada. Argumentava-se que se fazia necessário 

desenvolver o sentimento de “pertencimento” a um todo nacional, de forma que o 

indivíduo se sentisse parte de uma Nação que fizesse sentido, correspondesse aos 

desejos da sociedade e abarcasse proposta e projeção de futuro. 

A construção do discurso de Vargas, desde 1930, tinha no seu interior uma 

crítica ao estado liberal e a denúncia da falta de unidade nacional, esta oriunda da 

própria extensão do país, que trazia como consequência uma população 

heterogênea com diferenças culturais. A questão da identidade, mais 

especificamente a busca do “ser brasileiro”, já vinha sendo discutida desde o fim do 

século XIX. Nesse sentido, Bresciani afirma: 
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A propalada incompatibilidade das idéias e das instituições de 
cunho liberal com a condição da população brasileira retoma 
seu leito discursivo novamente unindo fatos específicos a uma 
interpretação da história do país saturada de carga emocional 
negativa, ressentida em sua formulação pessimista e, 
altamente chocante pelo impacto da representação estética, a 
imagem de um país, e mais ainda, de uma nação de 
configuração inconclusa e identidade ressentida e recalcada.50 

 

Despertar um sentimento de pertencimento a um todo, a um corpo social 

comum, em uma sociedade heterogênea, constituída, na sua maioria, de “órfãos” de 

um império, ”enteados” de uma República liberal, descendentes de escravos e 

imigrantes, tornou-se argumento e proposta nos discursos do Estado. A asserção de 

um “nacionalismo” expressaria um sentimento de formação de uma verdade única e 

futurista.  

A Nação estaria incompleta e fragmentada, econômica e politicamente, 

segundo o discurso do Estado. A República, durante sua primeira fase (1889-1930), 

teria mantido a fragmentação econômica do país e a regionalização dos poderes. 

 

[...] o Estado liberal da primeira República não conseguiria 
integrar o homem à terra brasileira: as instituições existentes 
colidiam com a realidade social. Havia dois mundos distintos: o 
do homem e o da natureza, e a política era algo distante de 
tudo e de todos.51 

 

A constituição da Nação pelo Estado era vista como condição preliminar, “a 

conquista do Brasil pelos brasileiros”. 

 

O imperialismo brasileiro consiste, portanto, na expansão 
demográfica e econômica dentro do próprio território, fazendo a 
conquista de si mesmo e a integração do Estado, tornando-o 
de dimensões tão vastas quanto o país.52 

 

                                                 
50 BRESCIANI, Maria Stella Martins. O charme da ciência e a sedução da objetividade - Oliveira 
Vianna entre intérpretes do Brasil. São Paulo: Ed. UNESP, 2005. p.48. 
51 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.192. 
52 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.163-4. 
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Vargas incorporava uma perspectiva patriótica e reforçava o ideário 

nacional, mas compreendia que, para se construir a Nação, não bastaria reforçar o 

Estado, embora este se colocasse como orientador, seguro e protetor. Para a 

efetivação desse projeto, seria preciso o apoio e a participação dos cidadãos, um 

pacto entre Estado e povo que desse sustentação a esse propósito. 

 

O Estado Novo corporifica, portanto, vontade e idéias que se 
impõe e se afirmam, dispostas a lutar, em qualquer terreno, 
contra todos os fatores de dissolução e enfraquecimento da 
Pátria – extremismos, comodismos e sabotagem. Ele 
mobilizará o que possuímos de mais são e melhor, para 
realizar o ideal da nação, forte, digna e feliz.53 

[...] 

Trabalharemos para integrar no Estado Novo todos os 
brasileiros, convocando-os a cooperar, com fé e entusiasmo, 
na obra de restauração da vida econômica e política da 
nação.54 

 

Vargas pretendia inserir todos na reelaboração dessa Nação, com o objetivo 

de se reconhecerem nela, e, a partir disso, criar a identificação de um país integrado, 

de uma Nação harmônica, de um Estado a serviço da coletividade e defensor do 

interesse do povo. O “imperialismo” ao qual se referia não subentende uma 

expansão demográfica no sentido de conquistar novos territórios, até porque as 

fronteiras do país, naquele momento, estavam em perfeita consonância. O que 

Vargas objetivava era consolidar um desenvolvimento econômico e social forte.55 

A industrialização, advinda do processo de modernização, era o suporte 

deste “imperialismo brasileiro”. Para que este se efetivasse, seria necessária a 

“conquista” do Brasil por uma sociedade que se envolvesse ideológica e 

afetivamente nessa meta.56 O país precisava ser a representação da “casa de 

                                                 
53 Ibidem. p.89. 
54 Ibidem. p.187. 
55 “O espaço econômico na nação moderna é interno, unificado territorialmente e definido do ponto de 
vista de fronteiras, pois o tempo do Estado-nação foi historicamente o tempo da indústria que, para 
seu desenvolvimento precisou interiorizar a produção e o consumo, portanto o mercado.” D’ALÉSSIO, 
Márcia Mansor. Op. cit., 2002. p.166.  
56 O historiador Pierre Vilar observa que um dos aspectos que há no indivíduo é uma histórica 
vontade de pertencer a um grupo e que em determinado momento da história tal necessidade é 
concebida como uma exigência para a nacionalidade. Essa exigência vem acompanhada de uma 
atitude econômica, ou seja, segundo o historiador há no discurso sobre o Estado-Nação uma 
conotação monetária, isto é, a necessidade de organização do Estado-Nação corresponde à 
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todos”, e o Estado aquele que incorpora a todos que se ajustam à sua proposta. 

Para a formação do sentimento nacional, os objetivos deveriam se tornar solidários. 

Era preciso centralizar e unificar para que fosse levado a efeito o processo de 

consolidação da Nação moderna.  

Vargas incitava o povo a ser cúmplice e participante dessa construção. 

Destarte, procurava perfazer um comprometimento social, um sentimento de partilha 

e a necessidade de uma identificação coletiva. Todos deveriam se identificar com a 

mesma proposta. Sociedade e Nação dentro de um só objetivo, formando um só 

corpo, uma autorrepresentação. 

A participação ideológica e simbólica da sociedade era abraçada como 

causa nacional. Segundo D’Aléssio: 

 

Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, com um discurso 
nacional ideológico que ocultava diferenças e conflitos e 
expressava uma concepção harmônica e orgânica de 
sociedade, o que tornava a nação um referencial para toda a 
população. Da definição/delimitação do que somos [...] emerge 
o brasileiro, construído por um desejo de uniformização capaz 
de facilitar o controle onipotente das múltiplas vontades e 
interesses da sociedade.57 

 

Vargas colocava a questão do comprometimento por uma mesma causa. A 

consolidação de um Estado Nacional dependeria da conscientização de cada 

cidadão acerca da necessidade de se engajar com o destino do país. 

 

O momento é de decisão e de luta e impõe a cada brasileiro a 
responsabilidade de uma parcela dos destinos da Pátria. 
Saibamos todos, saiba cada um de nós, medir e aquilatar o 
alcance desse compromisso sagrado.58 

 

                                                                                                                                                         
organização das fronteiras para, consequentemente, ocorrer a estruturação de um mercado interno. 
Por conta disso a necessidade de unificar o mercado, defendê-lo e ampliá-lo dentro de seu próprio 
território. VILAR, Pierre. Hidalgo, amotinado y guerrilhero. Barcelona: Crítica, 1982. 
57 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Op. cit., 2002. p.174. 
58 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.235. 
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Dessa forma, o projeto do Estado seria a interação nacional, a construção de 

novos valores rumo à concretização de um objetivo comum, não o amor à pátria59, e 

sim à Nação, aos símbolos nacionais, ao chefe de Estado, transformando os antigos 

valores de caráter individualista em valores sociais unificadores. 

 

O discurso ideológico é aquele que pretende coincidir com as 
coisas, anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser e, 
destarte, engendrar uma lógica de identificação que unifique 
pensamento, linguagem e realidade.60 

 

Os elementos constitutivos da Nação, no discurso do Estado, seriam a 

unidade territorial, cultural, econômica, política e o sentimento comum de ser 

brasileiro. O Estado seria capaz de resgatar e confirmar a brasilidade, estimulando o 

sentimento de participação e comprometimento. 

 

No Estado Novo, incentivou-se o sentimento de agregação e 
pertencimento a uma terra grandiosa e farta, o que deveria 
produzir orgulho nos seus filhos. O sentimento de identidade 
também se reforçava pela associação do Brasil (Estado, Pátria, 
Nação) com a família.61 

 

Pátria tem uma significação de unidade, social, familiar, de uma comunidade 

uniforme, sem distinções ou privilégios. Nação e pátria, naquele contexto, pareciam 

corresponder a uma mesma comunidade: a de brasileiros que se associam a um 

mesmo propósito. Dessa maneira, pátria indicava o conceito de Nação, na medida 

em que propunha um imaginário coletivo de hegemonia. 

Assim, o que se sobressaia na fala de Getúlio Vargas era a inserção de todo 

brasileiro numa perspectiva de futuro e numa proposta de reconhecimento presente, 

motivando a emersão de um sentimento de identidade nacional coletiva que se 

estenderia a todo o país. Destarte, eliminar-se-ia a possibilidade de divisão social 

por conta dos regionalismos e o Estado colocar-se-ia como elemento unificador, 

forte e capaz de implantar essa medida. A Nação, conforme o discurso varguista, 
                                                 
59 Nesse caso consideramos pátria como local de origem. 
60 CHAUI, Marilena. Cultura e Democracia - o discurso competente e outras falas. São Paulo: 
Cortez, 2007. p.15. 
61 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit., 1998. p.246. 
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teria o sentido unificador para uma comunidade que se tornaria soberana pela 

expansão econômica do país. O Estado uniria e decidiria em função dos interesses 

dos seus cidadãos, configurando-se como um Estado-Nação que identificaria os 

indivíduos a ele interligados pelos laços da nacionalidade. 

 

A expansão econômica trará o equilíbrio desejado entre as 
diversas regiões do país, evitando-se que existam irmãos ricos 
ao lado de irmãos pobres. No momento nacional só a 
existência de um governo forte, dotado de recursos suficientes, 
poderá trazer o resultado desejado.62 

 

Pode-se interpretar esse “governo forte” a que Getúlio se reportava como um 

autoritarismo, mas também como expressão que denotava a assunção, por parte de 

Vargas, do papel de agente histórico da construção de uma unidade nacional, forte o 

suficiente para enfrentar as políticas regionalistas e suprir as necessidades sociais. 

A legitimação dessa autoridade estava em enfrentar as realidades distintas que 

viviam as populações no país. 

Cabe ressaltar que essa leitura é resultado de nossa suposição acerca da 

decodificação então feita pela população, para justificar a inserção no imaginário 

coletivo de um governo que estaria vindo ao encontro das expectativas da sociedade 

da época. 

 

A constituição de um Estado nacional forte e centralizador era 
vista como condição preliminar para a criação da unidade 
nacional. A existência de um território e de um povo não 
bastava para a formação da nacionalidade, bloqueada pela 
ausência de governo. A construção de unidade nacional era 
tarefa do governo central e não de partidos e individuais.63 

 

Esses novos signos foram se integrando na mentalidade brasileira: unidade, 

justiça, integração, vontade popular, representante do povo, renovação, identidade e 

cidadania. A democracia autoritária buscava legitimidade na introdução desses 

novos conceitos.  

                                                 
62 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.164-5. 
63 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit., 1998. p.225. 



 43

Os sujeitos foram mobilizados, voluntariamente, pela repercussão popular 

desses conceitos transmitidos. De acordo com Hobsbawn64, “patriotismo”, ”lealdade” 

e ”dever” são valores que podem ser inculcados nos indivíduos de uma sociedade, 

são sinais e associações que contêm tanto uma carga simbólica como uma carga 

emocional e que conduzem a uma identificação, que, por sua vez, reclama respeito 

e fieldade. 

A ideia de cidadania, do “ser cidadão”, passava a ser centrada na garantia 

dos direitos sociais e na expectativa de construção de uma Nação promissora na 

qual todos estariam inseridos. A cidadania era entendida como uma relação de 

forças individuais ou coletivas, ou seja, entre os indivíduos e o Estado. Dessa forma, 

a cidadania se entendia mediante o controle que os indivíduos e a sociedade 

conseguiam exercer sobre o Estado, que, por sua vez, exigia obediência e promovia 

a segurança. 

Além disso, a cidadania seria capaz de fornecer uma identidade de 

reconhecimento, uma relação de pertença a uma mesma comunidade com direitos e 

deveres em comum e a participação, no sentido de ação comum, na (re)construção 

de sua Nação. Para isso, era preciso “reconquistar a Nação”, integrar todo o espaço 

brasileiro, articulando uma coesão social, política e econômica. 

 

O imperialismo do Brasil consiste em ampliar as suas fronteiras 
econômicas e integrar um sistema coerente, em que a 
circulação das riquezas e utilidades se faça livre e rapidamente, 
baseada em meios de transporte eficientes que aniquilarão as 
fôrças desintegradoras da nacionalidade. O sertão, o 
isolamento, a falta de contacto são os únicos inimigos temíveis 
para a integridade do país. [...] A expansão econômica trará o 
equilíbrio desejado entre as diversas regiões do país, evitando-
se que existam irmãos ricos ao lado de irmãos pobres. No 
momento nacional só a existência de um governo forte, dotado 
de recursos suficientes, poderá trazer o resultado desejado.65 

 

Para Vargas, o país era dividido e injusto com seu povo; “irmãos ricos” 

desconheciam a existência de seus “irmãos pobres”. Todavia, com a unificação do 

país, proporcionada somente por um “governo forte”, poder-se-ia fazer o 

                                                 
64 HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997. 
65 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.164-5. 
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reconhecimento desse povo em si próprio, povo este que se acolheria e superaria os 

obstáculos colocados pelas “forças desintegradoras da nacionalidade”. 

O objetivo do discurso então propagado era ressaltar esse separatismo 

existente entre a população brasileira e suas regiões, propondo a construção de 

uma Nação harmônica, sem diferenças, um projeto de Nação cujo objetivo era 

sensibilizar e identificar toda uma população com a intenção do Estado. Além disso, 

esse “imperialismo” não era só de caráter econômico, como também social e 

político; esse separatismo não englobava só as questões regionais, como também 

as unificadoras numa mesma comunidade de indivíduos oriundos de outras “pátrias”. 

Pretendia-se fazer a incorporação do “outro”, do imigrante, negro ou quaisquer 

indivíduos entendidos antes como “não brasileiros” numa mesma “comunidade 

imaginária”. 

 

Durante o Estado Novo o discurso propagandístico apontava o 
interior como depositário das energias da nacionalidade: a 
Marcha para o oeste, de Cassiano Ricardo, indicava a 
necessidade de conquista de um espaço vazio, considerado 
vital para a integração econômica, política e cultural [...] a 
política de integração do interior foi entendida como a 
possibilidade não só de superação do atraso, mas de 
transformação do Brasil numa grande potência do continente. 
[...] Afirmava-se que o povoamento, a colonização e a 
exploração do sertão constituiriam as bases do progresso e da 
grandeza futura. As imagens do interior/sertão constituíram um 
dos pilares da construção da nova identidade nacional 
coletiva.66 

 

Ampliar as fronteiras e favorecer a circulação de riquezas seriam ações 

necessárias para o desenvolvimento da Nação e para que se tornasse moderna e 

potente, Nação esta que, com tais características, unificaria o mercado interno e 

resultaria na renovação nacional, com benefícios e proteção a todos. O 

“imperialismo” tinha a intenção de satisfazer tanto os interesses econômicos como 

os sociais; a população, ao (re)conhecer-se no país, contribuiria para seu progresso. 

O sentimento de pertencer a uma Nação potente despertaria na sociedade a 

solidariedade com o Estado gestor dessa nova Nação. 

 
                                                 
66 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit., 1998. p.217. 
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Os imaginários sociais operam ainda mais vigorosamente, 
talvez, na produção de visões futuras, designadamente na 
projecção das angústias, esperanças e sonhos colectivos sobre 
o futuro.67 

 

O Estado se afirmava pela centralização do poder, mas com vistas a atender 

as vontades e necessidades coletivas, sem particularismos e sem necessidade de 

intermediários. Ao absorver os grupos regionais, Vargas estava despolitizando os 

regionalismos políticos e impondo uma única dimensão política: a do Estado 

Nacionalista. Articulando as diversas regiões e os indivíduos (com suas diversas 

pátrias) com o poder central, representado por sua figura, Vargas justificava a 

centralização do poder. 

 

Não foi pelo gosto de fazer frases que acentuei a necessidade 
de abolir os intermediários entre o povo e o Governo. Esses 
intermediários eram, até há bem pouco, os partidos políticos e 
os grupos de pessoas mais ou menos ajustadas na defesa dos 
próprios interesses. Sempre procurei fazer um governo de 
portas abertas, e, hoje, derrubadas essas velhas pontes do 
parasitismo político, desejo receber o povo, diretamente, os 
seus reclamos, ouvi-los e examiná-los, de forma a poder 
atender, dar solução aos problemas administrativos, os 
verdadeiros e legítimos interesses da coletividade.68 

 

Getúlio se colocava como representante do Estado e, como tal, responsável 

pelos deveres deste em face da coletividade. A relação entre povo e Governo 

assumiria caráter pessoal, confiante, e tal relação suprimiria a necessidade de 

partidos políticos, ou quaisquer outros grupos, entendidos por Getúlio como 

fomentadores de discórdias e conflitos sociais. 

 

Hoje, o Governo não tem mais intermediários entre êle e o 
povo. Não mais mandatários e partidos. Não há mais 
representantes de grupos e não há mais representantes de 
interesses partidários. Há sim o povo no seu conjunto e o 
governante dirigindo-se diretamente a ele, a fim de que, 
auscultando os interesses coletivos, possa ampará-los e 
realizá-los, de modo que o povo, sentindo-se amparado nas 

                                                 
67 BACZKO, Bronislaw. “Imaginação social”. In: ROMANO, Ruggiero (Org.). Enciclopédia Einaudi. 
Vol.5. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1985. p.308-15. 
68 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.167. 
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suas aspirações e nas suas conveniências, não tenha 
necessidade de recorrer a intermediários para chegar ao chefe 
do Estado.69 

 

A construção de uma unidade nacional e de uma sociedade harmoniosa 

passava a ser tarefa do Estado, este representado por seu Governante. “Auscultar 

os interesses coletivos” ganhava conotação terapêutica, medicinal, como escutar a 

origem das angústias e sofrimentos de uma sociedade doente, maltratada, 

configurando uma relação acima dos limites do poder por si só, uma relação 

emocional, pessoal e de cuidados com esse povo, que pela primeira vez era 

colocado em posição de destaque na cena histórica. 

Além de sentir-se pertencente a uma terra grandiosa e promissora, o 

indivíduo faria parte, orgulhosamente, da construção dessa Nação. O mérito seria do 

condutor dessa transformação (o chefe do Estado) e do povo, que estaria 

legitimando esse poder e sendo legitimado por ser inserido nessas aspirações que 

visavam ao bem comum. Destarte, engendravam-se valores de referência aos quais 

o povo se identificaria, tais como a função de proteção. 

 

Aceitando a conceituação de identidade como auto 
reconhecimento, podemos enriquecê-la com a idéia de 
proteção. O sujeito que pode se auto reconhecer em lugares 
familiares que o situem; preserva seu eu, vale dizer, protege-se 
da sensação de isolamento, de anonimato, de abandono, 
construindo seu próprio aconchego. Assim, identidade seria 
também, abrigo, portanto, proteção.70 

 

É nesse conceito de identidade que nos apoiaremos para entender como, no 

discurso do Estado, a população se sentiu inserida num contexto nacional e 

interagiu com esse poder, não de forma submissa, mas movida por um sentimento 

de projeção e reconhecimento que perpassava a obediência a um poder ditatorial. 

                                                 
69 Ibidem. p.134. 
70 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. “Intervenções da memória na historiografia: identidades, 
subjetividades, fragmentos, poderes”. Projeto História - Trabalhos da Memória. Revista do 
Programa de Estudos Pós-graduados em História e do Departamento de História da PUC/SP. nº 17. 
São Paulo: Ed. EDUC-FAPESP, nov./1998. p.274.  
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Elizabeth Cancelli71 afirma que a proposta varguista era “totalitária”, bem 

como que Getúlio atuava no “inconsciente coletivo” lançando mão de emoções. 

Segundo a autora, a polícia, utilizando-se do terror, deixava a sociedade impotente e 

reforçava, assim, o poder do Estado. Portanto, para a artífice, a justificativa para o 

sucesso do regime estaria somente na repressão. Cancelli ainda atribui o desejo de 

unidade, presente no pensamento político de então, somente ao espírito totalitário, e 

a população, por sua vez, seria uma massa de manobra, controlável. 

 

A historiografia brasileira dos anos 1930 e 1940 tem enfatizado 
o aspecto totalitário da lógica policial e ideológica do Estado 
Novo, mas a lógica totalitária não se tornou hegemônica na 
sociedade. O fato de a polícia fichar centenas de pessoas e 
escrever dezenas de relatórios fascistas diz muito sobre o 
caráter ideológico da polícia e de setores do estado, mas pode 
dizer muito pouco sobre o que efetivamente aconteceu a partir 
desta ação da polícia.72 

 

Fica evidente que, se tomarmos a questão da identidade coletiva 

unicamente como um dado ideológico e, portanto, dissimulador de uma realidade 

conflituosa e produtora de diferenças, anularemos a ação dos múltiplos sujeitos 

sociais que a ela foram submetidos. Por mais eficaz que seja um sistema de 

dominação ou discursivo, deve-se considerar que ele sobrevive e se reproduz em 

virtude de alguma similitude com a experiência individual. 

A relação entre o político e as questões sociais não se limita ao universo 

político, não sendo somente espaço de expressão do jogo de poder que ultrapassa 

as relações humanas. Antes, é uma atitude de sujeitos sociais que tentam intervir 

em seu destino dentro de determinada situação. 

Nesse sentido, a identidade, mesmo a nacional, deve ser compreendida 

como um processo dialógico, como uma verdade que apenas se consolida à medida 

que dialoga com as expectativas cotidianas individuais. Se levarmos a cabo tal 

perspectiva, a construção de uma identidade coletiva por um Estado nacional, mais 

do que uma ideologia, torna-se uma resposta às percepções populares, e o poder 

ganha legitimidade à medida que responde e incorpora os anseios do outro. 
                                                 
71 CANCELLI, Elizabeth. O mundo da Violência - A polícia da Era Vargas. Brasília: Ed. UnB, 1994. 
72 CYTRYNOWICZ, Roney. “Além do Estado e da ideologia: imigração judaica, Estado Novo e 
Segunda Guerra Mundial. Revista Brasileira de História. Vol.22. São Paulo, 2002. 
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[...] identidade é, também, referência, ou seja, aquele conjunto 
de formas de ser, de valores e de códigos, nos quais as 
pessoas se reconhecem. Por outro lado, a adesão a esse 
conjunto desenvolve nas pessoas o aconchegante sentimento 
de pertença que pode ser visto como estruturante do conceito 
em questão.73 

Estamos erguendo uma PÁTRIA NOVA, num ciclo novo e de 
esplendidas realizações. Só poderão negá-lo os maldizentes 
de todas as épocas, os derrotistas e os fracos. Vós tendes 
consciência do sopro de renovação que impulsiona a vida 
nacional. Para frente, pois, e vos conclamo mais uma vez. 
Tenhamos fé no Brasil! Aqui não há lugar para disputas 
desagregadoras. É uma terra moça sacudindo os braços para o 
alto, uma terra que quer construir o seu futuro dentro do 
trabalho, da colaboração mutua, sem esquecer que a 
solidariedade, o direito, a justiça, são conquistas inalienáveis 
da civilização.74 

 

Portanto, percebemos que, ante os discursos de Getúlio Vargas, o povo se 

reconhecia dentro de um projeto que atenderia as suas necessidades e ainda lhes 

proporcionaria uma projeção de futuro. Vargas constatou que as reivindicações 

populares não haviam sido efetivadas pelos Governos anteriores; então, seu objetivo 

era regulamentar e dar sentido a todas as causas pelas quais a população se 

mobilizara, até então, em vão. Desse modo, propôs a construção de uma Nação 

renovada e próspera, com a inserção de toda a população nesse investimento, como 

uma crença que os estimularia a se reconhecerem nesse empreendimento e na 

figura de seu Governante. Afinal, uma Nação de futuro progressivo começa com 

homens dispostos a progredir. O progresso é um símbolo de força e os “homens 

dessa terra” seus portadores. 

O nacionalismo expressava um sentimento de formação, de verdade única 

para uma população desiludida. A construção da Nação era, no discurso, um 

suporte e o Estado de fato concederia o posto de cidadão, de pertencimento a uma 

entidade grupal com objetivos solidários, a quem antes fora considerado só “caso de 

polícia”.  

 

                                                 
73 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Op. cit., 1998. p.279. 
74 Getúlio Vargas, Documento PI 48.09.07. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação 
Getulio Vargas. 
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A paixão por uma Nação aproximaria os interesses particulares dos 

indivíduos, transformando-os em interesses coletivos. A Nação é supremamente 

importante para a união de subgrupos existentes no país, sejam regionais, políticos, 

étnicos ou sociais; é o que causaria a homogeneização interna imprescindível para a 

construção do Estado-Nação. O nacionalismo é essencialmente a ideologia da 

formação do Estado-Nação, é o povo se transformando em cidadão e soberano em 

seu território, compartilhando um destino comum com sua Nação. A sociedade 

entende o Estado como instrumento da ação coletiva, a ele deve fidelidade, mas 

espera a garantia de seus direitos. 

 

[...] a Pátria faz da vontade consciente a base constitutiva da 
identidade, aproximando Estado e Nação. Teríamos, neste 
último, a representação de um ato voluntário de 
reconhecimento mútuo pelo conjunto dos cidadãos de uma 
pertinência a uma comunidade de valores que funda a 
integração nacional.75 

 

O “progresso ao alcance de todos” permite o nivelamento social, essa era a 

mensagem. Essa solidariedade ultrapassa os limites sociais, suscitando relações 

próximas aos laços familiares. Tiram-se o individualismo, as questões próprias, que, 

então, se tornam coletivas, em benefício de um objetivo maior, que é a Nação, o 

interesse social coletivo. A expectativa do resultado do futuro da Nação não seria só 

de responsabilidade do Estado, mas também deste para com o povo, que, por sua 

vez, seria responsável pelo resultado da Nação. Portanto, seria, diante do discurso, 

dever do Estado tomar como questões as reivindicações populares, não no sentido 

de apropriação, mas como um dever de resolvê-las, para que não houvesse 

empecilhos de elaborarem juntos, Estado e povo, um propósito maior para o 

engrandecimento da pátria. Os ganhos e malefícios futuros seriam, dessa forma, 

responsabilidades compartilhadas. 

O discurso de Vargas tem, nesse contexto, algo de “pedagógico”, como se o 

Governante fosse um orientador de futuro; Getúlio falava pressupondo o acordo de 

seus receptores. As verdades eram colocadas como uma narrativa de novos tempos 

para o cidadão e sua família, esta apresentada como valor concreto. 

                                                 
75 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Op. cit., 2005. p.43. 
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Existia, até pouco, um credo político que disfarçava os seus 
apetites de sinistro predomínio com as invocações mais caras e 
arraigadas em nossas consciências: - DEUS, PÁTRIA e 
FAMÍLIA. [...] a Pátria exige a união de todos os Brasileiros, 
empenhados em trabalhar pelo seu engrandecimento. 

Brasileiros: Nas horas tranqüilas, como em meio dos perigos, 
haveis de encontrar-me em comunhão convosco, honrando as 
vossas tradições mais puras, defendendo os vossos lares e 
dignificando a missão que me confiaste.76 

 

Vargas assegurava o bem da sociedade na proteção de seu “valor maior”: a 

família. Ao mesmo tempo, designava o estabelecimento do “acordo” – de 

engrandecimento da Nação – entre o povo e o Governo. As mensagens resgatavam 

valores, crenças e ideias construídas pela própria sociedade. 

As preocupações com a família, a saúde, a subsistência e o conforto 

gradativo eram todas muito próximas das preocupações da sociedade. Assim, 

entendemos que o povo se sentia “ouvido” e acolhido, uma vez que o discurso não 

era vazio, expressava um conjunto de experiências que não se baseavam em 

promessas irrealizáveis.  

 

1.3 - SER BRASILEIRO É SER TRABALHADOR 

 

Graças à legislação varguista, ainda não derrubada pelo 
governo FHC ou pelo governo Lula, vou gozar as minhas 
merecidas férias.77 

 

Ainda nos dias de hoje, quando nos referimos à legislação trabalhista ou aos 

benefícios destinados ao trabalhador, a memória automaticamente nos reporta a 

Getúlio Vargas. A Previdência e os Seguros existiam antes de 1930, mas para 

categorias específicas, como os portuários, militares e funcionários públicos. A partir 

de 1930, tanto a legislação trabalhista como a Previdência se estenderam a todas as 

categorias de trabalhadores urbanos; todavia, os trabalhadores do campo eram 

                                                 
76 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.212-3. 
77 Élio Gaspari. Apud: Juremir Machado, em entrevista à revista IHU On-Line. IHU On-Line. Ano 4. nº 
112. São Leopoldo, Instituto Humanitas Unisinos, 23 de agosto de 2004. Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/edicoes/1158264167.18word.doc#_Toc81038339>. 
VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.IV. p.220. 
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excluídos, o que não significa que não tinham consciência dessa exclusão e que não 

clamaram por sua inserção. Considerando que a maioria da população do campo 

não tinha acesso à educação, ou seja, era analfabeta, e tendo como fonte de análise 

as cartas dirigidas ao Presidente, não excluímos a possibilidade de que houvesse 

manifestações de apoio ou não ao Governo, mas não cabe a essa dissertação 

explorar esse aspecto. 

Como vimos, a questão do “abandono” da população brasileira foi 

notadamente colocada pelos discursos de Vargas. O meio que o Estado encontrava 

para o enfrentamento dessa questão era a política de valorização do trabalho, que, 

além de permitir uma ordenação do mercado de trabalho, promoveria o homem 

brasileiro à categoria de cidadão. 

Assegurar uma dignidade e um modo de vida decente seria, segundo 

Vargas, conduzir o povo ao trabalho, dar distinção por meio deste e engrandecer a 

Nação. O progresso e a modernização eram a meta do Estado, e o homem, 

tornando-se responsável por seu progresso, mediante o trabalho, promoveria em 

conjunto a ascensão da Nação. 

 

[...] as leis sociais, para serem boas e adaptáveis devem 
exprimir o equilíbrio dos interesses da coletividade, eliminando 
os antagonismos, ajustando os fatores econômicos, 
transformando, enfim, o trabalho em denominador comum de 
todas as atividades úteis. O trabalho é assim, o primeiro dever 
social. Tanto o operário como o industrial, o patrão como o 
empregado, realmente votados às suas tarefas não se 
diferenciam perante a Nação, no esforço construtivo: são todos 
trabalhadores.78 

 

Uma linha da historiografia considera que a incorporação, por parte do 

Governo, de políticas públicas que visavam à regulamentação de leis trabalhistas, 

colocadas pelo discurso do Estado como leis que amparariam e beneficiariam o 

trabalhador, seria uma apropriação da fala desses trabalhadores pelo poder e 

devolvida a estes como benefícios. 

Para Adalberto Paranhos, a ideologia do trabalhismo é uma “fala roubada 

dos trabalhadores”, na medida em que é apropriada e (res)significada pelo Estado. 

                                                 
78 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol. IV. p.220. 
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Nesse sentido, ao introduzir as leis que beneficiariam o trabalhador, Vargas estaria 

consolidando o “mito da doação”; ou seja, conforme o autor, tais leis incluíam valores 

presentes nas lutas dos trabalhadores, valores esses que teriam sido apropriados 

pelo Estado, como se este os tivesse construído, e devolvidos aos trabalhadores 

como doações de caráter benevolente, e não de autenticação destes. Um chefe de 

Estado, colocado pela propaganda estatal como clarividente e paternal, estaria 

neutralizando os movimentos sociais por intermédio do controle político e ideológico 

dos trabalhadores. 

  

De fato, no discurso mítico do trabalhismo o mito da doação 
ocupou lugar central. Getúlio Vargas, o líder populista de maior 
prestígio que o Brasil já conheceu, teve sua trajetória política 
particularmente associada à “outorga” das leis “protetoras” do 
trabalho, ponto de honra na imagem popular que dele se 
projetou.79 

 

Paranhos, no entanto, não considera que a ideologia do trabalhismo possa 

ser analisada como “mera demagogia”, mesmo tendo sido, segundo ele, uma “força 

amortecedora do impacto das lutas de classes”. 

 

[...] a ideologia do trabalhismo não operou no vazio. Sua força, 
historicamente, adveio da “concessão” de direitos, ou melhor, 
do atendimento a interesses mais ou menos imediatos ou a 
certas aspirações das classes trabalhadoras, mesmo que esse 
atendimento fosse parcial e integrado a uma estratégia geral 
que fugia aos propósitos de amplos setores do movimento 
operário.80 

 

O que nos importa no presente estudo não é analisar se as medidas 

efetivadas no Governo Vargas mediante a legislação trabalhista beneficiaram, com 

efeito, ou não a classe trabalhadora. O que se busca é analisar sua repercussão no 

imaginário social. Contudo, considerar que o povo assistiu passivamente a 

incorporação de suas reivindicações, aceitou a instituição destas por um 

representante e ainda o aclamou seria entender essa população como passiva e 

                                                 
79 PARANHOS, Adalberto O roubo da fala - Origens da ideologia do trabalhismo no Brasil. São 
Paulo: Boitempo, 1999. p.23. 
80 Ibidem. p.24. 
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inexpressiva e atribuir a Getúlio um poder de convencimento e persuasão fora do 

comum. 

Nos discursos de Vargas, percebemos a colocação dos direitos trabalhistas 

não como uma inovação ou estruturação feita pelo Estado, e sim como um 

reconhecimento desses direitos, aos quais o Governo daria voz e parceria, 

assumindo sentido regulador e assegurando, por meio de “sua força”, a aplicação 

deles, não negando que existissem no discurso das camadas populares. 

 

As leis de amparo às classes trabalhadoras e de satisfação das 
suas justas reivindicações refletem o sentido superior da 
harmonia social, em que o Estado se coloca como supremo 
regulador e em que, sua égide, são mutuamente, assegurados 
os direitos e impostos os deveres, nas relações entre classes.81 

 

Nessa análise, entendemos que a população se sentiu “segura” de ver o 

Estado vindo ao encontro de suas aspirações e se tornou, como parceira, 

fiscalizadora, para ter seus direitos efetivados, caracterizando-se, portanto, como 

participante. Nesse sentido, acreditamos que o povo não via o Governo retratado em 

Vargas, via-se retratado no Governo por meio de Vargas. 

  

A legitimidade do arranjo institucional de dominação não pode 
advir simplesmente de manipulação e/ou repressão políticas, 
mas precisa deixar raízes em práticas que incorporem – 
mesmo que em bases mínimas – interesses e valores 
concretos dos que estão excluídos do poder.82 

 

Vargas adotava a negociação em vez da manipulação. A questão 

trabalhadora, antes não respeitada ou reprimida, foi aceita e abraçada pelo Governo, 

que se colocou como regulador e mediador. Negar essa proposta do Estado é 

diferenciar-se e ficar à parte da construção de uma realidade melhor para si mesmo. 

O Governo se colocou como ”entendedor” dessas reivindicações, assumiu o papel 

                                                 
81 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.228. 
82 GOMES, Ângela Maria de Castro. “A construção do Homem Novo - o trabalhador brasileiro”. In: 
OLIVEIRA, Lucia Lippi; VELLOSO, Monica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro (Orgs.). 
Estado Novo - Ideologia e Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p.153. 
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de agenciador para a aplicação desses direitos que considerou legais e, dessa 

forma, “legalizou” as aspirações populares. 

Foi mediante a legalização de bens sociais que o Estado procurou legitimar 

seu poder, vindo ao encontro das aspirações populares, não as incorporando como 

realizações individuais do governante, mas sim colocando Getúlio como 

reconhecedor das necessidades da sociedade. Nesse sentido, ele legitimou sua 

autoridade e igualou-se ao povo quando se colocou como trabalhador nº 1. Dessa 

forma, em parceria com o trabalhador, ambas as partes estavam do mesmo lado. 

Sob esse aspecto, não entendemos a política estado-novista como “de cima para 

baixo”, e sim “de baixo para cima”, na medida em que partia da necessidade para a 

realização. 

O Estado colocava a questão social como um problema de todos os 

indivíduos e de todas as classes. Considerava cidadãos/trabalhadores todos os que 

produziam, sem distinção, e colaboravam para servir um bem maior, ou seja, a 

grandeza da pátria, e não somente como “máquina de produção” ou meio de ganhar 

a vida. 

 

Todo trabalhador, qualquer que seja sua profissão é, a esse 
respeito, um patriota que conjuga o seu esforço individual a 
ação coletiva em prol da independência econômica da 
nacionalidade [...] o nosso progresso não pode ser obra 
exclusiva do governo e sim de toda a nação, de todas as 
classes, de todos os homens e mulheres que enobrecem, pelo 
trabalho, valorizando a terra em que nasceram.83 

 

O trabalho era tido como um dever, uma tarefa moral, uma obrigação do 

homem com seu bem-estar, com a sociedade e com o Estado. Além disso, 

despertaria o sentimento de coesão grupal. O indivíduo, por sua vez, era parte de 

um todo que construiria um futuro, sem passividade; era reconhecido como agente 

construtor de sua e da história da Nação e como portador de direitos. 

 

                                                 
83 Discurso do Presidente Getúlio Vargas no dia do trabalho, Rio de Janeiro - DIP, 1940. Arquivo 
Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos - SIGA, Casa Civil da 
Presidência da República. 
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É este o grande esforço do novo Estado nacional. Ele enfrenta 
a questão social não como uma questão operária, mas como 
um problema de todos os homens e de todas as classes, já que 
são trabalhadores todos aqueles que produzem que colaboram 
com o valor social de seu trabalho.84  

 

Para Vargas, só por meio do trabalho o indivíduo se tornaria cidadão, e só o 

trabalhador seria categorizado como “bom e honesto”. O trabalho daria inclusão, e a 

justiça social seria promovida pelo Estado, com garantia de leis trabalhistas. Os 

desempregados estariam à margem desses benefícios e, portanto, da cidadania. 

Dessa forma, “ser trabalhador” se tornava a grande aspiração e a mais presente 

cobrança; era a forma de ser digno, representado e amparado pelo Governo. O ato 

de trabalhar proporcionaria o direito à ascensão social e, além disso, atribuiria 

qualificação pessoal – honestidade e dignidade – ao indivíduo. 

 
O trabalho é, assim, o primeiro dever social. Tanto o operário 
como o industrial, o patrão como o empregado, realmente 
votados às suas tarefas, não se diferenciam, perante a nação, 
no seu esforço construtivo: são todos trabalhadores. Diante 
deles e contra eles só há uma classe em antagonismo 
permanente, cuja nocividade é preciso combater e reduzir ao 
mínimo: a dos homens que não contribuem para o 
engrandecimento do país, a dos ociosos, a dos parasitas.85 

 

Entendemos que a “anuência” do indivíduo em relação a essa política 

trabalhista se devia também ao sentimento de injustiça que o vinha acompanhando 

em sua história, haja vista que pela primeira vez ele via representadas suas 

aspirações e faria parte desse conjunto que abarca direito e deveres. 

 

Os sentimentos de justiça ou de injustiça merecem o nome de 
“sentimento”, pois comportam uma dimensão afetiva essencial: 
Nada é mais difícil de suportar do que a injustiça, mas são ao 
mesmo tempo fundados em sistema de razão. E a reação 
afetiva é mais forte quando as razões parecem mais sólidas ao 
sujeito social.86 

                                                 
84 GOMES, Ângela Maria de Castro. Op. cit., 2005a. p.156. 
85 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.220. 
86 ZAWADZKI, Paul. “O ressentimento e a igualdade: Contribuição para uma antropologia filosófica da 
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Os direitos sociais representados pela legislação trabalhista tornavam-se 

sinônimo de cidadania; era a justiça sendo feita pelo representante do Estado, pelo 

olhar de grande parte da população, sobretudo dos trabalhadores. 

Entre essas medidas, a instituição do salário mínimo destacava-se no 

discurso do Presidente. 

 

Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a 
sua função sem satisfazer as justas aspirações das massas 
trabalhadoras [...]. O trabalho só se pode desenvolver em 
ambiente de ordem. Por isso, a lei do salário mínimo, que vem 
trazer garantias ao trabalhador, era necessário que há muito se 
impunha. [...] No momento em que se providencia para que 
todos os trabalhadores brasileiros tenham casa barata, 
isentados dos impostos de transmissão, torna-se necessário, 
ao mesmo tempo, que, pelo trabalho, se lhes garanta a casa, a 
subsistência, o vestuário, a educação dos filhos [...]. O trabalho 
justamente remunerado eleva-o na dignidade social.87 

 

Como já salientamos, não cabe a esse texto discutir se o salário mínimo, ou 

outras medidas adotadas por Vargas, teve representação na melhoria de vida da 

população, e sim a sua repercussão no imaginário como valor simbólico, pois, 

mesmo que o salário mínimo não representasse efetivamente ganhos materiais ao 

trabalhador, não podemos negar que se tornou referência de segurança e 

representação. 

 

Para a fixação dos primeiros níveis do salário mínimo a Lei 185 
de 14/01/1936 instituiu as “comissões de salário mínimo”. Cada 
comissão era constituída por igual número de representantes 
dos empregadores e empregados, tendo como presidente uma 
pessoa nomeada pelo presidente da república. Somente em 
junho de 1938 foi fixado o número de componentes das 
Comissões. Este variava entre 5 e 11 membros, dependendo 
da importância econômica da região.88 

 

 

                                                 
87 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.V. p.203-4. 
88 SABÓIA, João L. M. Evolução Histórica do Salário Mínimo no Brasil: Fixação, Valor real e 
diferenciação regional. Rio de Janeiro: Programa Nacional de Pesquisa Econômica - PNPE, IPEA, 
1984. 
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Ser representado na comissão de salário mínimo significava, para o 

trabalhador, adquirir o poder de palavra, que simbolicamente contém uma valoração 

expressiva, tendo talvez a mesma importância que os ganhos materiais que 

poderiam advir com a instauração de tal remuneração. Além disso, a instituição do 

salário mínimo abria campo também para as reclamações desses trabalhadores, 

que, até então, não haviam tido nenhum tipo de organização legalizada que os 

defendesse. 

Quase conjuntamente, em 1941, começou a funcionar a Justiça do Trabalho,  

que tinha como objetivo garantir o cumprimento da legislação trabalhista e, 

simbolicamente, defender os trabalhadores dos patrões, cabendo observar que nos 

dias de hoje ainda é muito utilizada por empregados para resolver seus dissídios 

com empregadores. 

 

[...] trazer patrões a um tribunal e vê-los se defenderem ante 
um juiz, que podia obrigá-los a cumprir obrigações previstas em 
lei, era uma razoável vitória para trabalhadores até então 
privados desse direito.89 

 

Dessa forma, a Justiça do Trabalho, a legislação social e a lei do 

sindicalismo iam compondo a cultura política do Estado Novo. Receber esses 

benefícios era um direito que só teriam os que estivessem atrelados ao trabalho. 

Destarte, identificamos os excluídos da política do Estado, os desempregados, mas 

o fato de que estavam despojados desses direitos não significa que não os 

entendessem como apropriados, como analisaremos no decorrer deste capítulo.  

Em “Trabalhadores do Brasil”, Jorge Ferreira analisa as cartas 

encaminhadas ao Presidente, verificando que era grande a solicitação desses 

indivíduos – desempregados – para a inclusão no mercado de trabalho. Desse 

modo, teriam acesso aos benefícios materiais e sociais, assim como a proteção de 

seu Governante. A preocupação era a garantia de sua cidadania e de seu 

pertencimento à coletividade nacional. 

 

                                                 
89 GOMES, Ângela Maria de Castro. Op. cit., 2005a. p.37. 
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O regime instaurado em 10 de Novembro fixa, como um dos 
seus objetivos, a organização civil do país sob a forma 
corporativa. Tenhamos, portanto, em vista que é preciso 
organizar as classes de acordo com suas atividades, tornando-
se necessário constituir órgãos técnicos que serão os 
consultores normais do Governo.90 

 

Somente os filiados aos sindicatos teriam acesso aos benefícios da 

legislação e a proteção do Estado, e isso poderia ser interpretado como uma forma 

de subordinação do trabalhador à política autoritária do Governo. Todavia, segundo 

Gomes: 

 

[...] o Estado não era visto apenas como produtor de bens 
materiais, mas como produtor de um discurso que tomava 
elementos-chave da auto-imagem dos trabalhadores e 
articulava demandas, valores e tradições desta classe, 
redimensionando-os em outro contexto. A classe trabalhadora, 
por conseguinte, só “obedecia” se por obediência política ficar 
entendido o reconhecimento de interesses e a necessidade de 
retribuição. Não havia, neste sentido, mera submissão e perda 
de identidade. Havia pacto, isto é, uma troca orientada por uma 
lógica que combinava os ganhos materiais com os ganhos 
simbólicos da reciprocidade, sendo que era esta segunda 
dimensão que funcionava como instrumento integrador de todo 
o pacto.91 

 

Assim, concluímos que os benefícios levados à população pelo Governo, 

representado por Getúlio Vargas, se inseriram no imaginário coletivo não como uma 

dádiva recebida, e sim como um reconhecimento das necessidades da população 

pelo Presidente. A “gratidão” que os trabalhadores poderiam vir a ter por esse 

representante não estaria no nível da submissão, e sim da reciprocidade.  

O pacto que simbolicamente se estabeleceu entre governante e povo tinha 

uma expressão pessoal, na medida em que se instaurou uma relação direta entre 

Vargas e os valores reais da população, valores esses que se expressavam tanto 

nas questões materiais como nas pessoais, no campo da afetividade. O discurso de 

Getúlio fundamentalmente não se baseava em promessas que não se realizavam, e 

isso deu sustentação a essa relação entre o povo e o Presidente. 

                                                 
90 VARGAS, Getúlio. Op. cit., Vol.IV. p.215. 
91 GOMES, Ângela Maria de Castro. Op. cit., 2005a. p.180. 
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Nossa intenção não é eliminar a possibilidade de essa política ter sido 

construída intencionalmente como dádiva para o povo, e sim ressaltar que o povo 

não entendeu dessa forma, ou seja, não se sentiu em dívida com o Presidente. A 

gratidão e a relação de afetividade que se institui entre a população e Getúlio não 

estariam fundadas só como uma relação de obrigatoriedade, nem de gratidão 

submissa, e sim de reciprocidade. Se existiu apropriação de fala, esta se deu dos 

dois lados, pois o povo também usou de estratégias para cobrar e fiscalizar os 

direitos que foram efetivados, como se verá a seguir. 

   

1.4 - TODOS SOMOS BRASILEIROS 

 

As missivas dirigidas ao Presidente da República contidas neste subcapítulo 

datam de 1945, último ano da gestão de Vargas no primeiro mandato. A escolha do 

ano se deve ao fato de que Vargas não estava se candidatando a reeleição. Dessa 

forma, acreditamos que as manifestações de críticas ou de aceitações estariam mais 

apresentadas nesse período. 

Desde 1942, o Governo de Vargas vinha contendo reestruturações e vários 

fatores contribuíram para essas redefinições. Podemos destacar a definição do 

Brasil a favor dos aliados por conta da Segunda Guerra Mundial, que provocou, 

segundo Gomes, ”alterações na alta cúpula da administração federal”. 

 

O ano de 1942 permanece como um marco sugestivo 
exatamente pela ambigüidade política que passou a dominar o 
clima do Estado Novo. Esta ambigüidade está sendo entendida 
aqui como o esforço de abrir mão de um regime autoritário, 
sem abrir mão das posições de poder então detidas por seus 
mentores.92 

 

Entendemos esse período como uma “abertura” do Estado Novo, ou seja, o 

caráter autoritário com que havia sido conduzido até então não era mais compatível 

com a atmosfera da época, já que o Brasil se definia, politicamente, a favor de 

países cujo discurso ideológico se sustentava na democracia. 

                                                 
92 Ibidem. p.186. 
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Em 26 de Setembro de 1945, o Sr. Thermozires Monteiro de Carvalho, se 

colocando na qualidade de “amigo de Vossência e da Pátria”, escreveu de São 

Paulo ao Presidente Vargas pedindo a “dissolução imediata da quinta coluna 

vermelha”, expressando que, a seu ver, “para tudo tem limites em nome de nossos 

patrícios que tombaram pela ordem e segurança da Pátria e da família [...]”.93 

  

A expressão “quinta coluna” é mundialmente conhecida como 
sinônimo de traição. Significa que uma pessoa ou um grupo se 
presta a trair seus companheiros, sua organização e sua 
própria pátria [...].94 

 

Esse senhor estava se referindo ao movimento comunista em São Paulo, 

que, nessa época, já voltava a se fazer presente, sendo tolerado pelo Estado por 

conta da abertura a que o Governo vinha se propondo. 

Dois fatores primordiais nos chamam atenção nesse telegrama, sendo o 

primeiro a forma como o emitente se colocava diante de Getúlio e da pátria, como 

“amigo”, que é uma qualificação absolutamente pessoal. Percebemos como essa 

relação “íntima”, afetiva, foi se constituindo no imaginário popular durante a gestão 

Vargas. Um amigo se constitui nas relações pessoais, e, se colocando como tal, se 

sentia na posição de reivindicar seus direitos ou de alertar deveres. Tendo o 

comunismo sido constituído como “ameaça”, como colocamos no decorrer do 

capítulo, a sua “dissolução” era necessária, pois, além da ameaça, era sinônimo de 

traição à pátria, aos “patrícios” e à família, bem maior da sociedade nos valores da 

época.  

Dessa forma, percebemos como esse “inimigo externo”, colocado no 

discurso de implantação do Estado Novo, ficou interiorizado à relação que se 

estabeleceu entre o Sr. Thermozires, Getúlio e a pátria, ultrapassando os limites 

formais e se estabelecendo no âmbito pessoal. Assim, ele solicitava a dissolução de 

um movimento que, para ele, se constituía numa ameaça real para seus valores 

mais sagrados, e isso ele esperava de Getúlio, que se colocou como representante 

na defesa dessas significações. 
                                                 
93 Documento 4081. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
94 BEZERRA, Eron. Os “Quinta Coluna”. S.l., 29 de agosto de 2006, Disponível em: 
<www.vermelho.org.br>. 
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Ao mesmo tempo em que um cidadão pedia a dissolução de uma 

movimentação comunista, temos o Sr. Floriano Feitosa, secretário do Partido 

comunista em Avaré - SP, que  escrevia: “urgentes providências de Vossência” para 

a liberdade de manifestação, pois “arruaceiros animados pela faciosa passividade 

policial no grande comício Avaré pró-constituinte promoveu desordens e 

depredações [...]”95. 

Para Floriano, a proteção que ele solicitava visava a acabar com as 

arbitrariedades e promover a justiça. Desse modo, ter acesso a manifestações por 

meio de comícios públicos era, para esse cidadão, um direito que foi vigorosamente 

colocado nos discursos do Governo, o senso de justiça, do qual ele se apropriava 

para fazer sua reclamação.   

As pessoas comuns, independentemente de causas políticas ou ideológicas, 

se sentiam no direito e no “dever” de se reportar ao Presidente para reivindicar 

direitos, bem como para solicitar ajuda e também para “colaborar” com o Governo 

denunciando situações que não pareciam compatíveis com a postura “justa” 

defendida nos discurso de Vargas até então.  

Getúlio estabeleceu essa relação direta com o povo, identificando-se como 

representante na instituição dos direitos e necessidades tanto materiais como 

pessoais, incluindo valores e significações, da população brasileira. Para que essa 

“comunicação” entre cidadão e Presidente fosse realmente eficiente, a Secretaria da 

Presidência da República teve um papel efetivo. 

Contrastando com os apelos ou as manifestações de apoio ao Presidente, 

Haydn Andrade, bancário de Belo Horizonte - MG, exprimia com indignação: 

 

Pelo desconto sofrido hoje meus salários chefe de família, 
relativo esse extorsivo imposto sindical, que nada aproveita 
pessoas que de mim dependem, demais sacrificadas pelo 
quadro que atravessamos meus sinceros agradecimentos. 
Respeitosas saudações.96 

  

                                                 
95 Documento 40837-45 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
96 Documento 11949 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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A visão que esse cidadão tinha da obrigatoriedade de estar atrelado ao 

sindicato era de prejuízo total. Assim, demonstrava irônica e sarcasticamente sua 

insatisfação e crítica a essa determinação do Governo.  

Ao encaminhar esse telegrama de repulsa a uma obrigação imposta pelo 

Estado, que, conforme dizia, não o beneficiava em nada, o indivíduo não estava 

silenciando nem se colocando como vítima passiva, ao contrário, aproveitava um 

canal que fora aberto pelo sistema para efetivar sua denúncia. Dessa forma, 

denunciou e protestou contra a situação que estava passando, sem nenhuma 

manifestação de aceitação ou subordinação, se colocando no direito, como cidadão, 

de dar voz às suas queixas mediante a possibilidade de se dirigir ao Presidente. 

Além disso, devemos considerar que esse telegrama não foi eliminado pela 

secretária da presidência, o que seria de se esperar de um Governo que tivesse só 

um caráter autoritário e repressor. 

Contrariamente à postura do telegrama anterior, os Ferroviários da “Rêde 

Mineira Viação”97 se reportaram a Getúlio solicitando “promulgar lei sindical nossa 

valorosa classe”. Segundo seus representantes: “Vivendo dez anos fora da lei, sem 

assistência justiça trabalhista visto que Rêde não a reconhece sua competência.” 

Esses ferroviários queriam ter acesso aos benefícios instituídos por Vargas, 

os quais reconheciam como legítimos; dessa maneira, pediam sua inserção nesse 

contexto por meio do sindicato. Percebemos a ambiguidade da relação dos 

trabalhadores com essa instituição, haja vista que, enquanto no telegrama anterior o 

reclamante se colocava contra a obrigatoriedade de pagar o imposto sindical, nessa 

última mensagem os ferroviários reclamavam sua introdução, pois só assim 

poderiam usufruir os benefícios da legislação social. Contudo, o maior temor desses 

trabalhadores estava na possibilidade de mudança do Governo, como  demonstra 

esse mesmo telegrama: 

 

V. Excia, em reiteradas declarações pretende deixar fecundo 
governo. Pedimos, pois, fechá-lo com chave de ouro 
promulgação lei sindicalização [...].  

                                                 
97 Documento 38354 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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Era em Getúlio que estava projetada a “melhora” da vida dos trabalhadores, 

e a possibilidade de sua saída do Governo resultava em um clima de insegurança e 

medo de que essas políticas instituídas, segundo a visão dos trabalhadores, por 

iniciativa dele não tivessem continuidade. As promessas feitas nos discursos haviam 

sido realizadas e tinham fundamentalmente alterado a vida da população. Nesse 

sentido, aqueles que não tinham a possibilidade legal de ter acesso a esses 

benefícios cobravam sua inserção. 

Cabe ressaltar que os sindicatos brasileiros, no primeiro momento do Estado 

Novo, estavam ligados diretamente às determinações do Governo. A proposta era 

que se tornassem os orientadores das demandas trabalhistas, conciliando os 

interesses dos trabalhadores com o “espírito de solidariedade” proclamado por 

Vargas. Assim, as demandas populares antes tratadas como “caso de policia” se 

legalizariam, mas tendo o Estado como responsável pela organização destas.  

Dessa forma, os sindicatos não continham uma representação significativa 

dos interesses do trabalhador. Além disso, em 1940 foi criado o imposto sindical, o 

desconto de um dia de trabalho de cada trabalhador para o sindicato de sua 

categoria. Parte dessa contribuição recolhida pelo Ministério do Trabalho era 

repassada aos sindicatos para pagar despesas e sustentar os benefícios que tinham 

os sindicalizados, como serviços médicos, clube de recreação, entre outros, embora 

só os sindicalizados usufruíssem esses benefícios e nem todos, apesar de pagarem 

o imposto sindical, fossem obrigados a se filiar. A regulamentação das relações de 

trabalho pelo Estado permitiu “controlar” as formas de organização dos 

trabalhadores, mas, por outro lado, também abriu caminho para a cobrança de 

direitos estabelecidos legalmente. 

De Campinas, o Dr. Alfredo Ribeiro Nogueira, Presidente eleito do Sindicato 

dos Professores de Campinas e consultor jurídico de diversos sindicatos, fez uma 

solicitação abrangente: 

 

[...] informo V. Ex. milhares ferroviários e trabalhadores [...] num 
ato desespero devido salários ínfimos e alto custo de vida, 
passando fome, tiveram necessidade declararem-se em greve 
pacífica. Os sindicatos são impotentes para convencê-los voltar 
ao serviço, visto não inspirar confiança aos grevistas. [...] 
existirá sempre perigo de uma hora para outra os operários se 
transformarem, como antes de 1930, em casos de polícia. 
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Apélo [...] a V. Ex., se digne decretar urgentemente liberdade 
sindical e direito de greve [...] afim evitar maior desprestígio 
Associações classe e possíveis violências. Rogo também 
decretação imediata aposentadoria ordinária 50 anos idade e 
50 serviço, a participação dos empregados nos lucros dos 
empregadores na base de 50%, majoração salário mínimo na 
base de 40% para todos trabalhadores nacionais e medidas 
urgentes para estacionar ou diminuir padrão vida atual, 
inacessível ao trabalhador.98 

 

O telegrama do Dr. Alfredo, em princípio, versa sobre a manifestação de 

trabalhadores que, apesar de pacíficos, se colocavam em protesto por conta das 

dificuldades que estavam passando. Dessa forma, se expressavam mediante essa 

movimentação, numa reação a favor de seus interesses. Após essa colocação, o Dr. 

Alfredo denunciou a ineficiência dos sindicatos na representação dos reais 

interesses do trabalhador e a inconfiabilidade destes, sugerindo que a população 

não confiava nessa instituição. 

Quando se referia à possibilidade de os “operários se transformarem em 

caso de polícia”, ele lançava mão de uma argumentação que Getúlio usara em seus 

discursos para definir essa prática como injusta, se colocando como representante 

dos interesses populares. Cobrava essa posição de Vargas, valendo-se do próprio 

discurso composto por ele.  

No que se refere à solicitação, expressa na mensagem, de implantação de 

medidas que permitissem uma maior liberdade de ação a esses trabalhadores, 

poder-se-ia entendê-la também como uma ameaça velada? Estaria aí implícita a 

possibilidade de um gesto de revolta caso o pedido não fosse atendido? 

Da mesma maneira, Dr. Alfredo cobrava a adoção de medidas que, para ele, 

resolveriam “[...] satisfatoriamente beneficio nossa legislação trabalho, que não 

poderá ser desprestigiada em hipótese alguma”. Assim, reconhecia os benefícios 

materiais que haviam sido instituídos pelo Governo até então, e utilizava esse 

argumento para solicitar que o Presidente continuasse a fazer sua parte. Alguns 

sindicatos procuravam “resistir”, de alguma forma, ao controle estatal, mesmo se 

reportando a Getúlio para a colocação de reivindicações que visavam à defesa dos 

                                                 
98 Documento 1194 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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trabalhadores. Exigiam o que julgavam de direito, o que traduzimos como uma 

manifestação de mobilização. 

Dr. Alfredo terminava seu telegrama enfatizando: 

 

Assim como eu pensam todos os cidadãos que compreendem 
a realidade do momento presente e estão continuamente 
contato trabalhadores. 

 

Assim, demonstrava que a atuação do Governo e sua política de proteção 

aos trabalhadores estavam deixando a desejar e que tinham consciência disso. 

Dessa maneira, o emitente desse telegrama não se colocava contra o Governo no 

momento em que sugeria medidas a serem adotadas, e sim contribuía para a 

manutenção deste, embora não deixasse de denunciar que sua atuação não 

correspondia mais aos anseios da população. 

A partir 1942, passou a existir uma política de incentivo à sindicalização, 

coordenada pelo Governo Vargas por meio de seu representante, o Ministro do 

Trabalho Marcondes Filho, que entendia a necessidade de os sindicatos não terem 

um caráter repressivo, e sim representativo. Exploraremos mais essa questão no 

segundo capítulo desta dissertação, quando da análise dos pronunciamentos do 

Ministro pelo rádio. 

Outro fator que percebemos no telegrama desse líder sindical é que suas 

declarações destoavam da maioria das considerações dos líderes sindicais, que, em 

geral, amenizavam e negociavam as relações entre trabalhadores e os interesses do 

Governo, os denominados “pelegos”99, pois estava se expressando nitidamente em 

defesa dos interesses dos trabalhadores . 

Contudo, não podemos afirmar que, nesse período, esses sindicatos, ou 

seus representantes, na sua totalidade, só representavam os interesses do Governo 

ou do patronato, como nos mostra o Sr. Geraldo Ferrone: 

                                                 
99 “Originalmente a palavra ‘pelego’ designa uma peça de pele de ovelha com a lã, usada pelos 
vaqueiros dos pastoreios do Rio Grande do Sul [...] colocada nos arreios para amaciar o assento e 
diminuir o atrito do corpo humano com o cavalo. Foi com o sentido de amaciar o contato entre patrões 
e empregados que o termo foi incorporado ao sindicalismo brasileiro.” D’ARAUJO, Maria Celina. 
“Estado, classe trabalhadora e políticas sociais”. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida 
Neves (Orgs.). O Brasil Republicano - o tempo do nacional-estatismo do início da década de 1930 
ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 



 66

Jornalistas profissionais Santos, por decisão Assembléia geral 
realizada ontem seu sindicato classe [...] vem respeitosamente 
presença Vossência solicitar se digne marcar audiência para 
comissão especial nomeada entrega memorial contendo justas 
reivindicações classe.100 

 

Esse telegrama demonstra claramente a mobilização dessa categoria e a 

não submissão e obediência às determinações do Estado. É importante ressaltar 

que os telegramas eram encaminhados ao Presidente, o que significa que os 

emitentes esperavam dele uma atitude a favor de suas solicitações. Sendo assim, 

percebe-se que se fazia presente a significação de “protetor” e realizador de justiça 

que Vargas representava; por conta disso, deveria reconhecer a legitimidade das 

reivindicações.  

Cabe notar que havia ainda um movimento que atuava criticamente nessa 

relação entre trabalhadores e Sindicato imposta pelo Estado, criticando e delatando 

aqueles que não desempenhavam o papel representativo dos trabalhadores. O Sr. 

Francisco Rodrigues Dias, adepto de tal movimento, representando a comissão dos 

ensacadores de café, escrevia: 

 

[...] pede intervenção imediata fundamentado na gravidade 
abusos praticado diretoria sindicato composta elementos com 
permanência mais de sete anos [...] causa interesse mais dois 
mil oitocentos trabalhadores descontentes Sindicato, como 
prova ultima assembléia aprovação contas como somente trinta 
e um associados.101 

 

Os sindicatos não poderiam estar em desacordo com as orientações 

políticas do Governo, e denúncias eram respondidas, como a dos ensacadores de 

café, que teve encaminhamento ao Ministro do Trabalho, ao qual caberia averiguar a 

situação relatada. Atendidos ou não os pedidos, para esses trabalhadores uma 

resposta em nome do Presidente da República, demonstrando sua preocupação, 

simulava que o Governo não admitia atitudes que pudessem se sobrepor aos 

interesses do trabalhador. Além disso, a denúncia da atitude do Sindicato que os 

                                                 
100 Documento 43363 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
101 Documento 8005/45 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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representava demonstra a falta de conformismo com as imposições do Estado; 

mesmo tendo de aceitar essas regulamentações, os trabalhadores tinham o direito 

de defender seus interesses. 

Todavia, não eram só os trabalhadores que se dirigiam ao Presidente da 

República solicitando medidas justas e adaptáveis à crise que se fazia presente 

nesse período, como nos mostra o extenso telegrama do Sr. Torquato Alves de 

Almeida, Superintendente das fábricas de Pará de Minas, Belo Horizonte - MG, 

indignado com os salários que as fábricas pagavam a seus operários: 

 

Valho-me bondade Vossência pedir permissão voltar assunto 
no tocante atuais salários estamos pagando [...] já muito exede 
salario minimo estabelecido tambem homens muito bem pagos 
todos vida modesta interior muito satisfeitos. Temos mantido 
velhos operários diversas aposentadorias com o ordenado 
integral [...]. Estamos impressionados Exmo. Presidente nossa 
situação quase insustentável e fácil será verificar nossas 
alegações contrárias aumento ordenados tecelans [...] Motivo 
estarmos pagando mocinhas sem grande responsabilidade na 
vida fomos forçados em 1944 aumentar bastante ordenados 
operários homens chefes de familia maquinistas outros cargos 
[...]. Pedimos vossência tomar conhecimento do aumento 
impressionante importância despendidas anualmente e com 
empregados de uma das pequenas fábricas de 200 teares 
mantidas em Pará de Minas [...].102 

 

Para esse senhor, os benefícios produzidos pelo Estado mediante a 

implantação do salário mínimo e, por conseguinte, o aumento das remunerações 

acabaram com o poder de “sustentação” das fábricas de tecelagem para manter 

seus funcionários. Como estratégia para “driblar” essa situação, ele empregava 

moças, segundo ele, “sem grande responsabilidade” para suprir o lugar dos chefes 

de família, que haviam tido um aumento grande de salário e, por isso, não podiam 

ser mantidos como funcionários da fábrica. 

Nesse sentido, o aumento de salários estaria privando os “chefes de família”, 

defendidos nos discursos de Vargas, da possibilidade de prover suas reais 

necessidades, haja vista que estavam sendo substituídos por moças, que não teriam 

a “responsabilidade” do sustento da família, por conta da política salarial instituída 

                                                 
102 Documento 16248 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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pelo Governo. Cometia-se, segundo o emitente, uma injustiça social, causada não 

pelo patronato, e sim pelo Governo, que o estaria obrigando a isso. Dessa forma, ele 

escrevia procurando uma solução para uma legislação que não lhe parecia 

conveniente e, para justificar sua solicitação, se apropriava de valores expressivos 

nos discursos de Getúlio, como o amparo à família, reinterpretando o discurso do 

Estado de acordo com seus interesses. 

 No supracitado telegrama percebemos que as medidas protecionistas, 

como a instituição do salário mínimo, implantadas por Vargas mediante a legislação 

social realmente se efetivaram, mesmo que não fossem seguidas corretamente, 

como no caso dessa fábrica, que se servia da substituição de mão de obra como 

recurso para não cumprir as determinações impostas. 

A legislação trabalhista, como já verificado anteriormente, não se estendia 

aos trabalhadores rurais, mas isso não significa que estes não tivessem consciência 

dos benefícios dessas políticas, tampouco que não pudessem fazer solicitações ou 

esperar pela proteção do Presidente. Como afirmamos anteriormente, é difícil 

identificar “a voz” dos agricultores, tendo em vista o grande número de analfabetos 

na população rural. Contudo, o Sr. Virgilino Lourenço de Melo103, agricultor, por 

intermédio do delegado de higiene de sua cidade, se reportou ao Presidente da 

seguinte forma: 

 

Venho por meio destas obscuras linhas dirigir-me a V.Exa. 
solicitando um abono de família [...] mantendo-me com a maior 
dificuldade como o meu serviço de agricultura que não faz face 
a carestia de vida nestas zonas. 

 

  Esse agricultor, mesmo não estando inserido no contexto dos benefícios 

implantados por Getúlio, demonstrava estar a par e querer participar desses 

privilégios, pois, continuando, afirmava: 

 

Sou brasileiro e aqui vivo morujando há muitos anos, sem 
recursos e vejo que meu trabalho é insuficiente para atravessar 
esta época de carestia e sacrifícios com todos os meus. 

                                                 
103 Documento 40097 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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Virgilino – como brasileiro e também trabalhador, portanto, cidadão, mesmo 

que do campo – não queria ser um excluído desse “pacto” estabelecido entre Vargas 

e o trabalhador. Então, para manifestar seu descontentamento, se utilizou de 

expressões empregadas no discurso do Governo, apropriando-se delas, e sentiu-se 

autorizado a solicitar para si a proteção do Chefe do Estado, lançando mão, 

portanto, das próprias representações difundidas pelo Estado.104 

 Virgilino terminava a carta declarando: 

 

Certo de que esta cartinha merecerá atenção de V. Exa ficarei 
aguardando tranqüilo a vossa plena benevolência. 

 

Para esse trabalhador rural, Vargas representava justiça e garantia de 

proteção, tanto que tinha certeza que seus anseios seriam atendidos, o que se 

verifica ao afirmar que esperaria “tranqüilo”, sabendo que contaria com o 

reconhecimento do Chefe da Nação. Percebemos também que a política contra um 

Brasil fragmentado estabelecida por Getúlio foi, de certa forma, eficiente, já que seu 

discurso chegava ao mundo rural. 

Entretanto, esse documento não é suficiente para identificarmos a posição 

dos trabalhadores rurais, mas não deixa de ser representativo no que demonstra das 

relações estabelecidas entre os trabalhadores e Getúlio. 

Não só trabalhadores rurais lançavam mão de estratégias para chegar ao 

Presidente, como evidencia o telegrama enviado de Penha - SC, assinado por 

quatro representantes de pescadores: 

 

Os pequenos pescadores do distrito de Penha [...] achando-se 
prejudicados em sua profissão pelos barcos Santo Antonio de 
Lisboa e Cruzmaltina, pertencentes a uma Companhia de 
pesca do Rio de Janeiro, com grandes arrastões estão fazendo 

                                                 
104 O abono familiar é de 19 de abril de 1941. Foi estabelecido pelo decreto-lei 3.200, que, no artigo 
29, estipulava: “Ao chefe de família numerosa, não incluído nas disposições do artigo precedente e 
que, exercendo qualquer modalidade de trabalho, perceba retribuição que de modo nenhum baste ás 
necessidades essenciais e mínimas da subsistência de sua prole, será concedido, mensalmente o 
abono família de cem mil réis, se tiver oito filhos, e mais de vinte mil réis por filho excedente.” Essa 
quantia deveria ser paga em parte pela União (50%), pelo Estado (40%) e pelo Município (10%). 
BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei nº 3.200, de 19 de abril de 
1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3200>. 
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a pesca em nossas enseada e costa carregando nossos 
aparelhos de pesca não deixando recursos para manutenção 
de nossas famílias [...]. Por isso resolvemos apelar para V. 
Excia. como protetor do proletariado nos fará justiça livrando 
assim a miséria.105 

 

Esses pescadores, embora também não estivessem inseridos na legislação 

trabalhista, não deixaram de se reportar a Getúlio na procura de amparo, se 

colocando enquanto “proletariados”, dessa forma, trabalhadores, reelaborando o 

termo em proveito próprio. No imaginário desses indivíduos, o direito à justiça e 

proteção deveria se estender a todos os trabalhadores, mesmo não pertencendo ao 

mundo urbano. Eles, assim como o agricultor Virgilino e muitos outros, também 

argumentavam utilizando os pressupostos do Estado Novo, visando a reforçar seus 

direitos por meio do trabalho. 

Na maioria das cartas e telegramas enviados a Getúlio e selecionados para 

análise, identificamos a solicitação por “justiça”, o que significa que esses indivíduos 

tinham conhecimento do que era de seu direito ou não segundo o discurso 

estabelecido pelo Estado, que os levava a se pronunciarem em defesa de seus 

interesses e a depositarem na figura do representante do Governo a certeza de que 

seriam atendidos, como no caso do Sr. Adamastor Bento, que escreveu de Santa 

Bárbara - SP, fazendo a seguinte denúncia: 

 

Sendo coagido pelo gerente de Companhia Fiação e 
Tecelagem Santa Barbara S/A, Sr. Rafael Cervone, o qual 
desvirtuou Decreto contra economia popular aumentando 25% 
os aluguéis casas operários [...]. Se os pequenos são julgados, 
porque os grandes não o são? Telegramas enviados a Vargas 
demonstra claramente a confiança que esses [...] Como todos 
os operários estão com V. Ex. peço-lhe justiça e rogo a Deus 
que vos recompense.106  

 

Essa certeza de que seriam atendidos – a qual, conforme se pode notar, se 

fazia presente em diversas cartas e telegramas enviados a Vargas – demonstra a 

confiança que esses indivíduos depositavam no Presidente, mas também podia ser 
                                                 
105 Documento 38352 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
106 Documento 11945 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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uma estratégia para alcançar o que pretendiam. O argumento utilizado pelo Sr. 

Adamastor no telegrama supratrascrito mostra que ele se apropriou do discurso do 

Estado ao cobrar a hegemonia social. Todos os brasileiros/trabalhadores, “sem 

distinção de classe”, estariam sob a proteção do Estado, não havendo privilégios a 

ninguém. Portanto, o emitente reclamava a coerência do discurso oficial que pregava 

a nivelação dos direitos e deveres, de “grandes” ou “pequenos”. 

Entre as muitas correspondências destinadas a Getúlio Vargas e 

conservadas no Arquivo da Presidência da República do ano de 1945, selecionamos 

63, entre telegramas e cartas, para reprodução. Durante a pesquisa, nos deparamos 

com várias missivas ainda solicitando ajuda e interferência do Presidente para 

obtenção de emprego ou benefícios pessoais, mas o que nos chamou atenção foi 

que a grande maioria procurava justiça, procurava ver seus direitos firmados. 

A análise dessas correspondências destinadas ao Presidente Getúlio Vargas 

nos leva a concluir que o povo estava engajado no discurso estatal, interagindo e se 

apropriando dos valores constitutivos das propostas varguistas. Os elementos 

simbólicos e os sentimentos expressos nas missivas não eram colocações 

arbitrárias ou simples produtos de uma propaganda doutrinária constituída pelo 

Estado autoritário; estavam vinculados a propostas que iam ao encontro dos valores 

morais e sociais da população brasileira na época. 

A política utilizada foi a do compromisso, um acordo que alcançou as 

maiorias e que efetivamente se estabeleceu no imaginário coletivo. A população se 

“reconheceu” como participante da política estatal e se sentiu segura o bastante 

para reivindicar e cobrar seus direitos ou pedir por interferência quando não 

respeitada, centrando em Vargas a confiança de implantação e continuidade desses 

direitos. 
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CAPÍTULO II - O POVO BRASILEIRO - A CONSTRUÇÃO 
   DO TRABALHADOR/ CIDADÃO 

 

Hoje já se tornou lugar comum dizer que o discurso dos 
oprimidos é diferente do discurso dos opressores. É preciso 
lembrar, no entanto, que esses discursos não correm paralelos, 
sem jamais se tocarem, os oprimidos freqüentemente se 
apropriam de conceitos utilizados. O inverso é também 
verdadeiro; as camadas dominantes têm através da história 
buscado inspiração no discurso dos dominados, ou se 
apropriando dele para utilizá-lo como instrumento de 
dominação.107  

 

Teria sido a propaganda estatal veiculada pelos meios de comunicação uma 

forma de doutrinação das massas? Quais eram as intenções do Ministro Alexandre 

Marcondes Filho na construção de seu discurso? Seriam os discursos proferidos 

pelo Ministro suficientes para a aceitação (ou subordinação) do povo à política 

estado-novista ou para o sucesso da construção de “pai dos pobres” em torno da 

figura de Getúlio Vargas108? De que forma a população respondeu aos apelos de 

Marcondes Filho para a “colaboração” e o reverenciamento a Vargas, tão 

contundentes em seus discursos? Teria a população reproduzido exatamente o que 

os elementos doutrinários contidos nos discursos pregavam? Por meio de que 

significados criou-se essa “proximidade” entre Presidente e povo que efetivou a 

construção do “paternalismo” no período Vargas? Teria sido o rádio, como meio de 

comunicação, significativo para a popularização do regime e um aliado importante 

para a penetração da ideologia do Estado Novo em todos os setores da Sociedade? 

Para responder a esses questionamentos, busca-se neste capítulo analisar 

os impactos e dimensões dos discursos de Alexandre Marcondes Filho proferidos 

pelo rádio, bem como apontar, nas cartas e telegramas encaminhados ao Presidente 

Vargas por pessoas comuns, os elementos apropriados do discurso pela população. 

                                                 
107 COSTA, Emília Viotti da. In: Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 18/06/1988.  
108 “Ao longo de sua primeira passagem pelo poder (1930-1945), mas principalmente durante o 
período do Estado Novo (1937-1945) Vargas implementou pela primeira vez na História do País uma 
abrangente política de direitos sociais e trabalhistas, alguns destas antigas reivindicações das classes 
populares brasileiras. Além disso, ao longo do Estado Novo essas realizações foram 
sistematicamente divulgadas por um aparato de propaganda de massas que prestaram um 
verdadeiro ‘culto à personalidade’ do então ditador.” FGV-CPDOC. Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/htm/dhbb_faq.htm>. 
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No decorrer deste capitulo, procuraremos ainda apontar, mediante a 

historiografia já pesquisada, o papel que o rádio109 desempenhou, pois acreditamos 

que foi por intermédio desse meio de comunicação que os discursos do Ministro do 

Trabalho chegaram à maioria da população brasileira. Dessa forma, se faz 

importante entender que caráter esse meio de comunicação possuía nessa época, 

para podermos analisar sua verdadeira eficácia e contribuição. 

 

2.1 - ESTABELECENDO UM CONTATO CORDIAL COM O POVO BRASILEIRO 

 

Alexandre Marcondes Filho110 assumiu o Ministério do Trabalho em 29 de 

dezembro de 1941. As modificações ocorridas entre 1937 e 1941, portanto, já se 

faziam presentes. O Brasil já não se constituía num país essencialmente agrário, o 

mercado interno, com o fim do poder das oligarquias locais, já era mais unificado e a 

migração campo-cidade havia se acentuado, favorecendo a criação de novos 

“protagonistas” da história: as massas urbanas, que seriam intensamente 

interpeladas como agentes sociais pelo discurso do Estado. 

 

Nas minhas palestras habituais, através da “Hora do Brasil”, 
dirijo-me sempre aos trabalhadores, cujas necessidades e 
realidades o Ministro não cessa de investigar. Sempre 
desejamos, aliás, estabelecer um contato direto, íntimo e 
cordial com a massa proletária, que hoje, mais do que nunca 
tanto contribui para o progresso moral e material do nosso 
país.111 

 

                                                 
109 “O impacto do rádio sobre a sociedade brasileira a partir de meados da década de 30 foi muito 
mais profundo do que aquele que a televisão viria a produzir trinta anos depois. De certa forma, o 
jornalismo impresso, ainda erudito, tinha apenas relativa eficácia (a grande maioria da população era 
analfabeta). O rádio comercial e a popularização do veículo implicaram a criação de um elo entre o 
indivíduo e a coletividade, mostrando-se capaz não apenas de vender produtos e ditar ‘modas’, como 
também de mobilizar as massas, levando-as a uma participação ativa na vida nacional. Os 
progressos da industrialização ampliavam o mercado consumidor, criando condições para a 
padronização de gostos, crenças e valores [...]. Pelo rádio, o indivíduo encontra a Nação: não a 
Nação ela própria, mas a imagem que dela está formando.” MIRANDA, Orlando. Coleção Nosso 
Século. Vol.III. São Paulo: Ed. Abril, 1980. p.72. 
110 Alexandre Marcondes Filho (1892-1974) era advogado, paulista; foi nomeado, em 1941, Ministro 
do Trabalho, em 1942, assumiu também a pasta da Justiça, acumulando-a com a do Trabalho. 
111 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 26/11/1942. AMF: 42.06.25.pi. FGV-CPDOC - Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de 
Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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A “massa proletária” era uma constante na fala do Ministro do Trabalho, cuja 

proposta equivalia à de Vargas ao defender a “eliminação dos intermediários entre 

povo e Presidente”. A intenção era estabelecer um “diálogo” entre Governo e 

população por intermédio do Ministro. Era necessário para o Ministro se aproximar 

do povo, em especial dos trabalhadores, para solicitar a adesão dessa massa à 

causa do Estado, tanto no que se referia à “participação e tolerância” no esforço de 

guerra, como no que dizia respeito à adesão à política nacional-desenvolvimentista 

do Governo, pois, segundo o Ministro do Trabalho: 

 

[...] para beneficiar o trabalhador torna-se indispensável que 
prosperem a indústria e comércio, o que depende, em grande 
parte, do capital; e a desatenção a qualquer desses objetivos 
perturbará o equilíbrio, sem o qual nenhuma dessas forças 
criadoras conseguirá se expandir, com a inteira eficácia de que 
é capaz, para o progresso coletivo.112 

 

O incentivo à indústria e ao comércio era vital para a modernização do país, 

mas o Ministro do Trabalho não se dirigia aos trabalhadores no sentido de 

“arregimentar” sua capacidade de produção. A proposta não transparecia como 

materialista nem individualista, e sim imbuída de um “caráter humanista e coletivo”, 

como no momento em que Marcondes Filho afirmava que se possibilitaria uma 

melhor condição de vida aos trabalhadores com “a distribuição de riquezas” 

resultantes do progresso da Nação.  

O Nacionalismo sempre esteve ligado à aspiração do desenvolvimento 

econômico; foi no espaço nacional que se articulou o esforço de recuperação do 

atraso no qual se encontrava o país. Dando seguimento ao discurso de Vargas, que 

clamava a “colaboração efetiva de todas as classes”, chamando o povo a atuar 

como agente histórico para uma transformação que o beneficiaria, o Ministro 

Marcondes Filho traduzia o trabalho como meio único e legítimo de se atingir a 

igualdade social. 

 

                                                 
112 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 26/11/1942. AMF: 42.06.25.pi. FGV-CPDOC - Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de 
Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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”Popularizar” o Governo e “esclarecer” o trabalhador de suas medidas 

pareciam ser as metas do Estado, e o serviço de radiodifusão garantiria a 

concretização desses objetivos.113 Colocando-se como “locutor” do discurso oficial, 

Marcondes Filho procurava estabelecer um contato “cordial” com o povo e objetivava 

ultrapassar a impessoalidade, embrenhando-se no campo afetivo, amistoso, como 

analisaremos no decorrer deste capítulo. 

 

As palestras radiofônicas do Ministro Marcondes Filho, feitas 
semanalmente, constituem, pela clareza e acerto dos 
conceitos, uma verdadeira interpretação das nossas leis 
trabalhistas.114 

 

Até 1940, Getúlio havia resistido a uma aproximação maior com os EUA, se 

mantendo numa posição indefinida para “explorar” as possibilidades que cada 

potência (Alemanha e EUA) tinha a oferecer. A partir de 1941, com o rompimento 

das relações com a Alemanha, o Brasil aliou-se aos EUA definitivamente. As ações 

do Governo deveriam refletir a tendência às democracias liberais e à oposição aos 

regimes totalitários. Era preciso, dessa maneira, atuar com uma propaganda 

“massiva” para abrandar o caráter autoritário com que o Estado Novo vinha sendo 

conduzido. 

Exaltar a figura do Presidente, a questão da nacionalidade e da Nação era 

vital para a sobrevivência e a continuidade da proposta do Governo Vargas. O receio 

do possível enfraquecimento do Governo também se originava na pressão e 

interferência da política de soberania norte-americana. Reforçar o sentimento 

nacional e fortalecer a relação povo/Presidente, consolidando a responsabilidade 

dos benefícios sociais, ditos como concedidos por Getúlio, era a estratégia admitida. 

Se dirigir à “massa proletária” seria, para o Ministro do Trabalho, “ofertar” a esses 

sujeitos a possibilidade de participar de uma “comunidade nacional” já em 

                                                 
113 “A eliminação e a anulação das fronteiras são inerentes à modernidade. E esta anulação de 
fronteiras atingia também o moderno meio de comunicação que era o rádio, retirando-o do aspecto 
restrito da cidade.” TOTA, Antonio Pedro. Locomotiva no ar - Rádio e Modernidade em São Paulo - 
1924-1934. São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, PW Gráficos e Editores 
Associados, 1990. p.53. 
114 Discurso de Getúlio Vargas, em 19/02/1943. E-BOOKS BRASIL. Disponível em: <www.ebooks 
brasil.org/elibirs/trabalhadores.html>. 
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movimento, a favor da construção de uma Nação centrada, segundo o discurso 

oficial, num “ideal humanista”. 

Nesse contexto, o rádio, como meio de comunicação, teve importância 

significativa para a divulgação da figura do Presidente e das medidas por ele 

regulamentadas objetivando estabelecer uma ponte entre o poder público e a 

população.115 Por intermédio do DIP116, que tinha como meta a divulgação da 

ideologia do Governo, e dos discursos proferidos por Marcondes Filho, o Estado 

estaria construindo uma “aproximação” com a sociedade, procurando estabelecer, 

mediante a popularização do discurso, uma linguagem própria de identificação e 

envolvimento com seu receptor. 

 

Comparecerei em todos os recantos que me queiram ouvir e 
assim ninguém deixará de conhecer os assuntos que dizem 
respeito ao trabalho, à indústria e ao Comércio.117 

 

A proposta do Estado era estabelecer esse “contato direto” com a população 

sem “impor” sua presença, pois estaria presente onde o quisessem (e se quisessem) 

ouvir. Essa fala, além de transparecer um caráter “democrático”, enfatizaria o 

“cuidado” do Presidente para esclarecer as medidas adotadas em favor da 

sociedade. Dessa maneira, Getúlio Vargas, com sua “constante preocupação” com 

as questões populares, estaria se “introduzindo” e “participando” do cotidiano do 

povo. 

 

 

                                                 
115 “Uma estação de radiotransmissão poderia ser dessa forma utilizada para veicular informações 
que seriam absorvidas pelos rádio-ouvintes para enriquecerem seus conhecimentos. Esse fato 
começava a modificar as funções restritas do rádio, ampliando o campo de ação deste ‘aparelho da 
modernidade’. [...] O cotidiano de um lar passava cada vez mais a ser ‘visitado’ pelo som indiscreto 
emitido pelo alto-falante do aparelho radiofônico.” TOTA, Antonio Pedro. Op. cit., 1990. p.43. 
116 Em dezembro de 1939, por meio do decreto 1.915, foi criado o Departamento de Imprensa e 
Propaganda, um serviço de informação com o objetivo principal de regularizar, centralizar e distribuir 
a comunicação social do Estado. Sob a direção de Lourival Fontes, o órgão tinha, entre outras 
funções, a tarefa de “tutelar” os meios de comunicação para o Presidente, pois o decreto 5.077, de 
dezembro de 1939, aprovava o regimento do DIP, mas subordinava-o diretamente ao Presidente da 
República. 
117 Discurso de Alexandre Marcondes Filho na “Hora do Brasil”, em 12/11/1941. AMF: 42.06.25.pi. 
FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de 
Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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Entendo que será de grande vantagem dirigir-me 
periodicamente aos trabalhadores do Brasil, com o objetivo de 
transmitir o pensamento do governo sobre os problemas que 
lhes dizem respeito, contar os esforços que o Ministério está 
desenvolvendo para atender seus interesses, indicar os rumos 
que conduzem à felicidade de bem servir o país; assinalar as 
diretrizes traçadas pelo gênio político do Sr. Getúlio Vargas, o 
mais trabalhador, o trabalhador modelo, que dedica dezoito 
horas de cada dia ao serviço da coletividade!118 

 

A representação que o Ministro do Trabalho fazia do Presidente, colocando-

o como “trabalhador modelo”, nivelava-o aos receptores do discurso. O fato de 

Vargas ter “encarnado” o “maior trabalhador” sugeria que suas medidas seriam 

tomadas em favor de um “bem comum”, pois, como igual, entenderia as 

necessidades fundamentais dos sujeitos que representava, significando, nas 

palavras do discurso, o símbolo vivo da vontade comum. 

 

Os trabalhadores do Brasil estão reunidos em torno de Getúlio 
Vargas, exatamente por isso, porque sua vida representa em 
toda a plenitude, um dos mais altos, mais nobres e mais belos 
pensamentos pelo interesse do Brasil.119 

 

O Ministro do Trabalho procurava demonstrar uma relação de aliança entre 

os trabalhadores e Vargas, criando uma “ligação” indutora de confiança e apoio, 

negando a diferença de posições sociais entre chefe e povo e estabelecendo uma 

identificação positiva entre as partes. 

Mas como chegar ao povo? Como “comparecer” em todos os recantos? 

Nada mais seguro que um meio de comunicação que já se fazia cada vez mais 

presente nos lares brasileiros e que passava a fazer parte do cotidiano dessa 

sociedade. 

 

 

                                                 
118 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 1942. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e 
História da Fundação Getúlio Vargas. 
119 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 1942. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e 
História da Fundação Getúlio Vargas. 
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2.2 - O RÁDIO E O ESTREITAMENTO DA RELAÇÃO ESTADO/POVO 

 

O rádio foi significante para a popularização e divulgação do regime e de seu 

representante, pois, além de sua capacidade de atingir as mais diversas camadas 

sociais, alcançava as regiões mais distantes, fazendo chegar aos territórios rurais e 

à grande maioria da população analfabeta o projeto político do Governo Vargas.120 

Além disso, por intermédio das ondas curtas, estimulava-se uma sensação de 

“integração nacional” , como se fosse possível ampliar os espaços físicos e culturais, 

tendo sido o rádio, nesse sentido, fundamental para a elaboração do “sentimento 

nacional”, pois cada um se descobre como parte de um todo no momento em que se 

compartilham informações e em que há “identificação” com as mensagens 

transmitidas. 

 

O rádio foi o primeiro meio de comunicação a falar 
individualmente com as pessoas, cada ouvinte era tocado de 
forma particular por mensagens que eram recebidas 
simultaneamente por milhões de pessoas [...]. Ao partilharem 
das mesmas fontes de notícias, os indivíduos se sentiam mais 
integrados, possuíam um repertório de questões comuns a 
serem discutidas.121 

 

Essa “integração” propiciada pelo poder de penetração do rádio no cotidiano 

dos brasileiros foi bem utilizada pelo Ministro Marcondes Filho. Por meio de seus 

discursos, ele se “fazia presente” todos os dias, divulgando um Governo focado em 

construir um “futuro desejado pelo povo” e baseado numa proposta que tinha como 

fundamento uma ação conjunta para um “bem comum”. Incorporar aos objetivos do 

Governo o maior número possível de participantes da sociedade era o que se 

objetivava. 

 

                                                 
120 “O rádio invade a vida cotidiana para reproduzi-la segundo determinações e interesses dos grupos 
detentores da posse desse meio de comunicação, ao mesmo tempo em que a vida cotidiana envolve 
o rádio colocando-o como parte de seu estilo de vida”. TOTA, Antonio Pedro. Op. cit., 1990. p.16. 
121 CALABRE, Lia. A Era do Rádio. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2002. p.9. 
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Esse meio de comunicação, que teve em seu início um caráter elitista122, foi 

assumindo uma característica comercial. O Governo, que inicialmente enxergava o 

rádio somente como um meio de “divulgação política” e de finalidade educativa, 

começou também a entendê-lo como um recurso que viria ao encontro de sua 

proposta de modernização. Além disso, o movimento participativo da população com 

esse meio de comunicação incentivou o Estado a investir no campo da radiodifusão.  

O Governo traduziu no rádio uma atividade popular que poderia contribuir 

para popularizar sua política governamental mediante a divulgação de suas metas e 

também compor, com a produção artística “assistida”, a proposta de construção de 

uma identidade nacional e de uma “cultura popular genuinamente brasileira”. Dessa 

maneira, associaram-se num mesmo movimento o caráter comercial do rádio e a 

política estado-novista, contribuindo também para estreitar a relação entre Estado 

nacional e população, unificando “atores” que até então mantinham distanciamento. 

O rádio se incluía num espaço social por meio da divulgação de músicas, discursos, 

programas de variedades, pois os valores, signos e práticas da sociedade brasileira, 

contidos nessas mensagens, eram recorrentemente propagados e reproduzidos, 

possibilitando uma “autoprojeção” do indivíduo nessas produções. 

A introdução de mensagens comerciais mudou a configuração do rádio. O 

que antes era erudição e instrução começou a transformar-se em meio de 

entretenimento popular.123 Com a introdução do patrocínio de anunciantes, 

apareceram os programas de variedades, humorísticos, teatrais, musicais, entre 

outros, que transformaram o meio em fenômeno social e ainda permitiram que as 

emissoras se organizassem em empresas para disputar o mercado cada vez mais 

competitivo. 

Embora fosse maciçamente utilizado pelo Estado, em especial a partir de 

1939, com a instituição do DIP, o rádio não assumiu uma função única de divulgação 

da propaganda ideológica do Governo. Suas características no Brasil eram distintas 

do seu modelo na Alemanha, por exemplo, onde esse meio não tinha um caráter 
                                                 
122 “[...] no começo, pretendiam impor o rádio apenas como veículo de um tipo de cultura, com uma 
programação quase que só de música chamada erudita (da qual ninguém gostava), conferências 
maçantes, palestras destituídas de qualquer interesse, enfim, um rádio sofisticado para meia dúzia de 
‘crentes’, não atingindo as massas.” MURCE, Renato. Bastidores do Rádio - Fragmento do rádio de 
ontem e de hoje. Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1976. p.19. 
123 “O isolamento em que se achavam mergulhadas várias cidades do Brasil obrigava a população a 
recorrer à forma mais recente e moderna de comunicação para se inteirar dos acontecimentos.” 
TOTA, Antonio Pedro. Op. cit., 1990. p.69. 
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comercial, e sim objetivamente ideológico, associado à causa nazista e ao triunfo 

militar. 

 

As políticas sobre o rádio no Estado Novo permitem mostrar 
que, embora o modelo alemão e italiano tenha servido de 
inspiração para o uso do veículo, o resultado foi diferente. 
Apesar dos mecanismos do controle do meio, o governo 
descartou as propostas de amplo uso do veículo para 
propaganda política.124 

 

Sendo assim, observamos que a utilização do rádio pelo regime nazista 

tinha como finalidade a dominação político-ideológica, “bombardeando” com 

variadas técnicas de propaganda totalitária voltadas exclusivamente para a adesão e 

o convencimento da população à causa do Estado, diferentemente do serviço de 

radiofonia que se firmou na sociedade brasileira. No Brasil, a radiodifusão seguiu o 

modelo norte-americano de serviços de comunicação, em que a propaganda, o 

divertimento e a diversidade de programas caracterizavam a programação.125 

Portanto, quando o Ministro anunciava “comparecerei em todos os recantos 

que me queiram ouvir”, entendemos que foi por intermédio do rádio que essa 

“campanha de elucidação e arregimentação” da população se realizou. Não 

desconsideramos o papel da imprensa, mas compreendemos que, como grande 

parte da população brasileira ainda era analfabeta nesse período126, foi por meio do 

rádio que esses sujeitos sociais tiveram acesso aos discursos do Governo, tanto 

aqueles proferidos por Getúlio como aqueles articulados por Marcondes Filho. 

 Apesar dessa repercussão, não consideramos que o rádio teve 

propriamente um caráter manipulador sobre a população. Acreditamos que foi por 

                                                 
124 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena - Propaganda política no Varguismo e no 
Peronismo. São Paulo: Papirus, 1998. p.78. 
125 “O sistema de radiodifusão instalado nos diversos países seguia dois modelos básicos. O primeiro 
era centrado na estreita ligação entre o rádio, a educação nacional e o controle estatal (este é o caso 
da maioria dos países europeus na primeira metade do séc. XX). O segundo, estritamente comercial 
e para o qual o sistema norte-americano serve de paradigma, era formado por um conjunto de 
empresas montadas sobre uma estrutura predominantemente comercial, voltada para os interesses 
do mercado e financiados pela venda de publicidade.” CALABRE, Lia. Op. cit., 2002. p.2. 
126 Taxa de analfabetismo, população de 10 anos ou mais: 1940 - 56,96%, 1950 - 51,65%. Fonte: 
Dados Brutos - Tabulações Avançadas do Centro Demográfico e Anuário Estatístico do Brasil - IBGE. 
Apud: D’ARAUJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997. p.71. 
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conta de sua programação diversificada, contendo mensagens que refletiam valores 

da época, que a sociedade se integrou e integrou esse meio em seu cotidiano.127 

 

2.3 - A “HORA DO BRASIL” - A VOZ DO ESTADO NOS LARES BRASILEIROS 

 

O DIP também tinha uma função educativa e, dessa maneira, incentivava a 

criação de programas, textos, músicas, entre outros, que tivessem por objetivo 

estimular a produção cultural nacional, mesmo que dirigida e sob censura – que 

muitas vezes, segundo Paranhos, não era tão eficiente assim. 

 

Ainda que por um mero cálculo interesseiro ou, mais do que 
isso, em função de uma adesão mais ou menos espontânea ao 
regime, o que de fato se viu foi uma enorme safra de canções 
que enalteciam o mundo do trabalho, para não falar do “Estado 
Novo” e de sua personificação, Getúlio Vargas. Mas houve 
também uma porção não desprezível de canções que 
avançaram o sinal vermelho e, recorrendo a ardis variados, 
furaram o cerco da ditadura.128 

 

O órgão não se limitava a propalar as propostas e realizações do Governo, 

os atos do Presidente ou a censurar as mensagens e programações que julgava 

inadequadas. As produções culturais eram incentivadas, com exceção daquelas que 

não fossem entendidas como compatíveis com os valores morais e interesses da 

época e do Governo.  

A produção musical, por exemplo, era estimulada pelo Departamento para a 

exaltação do trabalhador e das “belezas nacionais”, mas censurada quando o tema 

era a malandragem ou crítica ao regime, embora houvesse brechas, como analisa o 

historiador supracitado. No entanto, considerando-se que a música, lida como 

mensagem, é aceita pela sociedade por meio de sua interpretação, concluímos que 

ela deve ir ao encontro das expectativas, gostos e valores presentes no corpo social. 
                                                 
127 “O rádio começava a penetrar nas cozinhas das casas paulistas. O mercado consumidor que a 
somatória das cozinhas de São Paulo representava era indicador de como a relação entre o dia-a-dia, 
a radiodifusão e os interesses comerciais se configurava num cotidiano abrangente do qual o rádio 
era parte integrante.” TOTA, Antonio Carlos. Op. cit., 1990. p.65. 
128 PARANHOS, Adalberto. Entre sambas e bambas: vozes destoantes do “Estado Novo”. Lócus - 
Revista de História. Vol.13. nº2. Juiz de Fora - MG, Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, 
jul./dez. 2007. Disponível em: <www.locus.ufjf.br>. 
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 Nas missivas encaminhadas ao Presidente, frequentemente os emitentes se 

autodenominavam “trabalhador” e/ou ”brasileiro”. Entendemos, dessa forma, que os 

significados ligados ao trabalho e ao trabalhador, assim como aqueles da 

nacionalidade/nação, difundidos pela produção musical estavam em consonância 

com esses novos significados que foram se formando no imaginário popular.  

Os indivíduos aceitavam as músicas com as quais se identificavam ou as 

que retratavam uma realidade que aspiravam viver. A malandragem, pela sua 

própria representação de pobreza e desamparo, não refletia mais uma situação 

considerada ideal pela maior parte da sociedade. Acreditamos que não haveria um 

aumento significativo do mercado radiofônico se as produções difundidas por esse 

meio não tivessem aceitação maciça por parte da sociedade.  

Segundo Gomes: 

 

A atuação do Estado para com a arte popular destacava-se, 
por exemplo, pelo reconhecimento do valor e do “poder de 
sugestão” da música, sendo os efeitos da nova política social 
sentidos em um grande número de composições. Até então, 
como se observava, os sambas tinham como temática 
recorrente o elogio à malandragem, caracterizando o trabalho 
como um longo e penoso sofrimento. O malandro do morro – “o 
enquistamento urbano do êxodo das senzalas” – que repudiava 
o trabalho era o herói do cancioneiro popular. Mas tal 
panorama vinha-se modificando pela presença das leis que 
reconheciam os direitos dos trabalhadores e pela política de 
derrubada das favelas e dos mocambos. Surgiam dessa nova 
perspectiva personagens que se empregavam em fábricas e 
outros afazeres. Assim, o primado do trabalho, reconhecido 
pelo Estado, chegava também à voz do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP).129 

 

Assim como a música, os discursos proferidos pelo rádio também 

dependiam da aceitação popular para se firmarem. Portanto, eles também passavam 

pelo “filtro” popular. A sociedade, de acordo com os significados que encontrava 

embutidos na fala, é que iria aceitá-los ou não, dependendo da identificação de seus 

propósitos e padrões. Pode-se observar que não é possível impor, para uma esfera 

                                                 
129 GOMES, Ângela de Castro. “Ideologia e Trabalho no Estado Novo”. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). 
Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. p.64. 
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da sociedade, uma fala de poder analisando-se o que aconteceu com a “Hora do 

Brasil” em seu primeiro momento. 

Desde 1932 estava prevista a irradiação de um programa nacional que 

deveria ser transmitido por todas as emissoras de rádio, mas só em 1934 essa 

proposta se efetivaria, por conta das resistências das emissoras. A preocupação 

destas era o lucro, sem o qual não sobreviveriam; ademais, as mensagens 

sistemáticas que o Governo queria impor não eram convenientes para a 

conservação do público, pois cansariam o receptor. Quando se tornou obrigatória a 

transmissão, a resistência ficou por conta do povo, que desligava o rádio quando 

iniciava a “Hora do Brasil”. O programa foi apelidado, na época, de “fala sozinho”, e 

foi preciso muito empenho para torná-lo cada vez mais diversificado e atrativo.130 Foi 

somente a partir de 1939, sob a supervisão do DIP, que o programa passou a ter 

maior audiência, devido à sua reformulação. 

 

O programa foi sendo aperfeiçoado cada vez mais o DIP se 
aperfeiçoou e não poupava esforços para que o programa 
atingisse cada vez mais público e vencesse a rejeição inicial. 
Os radialistas contratados para produzir o programa estavam 
entre os melhores profissionais do rádio. Não era feito por 
amadores ou políticos e burocratas da repartição. Tinham os 
grandes redatores, produtores, operadores e locutores.131 

 

A “Hora do Brasil”, entre outras finalidades, transmitia os atos do Presidente, 

seus discursos, os discursos de seu Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e as 

realizações do Governo, mas havia também uma função educativa no programa, 

como nos mostra Haussen: 

 

Vargas, no entanto, não instrumentalizou a utilização do rádio 
no sentido doutrinário - havia o controle através da censura, 
mas a programação, mesmo a “Hora do Brasil”, era 

                                                 
130 “O programa Hora do Brasil ficou conhecido popularmente como ‘fala sozinho’. Para desfazer essa 
imagem, o governo, através do jornal “A Manhã”, realizava enquetes de opinião nas ruas da cidade, 
cujo resultado procuravam reforçar a impressão favorável do público.” FGV-CPDOC. Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/anos37-45/ev_ecp_horabrasil. 
htm>. 
131 OLIVEIRA, Luiz André Ferreira de. Getúlio Vargas e o desenvolvimento do rádio no país: um 
estudo do rádio de 1930 a 1945. Dissertação (Mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais), 
FGV/CPDOC, Rio de Janeiro, 2006. p.93. 
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diversificada e não só de divulgação de atos políticos. [...] O 
projeto cultural do governo, de cunho nacionalista, fazia parte 
da orientação de resguardar os valores nacionais, incentivando 
principalmente a abordagem de temas e problemas 
especificamente brasileiros.132 

 

Para um Governo que não se admitia enquanto ditatorial e que tinha como 

projeto político construir uma Nação independente e moderna, as ações de 

incentivar o poder de identificação do povo com seus objetivos, criar uma identidade 

genuinamente nacional, valorizar a produção cultural nacional e divulgá-la pelo meio 

de comunicação de maior penetração na época eram para além de estratégicas, 

eram feitos que denotavam o projeto idealizado.  

Com esse propósito, Getúlio serviu-se do programa obrigatório “Hora do 

Brasil” para divulgar, por meio de seus discursos e das exposições de seu 

representante Marcondes Filho, as “boas políticas públicas”, procurando estabelecer 

uma participação efetiva da sociedade. Essa divulgação teria, portanto, tanto um 

sentido de dar uma “satisfação” do Governo à sociedade brasileira, como de 

comprometê-la com as medidas adotadas, pois seriam para um fim comum a todos: 

o crescimento da Nação. 

 

2.4 - PODER DE MANIPULAÇÃO X ASPIRAÇÕES POPULARES 

 

Tendo em vista que era de seu interesse, Vargas procurava manter uma 

relação estreita e cordial com os profissionais do rádio133, decretando leis que os 

favoreciam, incentivando as produções culturais e mesmo “brincando” com as sátiras 

feitas sobre ele. Dessa forma, facilitava sua relação com os artistas populares.  

 

                                                 
132 HAUSSEN, Dóris Fagundes. Rádio e Política - Tempos de Vargas e Perón. Rio Grande do Sul: 
EDIPUCRS, 1997. p.30-1. 
133 “Não só a legislação e a participação do rádio como veículo de propaganda política marcaram 
estes primeiros anos da década. O rádio caminhava para a profissionalização. Profissionalização no 
sentido de que os que trabalhavam em rádio reivindicavam condições adequadas de trabalho. 
Reivindicações essas em perfeita sintonia com a nova legislação trabalhista que estava sendo 
colocada em prática pelo governo provisório de Getúlio Vargas.” TOTA, Antônio Pedro. Op. cit., 1990. 
p.18. 
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Entendemos que a imagem do ditador ficava mais “próxima e afetuosa” com 

a figura do chefe do Estado sendo explorada em caricaturas, programas 

humorísticos, etc. Essa “exploração” de sua imagem pode ser lida com uma 

estratégia de “aproximação” com o povo, um modo de se popularizar e facilitar a 

identificação da população com seu líder. Ao propagandear a imagem do 

Presidente, o DIP procurava “abrandar” o caráter autoritário do Governo, traduzindo 

a não rigidez no humor, na simpatia da figura de Vargas, ressaltando as 

características pessoais de seu governante e “aproximando” sua imagem ao homem 

comum. 

 

Piada sobre Getúlio você tratava em teatro, em rádio, à 
vontade, porque era um ditador popular [...] o Getúlio tinha 
admiração dos artistas por uma razão muito simples. Foi o 
autor da lei que praticamente regulamentou a profissão do 
direito autoral, que deu uma estrutura ao recebimento desse 
direito - a lei Getúlio Vargas, razão porque havia uma aura de 
ternura, de agradecimento, de gratidão do artista à sua figura 
[...]. Então havia esse apoio natural - era o homem da “lei 
Getúlio Vargas”. Havia um clima, era quem tinha feito a lei 
trabalhista, dado o salário mínimo. E isto eu falo como militante 
comunista. Era difícil levar o trabalhador [...]. Ele era o “pai dos 
pobres”, tinha uma habilidade muito grande.134 

 

O fato de Getúlio ter se mantido “próximo” dos sujeitos ligados às produções 

culturais pode ser comprovado pelo telegrama enviado pelos Srs. Alvaro Pires e 

Ferreira Maya, diretores do Teatro Comédia Brasileira, que escreveram do Rio de 

Janeiro, em 1946, relatando suas angústias: 

 

[...] situação aflitíssima, cujas conseqüências [...] cerca de 20 
artistas extrema dificuldade financeira, além enorme divida sem 
solução pagamento, solicitamos V. Ex. gentileza despachar 
urgente processo Comédia Brasileira, conforme pretensão 
requerida [...]. Certos V. Ex. atender pedido máxima urgência, 
dando mais uma vez provas melhores intenções sempre teve 
teatro brasileiro vosso governo, apresentamos eminente Chefe 
nosso agradecimento.135 

                                                 
134 Depoimento de Mario Lago, em 14/04/1992. Apud: HAUSSEN, Dóris Fagundes. Op. cit., 1997. 
p.34. 
135 Documento 15203 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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É interessante observar que o pedido foi atendido, já que Getúlio “autorizou 

a concessão do auxilio de Cr$ 70.000,00”.136 

Em outra missiva, o Sr. Orlindo Antonio dos Santos, que escrevia do Rio de 

Janeiro, se dirigiu ao Presidente da seguinte maneira: 

 

[...] pelo direito concedido por V. Excia., de qualquer cidadão 
poder dirigir-se diretamente a V. Excia., sem intermediários, 
tenho a honra de submeter ao critério e magnanimidade de V. 
Excia., um pedido que, julgo justo. 

 

 Ao versar sobre o fim dos intermediários, o Sr. Orlindo se referia à abertura 

que o Estado proporcionara aos sujeitos, que passaram a poder se reportar ao 

Governo para comunicar suas demandas. Dessa forma, era “legítimo” que o povo 

recorresse a Vargas, pois estaria utilizando um direito que foi exaltado pelo líder 

como uma medida de aproximação com a sociedade nunca antes viabilizada. Assim, 

o que era distante e impessoal tornava-se afetuoso e próximo.  

O Sr. Orlindo, na correspondência destinada ao Presidente, descrevia ainda 

sua trajetória, para corroborar o pedido que faria em seguida: 

 

Brasileiro nato, modesto chefe de família, há longos anos 
dedico a minha atividade profissional, á cinematografia 
brasileira. Durante esse largo espaço de tempo, aprendi quase 
tudo, o que no meu setor de trabalhos técnicos, poderia 
aprender aqui, conforme documentação anexa. Prestei serviços 
as empresas cinematrograficas nacionais, assim como ás 
estrangeiras que vieram filmar no nosso paiz [...]. Diante da 
dedicação e esforço que mostrei no sentido de desejar 
aperfeiçoar-me mais, na técnica cinematrografica, fui convidado 
por esses grandes técnicos, para ir aperfeiçoar-me em 
Holywood. Desejo resaltar com orgulho e patriotismo, que 
durante os quinze anos do vosso benfazejo governo, prestei 
serviços filmando, registrando assim, toda a grande obra de V. 
Excia. O desejo de aperfeiçoar os meus conhecimentos 
técnicos, visa, unicamente contribuir para melhorar o cinema 
nacional. E assim, Senhor Presidente, cheio de fé e entusiasmo 
preparei o meu embarque, quando tive o pesar de saber que 
para eu poder entrar nos Estados Unidos, precisaria dispor da 
quantia mínima, de CR$ 30.000,00. Todos os recursos que 
pude reunir com grandes dificuldades, mal poude atingir esta 
quantia. Porém, não basta para a passagem e o imposto 

                                                 
136 Resposta do Ministro Gustavo Capanema, documento 15203 - Ver em anexos. 
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cambial. Assim, Exmo. Sr. Presidente, depois de haver por 
todos os meios e modos, tentado conseguir sem resultado, fui 
informado que V. Excia. é a única autoridade que poderá 
autorisar a permissão, para que eu pudesse viajar num dos 
navios cargueiros que vão aquele paiz. Venho, pois, 
confiantemente, solicitar a V. Excia., esta autorisação. Estou 
certo, tambem, que V. Excia. em sua administração tem 
sempre amparado o cinema brasileiro, e que atendendo ao 
meu modesto pedido, aliás o único feito por mim, fará 
justiça.137 

 

A carta supratranscrita também nos mostra que a relação entre Vargas e os 

profissionais da cultura era estreita. Ademais, evidencia que os atributos com que o 

Ministro Marcondes Filho qualificava Getúlio nos seus discursos – que analisaremos 

no decorrer deste capítulo – já estavam sendo incorporados e utilizados pelos 

receptores.  

O emitente referia-se a Vargas lembrando sua “magnanimidade” e apelava 

para o espírito “complacente” do Presidente. Contudo, cabe notar que não era um 

elogio gratuito, e sim uma argumentação da qual se utilizava para efetuar seu 

pedido, o qual considerava justo. Assim, faz-se pertinente perguntar: Por que o 

considerava justo? O Sr. Orlindo se “autoprojetava” nas significações distribuídas 

pelo discurso oficial, que dava a ele o direito, como “brasileiro nato, modesto chefe 

de família”, de considerar seu pedido “justo”. Ele estava inserido em todos os 

critérios estabelecidos pelo Governo, pois encontrou a si mesmo nos significados 

contidos nas mensagens ideológicas.138 

Além disso, pode-se observar que o emitente justificava sua solicitação não 

só referindo que desejava se aperfeiçoar profissionalmente – alegação de caráter 

individualista –, mas também mencionando que poderia, com esse aperfeiçoamento, 

contribuir mais para o progresso do cinema nacional. Dessa forma, se associava ao 

discurso nacionalista de Vargas, pois contribuiria, junto com o Presidente, para o 

engrandecimento de questões nacionais, colocadas no discurso como coletivas. Ele 

se considerava parte de um “todo orgânico” com uma finalidade comum; nesse 

                                                 
137 Documento 13773 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
138 “O sujeito particular, enquanto membro do grupo e como tal reconhecido, vê-se imediatamente 
investido dos valores que o grupo se atribui: a glória comum o designa como encarregado por sua 
simples identidade, dessa mesma grandeza.” ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos e poder. 
Tradução de Aurea Weissenberg. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1978. p.140. 
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sentido, Getúlio, atendendo o seu pedido, faria um “investimento” em favor não 

somente dele, mas também do cinema nacional, que já estava inserido na proposta 

de desenvolvimento varguista para a formação de uma cultura popular 

“genuinamente brasileira”. 

Identificamos na missiva que o Sr. Orlindo depositava confiança na sua 

relação com Getúlio. O amparo ao cinema nacional era fato na administração do 

Estado Novo, como ressaltou o emitente ao citar que prestara serviço fazendo 

filmagens e registrando a “grande obra de V. Excia.”. Por conta disso, a vontade de 

se aperfeiçoar nas técnicas cinematográficas era colocada pelo Sr. Orlindo como 

uma “vontade comum”. O investimento realizado pelo estadista na indústria 

cinematográfica garantia e justificava seu pedido.  

O cinema e o rádio foram muito utilizados para divulgar as “qualidades e 

virtudes” de Vargas e os feitos do Estado Novo; por conseguinte, esses meios de 

comunicação receberam muitos incentivos. A estatização da Rádio Nacional em 

1940 ratifica tal asserção.139 A Nacional viria a ser a emissora mais importante da 

radiodifusão brasileira, constituindo-se num dos mais eficientes instrumentos para a 

propagação cultural na época. Com transmissores mais potentes, a capacidade 

técnica da emissora permitia que a rádio atingisse o país com maior qualidade nas 

transmissões, indo ao encontro do projeto do Governo de propagação cultural e 

integração nacional. 

 

A necessidade de atender a estes setores [consumidores] 
explicaria o caráter relativamente autônomo do discurso 
radiofônico, em relação às representações simbólicas das 
classes dominantes, na medida em que sua mensagem deveria 
se situar nesta outra esfera cultural, a das camadas excluídas. 
Explica da mesma forma, os motivos pelos quais a reprodução 
da ideologia dominante se fazia de forma relativa, abrindo 
brechas para a penetração de conteúdos mais amplos. (grifo 
nosso) 140 

 

                                                 
139 Em 8 de março de 1940, pelo decreto-lei nº 2.073, a rádio foi encampada pela união. O mesmo 
decreto nomeava para a direção da Nacional o jornalista e promotor Gilberto Goulart de Andrade. 
Apesar da ingestão de verbas públicas, a emissora continuou a agir como empresa privada, apoiada 
na receita publicitária. 
140 GOLDFEDER, Miriam. Por trás das ondas da Rádio Nacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1980. p.41. 
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Para popularizar ainda mais a Rádio Nacional, foram incorporados à sua 

grade de programação radiojornais, programas de auditório e radionovelas, que 

teriam, estas últimas, grande popularidade entre o público feminino e mesmo o 

masculino. Essa programação diversificada procurava oferecer, majoritariamente, 

entretenimento e, num segundo plano, informação.  

Embora a Rádio Nacional não tenha funcionado efetivamente como veículo 

de propaganda política, não descartamos a hipótese de que o Estado, por 

intermédio do DIP, tenha veiculado mensagens de propaganda mediante a 

obrigatoriedade da transmissão da “Hora do Brasil”, nem que tenha efetuado 

censura na programação do rádio, impondo limites às mensagens transmitidas. 

Certos autores defendem que o DIP, pelo projeto e censura, possuía um poder 

inexorável de determinar normas, manipular a sociedade, conduzir ações e impor 

valores. Sob essa interpretação, os controles exercidos pelo Departamento ou pela 

propaganda construída em torno da figura do Presidente e das normas políticas 

divulgadas seriam suficientes para a adesão da sociedade ao projeto político do 

Estado, para a consideração de Vargas como representante efetivo dos 

trabalhadores e para a sua ascensão à categoria de “Pai dos pobres”. 

Partidário dessa linha de pensamento, Alcir Lenharo afirma: 

 

Qualquer aproximação ao estudo da propaganda no período 
detectará, necessariamente, o peso das instâncias 
micropolíticas atuando sobre o cotidiano dos indivíduos; ao 
atuar dessa maneira, o poder dissemina-se pelo social para 
obter um controle de caráter muito mais persuasivo do que 
diretamente repressivo. As instâncias moleculares atingidas 
não ficam circunscritas a determinados espaços sociais; por 
isso mesmo, dão acabamento à obra de máquina de 
propaganda, podendo os condutores dos micropoderes ir do 
mundo do trabalho ao âmago do cotidiano de cada um para 
intervir em suas expectativas e sonhos, reorientar seus projetos 
de vida, docilizar seus corpos e mentes, o que pode implicar 
reversivamente, numa relação política com o trabalho e 
imprimir um novo sentido até mesmo nas relações 
interpessoais.141 

 

 

                                                 
141 LENHARO, Alcir. Sacralização da política. São Paulo: Ed. UNICAMP, Papirus, 1986. p.43. 
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Para o autor, a construção ideológica elaborada pela máquina de 

propaganda do Estado, por intermédio do DIP e dos representantes do Governo, 

teria sido suficiente para afetar e induzir a sociedade à aceitação passiva e “dócil” 

das elaborações do poder público, “impostas” mediante o poder de persuasão 

embutido nas mensagens e produções. 

No entanto, não é o que nos mostra o Sr. Francisco Pereira da Silva, que 

escreveu um extenso telegrama do Amazonas comunicando a Vargas uma 

resolução do povo amazonense: 

 

Cumpro dever comunicar V. Ex. resolução povo amazonense, 
congraçado massa trabalhista, unida indiscrepantemente 
levantar praça publica dia 19 candidatura V. Ex. Presidente 
Constitucional República. Se como é certo livre manifestação 
das massas na escolha seus supremos dirigentes, é um 
imperativo democrático povo amazonense exercer naquele dia 
de festa nacional um direito incontestável, inviolável. Se 
escolhe nome V. Ex. sem obedecer quaisquer injunções 
estranhas, sua vontade consciente, é porque atual Dirigente 
nação se tornou pelos atos de Governo, bem coletividade em 
defesa honra Brasil, digno dessa consagração. Povo invoca em 
justificativa sua atitude exemplo grande democracia 
norteamericana elegendo pela 4 vez grande Presidente 
Roosevelt. V. Ex. e Roosevelt são chefes supremos dois 
gloriosos Exércitos do Novo continente, vitoriosos na Europa 
escravisada por Hitler e seus asseclas, que não podem ser 
afastados Poder pelo muito precisam ainda realisar na política 
internacional no front interno em beneficio paz futura e 
tranqüilidade seus concidadãos. Povo está certo, portanto, no 
seu gesto querendo continuidade harmonia interna, ordem, 
tranqüilidade família brasileira, garantia direitos trabalhadores, 
amparo família nossos bravos Expedicionários estão morrendo 
pela Pátria, pela liberdade do mundo.142 

 

Embora estivesse no contexto da vida política, mesmo sem exercitá-la 

naquele momento143, o Sr. Francisco se colocava como representante da vontade de 

                                                 
142 Documento 13767 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República.  
143 “Francisco Pereira da Silva chegou ao Amazonas em 1924, nomeado Secretário da Chefatura de 
Polícia, cargo que ocupou por pouco tempo. Em 1930 foi aclamado membro da Junta Governativa 
Revolucionária do Amazonas e, após a extinção desta, nomeado Secretário Geral do Estado, 
permanecendo no cargo por dois anos, isto é, até 1932, quando entrou em divergência com o 
Governo do Estado, na fase intervencionista [...]. Começou a vida parlamentar em 1º de fevereiro de 
1946, [...] criando o Departamento Nacional da Amazônia [...].” BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de 



 91

sua comunidade, somente comunicando uma decisão já tomada em concordância 

com “o povo amazonense”. Destarte, não pedia apoio nem o aval de Getúlio para 

lançar sua candidatura a reeleição.  

O entusiasmo e a convicção presentes em sua fala demonstram uma 

identificação com o discurso ideológico do Estado e com sua atuação efetiva. Pela 

ameaça de desintegração do Governo e de seus serviços, qualificados como “para o 

bem coletivo”, esse sujeito histórico entendia que somente na continuidade do 

Governo Vargas esses bens simbólicos adquiridos – ”harmonia interna, ordem, 

tranqüilidade família brasileira, garantia direitos trabalhadores” – teriam continuidade. 

Se colocando como porta voz da “massa trabalhista”, ou seja, dos que, segundo o 

discurso ideológico, deveriam ser “reconhecidos e dignificados”, ele se sentia um 

representante dos “defensores de uma mesma causa”, portanto, autorizados a livre 

manifestação nas escolhas de seus dirigentes.  

Esse telegrama evidencia ainda que não foi somente em razão da 

propaganda bem articulada pelos agentes do DIP ou do resultado da disseminação 

da imagem de Getúlio que se deu a aceitação do Governo Vargas. A estima e o 

reconhecimento que o governante suscitou não nos parecem vinculados apenas a 

uma obediência e uma aceitação oriunda de uma campanha manipuladora. Analisar 

dessa maneira seria obscurecer esses atores sociais, desconsiderar a forma como 

receberam e refletiram sobre os atos do Governo. Não nos parece que, ao fazerem 

suas escolhas e julgamentos de aceitação ou crítica, foram movidos pela sujeição ou 

submissão, e sim pela apropriação de elementos simbólicos contidos no discurso 

estatal. 

O Sr. Francisco tratou em seu telegrama de uma resolução que parece ter 

sido movida por convicção e confiança no líder do Estado. Concentrava na sua 

figura a possibilidade de andamento de um projeto em comum (Nação/povo) que 

pressupunha as mesmas expectativas do Governo. 

 

Ainda que a propaganda no primeiro Governo Vargas tenha 
sido sistemática e coordenada, é muito difícil admitir que uma 
campanha publicitária, por si mesma, pudesse elevar seu nome 
à categoria de “homem providencial”. Não há propaganda que 

                                                                                                                                                         
Manaus. Acervo - Biografia do Dr. Francisco Pereira da Silva. Manaus, s/d. Disponível em: 
<http://www.suframa.gov.br/suframa_publicacoes_fpereiradasilva.cfm>. 
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transforme um personagem em líder político, em figura 
legendária, sem realizações que afetem a vida material e 
simbólica dos homens e mulheres que o reverenciam. O 
reconhecimento político e a valorização simbólica que os 
trabalhadores dedicaram a Getúlio Vargas, bem como a 
permanência de seus feitos e realizações na memória popular 
por tanto tempo, não podem ser apenas reduzidos a uma 
eficiente máquina de fabricar mitos.144 

 

Como já foi dito, não descartamos que o Estado, por intermédio do DIP, 

tenha veiculado mensagens de propaganda do Governo, tampouco que houvesse 

censura na programação do rádio, impondo limites às mensagens transmitidas. O 

que entendemos é que toda a produção promovida e divulgada pelos meios de 

comunicação, assim como os “mitos” elaborados (ídolos, canções, atores, etc.) só 

eram aceitos com entusiasmo se fossem ao encontro das aspirações populares e 

correspondessem aos valores contidos na sociedade da época.  

O Estado se apropriava dos meios de comunicação para divulgar seu 

projeto. Nesse contexto, lançava mão da censura como meio de divulgação de 

princípios, conceitos e significados considerados ideais pelos agentes de sua 

formulação ideológica. A censura, nesse sentido, assim como o controle sobre os 

veículos de comunicação, configurava-se como forma de “disciplinar” a informação 

em nome dos princípios morais e sociais que o Governo defendia. 

A Rádio Nacional não se percebia como “instrumento de poder”, ao contrário 

da Mauá, utilizada basicamente para a divulgação do projeto nacionalista do 

Governo, como analisaremos a seguir. 

 

2.5 - FALANDO AOS TRABALHADORES DO BRASIL 

 

Getúlio Vargas fundou, em 1944, a Rádio Mauá, incluída na estrutura do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, substituindo a Rádio Ipanema, que 

teve a concessão cassada em 1943.145 A emissora tornou-se um veículo essencial à 

                                                 
144 FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil - O Imaginário popular. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
1997. p.16. 
145 “Documentos inéditos descobertos no Arquivo Federal da Alemanha e estudados pelo pesquisador 
da UFRJ Francisco Carlos Teixeira mostram que o terceiro Reich montou uma rede de radiodifusão 
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difusão da imagem de Vargas e do ideário trabalhista, sendo conhecida como a 

“Rádio do trabalhador” e obtendo grande repercussão na classe trabalhadora.146 

A rádio veiculava diariamente os discursos do Ministro do Trabalho, que se 

intitulava “proletário intelectual”, procurando, dessa forma, se nivelar ao seu público-

alvo, os trabalhadores, objetivando estabelecer com essa classe uma relação 

horizontal. Era como se os acontecimentos e “Vargas” (por intermédio de seu 

representante) se fizessem presentes pelas ondas curtas do rádio e entrassem nas 

casas, participando do cotidiano familiar, numa relação que se propunha 

“elucidativa” e “cúmplice” ao mesmo tempo.147 

 

O principal objetivo da nova emissora era traduzir em 
linguagem simples a legislação trabalhista, orientando a 
conduta do trabalhador. Era uma rádio com a programação 
cuidadosamente voltada para a classe trabalhadora.148 

 

A programação continha também programas voltados para as crianças, 

como “O pequeno trabalhador”, que já demonstrava a preocupação do Estado com a 

formação do trabalhador do futuro, incentivando os concursos estudantis com 

conteúdos voltados às questões nacionais, abrangendo temas cívicos ou históricos. 

A grade da programação, apesar de diversificada, tinha como enfoque maior 

a temática do trabalho. O Ministro, que desde 1942 se fazia presente no rádio com 

suas palestras na “Hora do Brasil”, passou a falar diariamente pela Mauá. Elevar a 

imagem de Vargas por um discurso quase hagiográfico e envolvente tinha como 

propósito, segundo nossa interpretação, legitimar, dentro do imaginário popular, a 

figura do Presidente como “autêntico representante do povo” na configuração de 

“Pai e construtor da Nação justa”. 

 

                                                                                                                                                         
na América do Sul da qual fazia parte a então Rádio Ipanema do Rio de Janeiro.” OLIVEIRA, Luiz 
André Ferreira de. Op. cit., 2006. p.93. 
146 “[...] a emissora chegou a ser a mais ouvida na faixa do início da manhã. Como tinha o objetivo de 
atender aos trabalhadores urbanos, sua programação começava cedo, às 5h da manhã. O objetivo 
era que as pessoas sintonizassem a estação antes de seguir para o trabalho.” Ibidem. p.143. 
147 “No dia seguinte o jornal do Estado Novo, A Manhã, publicava o texto das falas, que podia ser 
assim melhor fixado e guardado pelo público - o que evidencia o cuidado da propaganda em 
combinar os meios de difusão escrita e falada.” GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e direitos do 
trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p.41. 
148 CALABRE, Lia. Op. cit., 2002. p.176. 
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O conteúdo das palestras abarcaria predominantemente o novo 
direito social, diagnosticado como uma matéria ainda 
desconhecida pelo próprio trabalhador, seu beneficiário [...]. As 
dificuldades de comunicação entre as regiões do país 
constituíam apenas a faceta geográfica do problema. Na 
verdade, a ela se somava como causa da ignorância de nosso 
povo, o tipo de processo histórico que presidira a elaboração 
da legislação social. Por não ter sido conquistada ao longo de 
uma epopéia de lutas, e sim outorgada pela sabedoria do 
Estado, essa legislação exigia divulgação e esclarecimentos.149 

 

Existia uma cruzada trabalhista pelas ondas do rádio, na tentativa de 

fortalecer a hegemonia ideológica sobre a população. Vargas, produzido como “pai”, 

teria como “missão” colocar o Brasil nos eixos, elaborar o progresso da Nação e 

atender os anseios da sociedade. O Estado, representado na figura de seu líder, 

evitaria os conflitos sociais, dando campo a uma sociedade equilibrada e 

harmoniosa. 

 

Se o direito é a ciência dos fatos, a ciência da realidade, 
nenhum ramo dessa ciência espelhou de maneira mais perfeita 
a realidade social de um povo que o direito trabalhista 
brasileiro. Iniciada no país logo após 1930, pelo Governo do Sr. 
Getúlio Vargas, a legislação social assumiu uma posição de 
relevo em nossa Pátria, não só porque tínhamos um grande 
débito a saldar com as classes trabalhadoras, como, também, 
graças a capacidade jurídica do poder público. Foi uma 
verdadeira obra de medicina social preventiva que o Presidente 
Vargas realizou no Brasil, tratando do complexo capital [...]. 
Tanto assim, que os 12 anos que transcorreram até agora, 
podem ser contados como uma nova era para o nosso povo, 
porque o país teve um surto de progresso industrial jamais 
realizado por qualquer outra nação em tão curto espaço e 
tempo [...]. E que todas as leis, durante esse período, 
cristalizava o pensamento do Presidente Getúlio, o que é uno, 
indivisível e permanente como uma atmosfera oxigenada e 
pura, na formação do direito social.150 

 

Na fala do Ministro, Getúlio era simbolizado como o ar que respiramos, 

necessário, vital. Além disso, era também a expressão do crescimento da Nação; 

não poderia, dessa maneira, ser dissociado de todo o progresso e das leis 

                                                 
149 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005a. p.213. 
150 Discurso de Alexandre Marcondes Filho na “Hora do Brasil”, em 12/11/1941. AMF: 42.06.25.pi. 
FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de 
Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 



 95

implantadas durante sua gestão. Segundo o discurso, foi por meio da posse de 

Getúlio que os direitos dos trabalhadores foram reconhecidos, pois se refletiam na 

legislação trabalhista. Portanto, esta seria o “espelho” dos anseios populares.  

Dessa forma, conforme o discurso, a legislação seria uma resposta do líder 

da Nação a uma situação de “injustiça social” que dominava o cotidiano do brasileiro 

antes da implantação de seu Governo. Esse “débito” anterior só teria sido “saldado” 

graças ao “espírito complacente” de Vargas e sua capacidade de “visão 

progressista“. 

O progresso da Nação e o progresso dos trabalhadores se associavam num 

mesmo objetivo, nas palavras do Ministro do Trabalho, e todo esse progresso e 

benefícios não teriam continuidade com a saída de Getúlio do Governo, pois era 

nele que estava essa capacidade de transformação. O Ministro, dessa maneira, 

tornava única a política adotada por Vargas, enfatizando o lado inovador do Estado 

ao promover uma modernização com comprometimento social. Nenhuma outra 

Nação teria conseguido esse progresso em tão pouco tempo sem “lutas sociais”, 

pois Getúlio, além de expressão do desenvolvimento econômico, do aparelhamento 

industrial, seria também o responsável pelos deveres do Estado para com a 

sociedade e, ao mesmo tempo, o representante desta na elaboração das políticas 

sociais.  

Manter Vargas à frente da Nação não era, para Marcondes Filho, só uma 

questão de poder político, e sim de dar continuidade a um projeto de construção de 

um Estado-Nação moderno que esse grupo de políticos acreditava como ideal. Por 

conta disso, a fala do Ministro do Trabalho se dirigia em especial a uma determinada 

classe: os trabalhadores. Incluí-los nessa “ação coletiva” em favor da independência 

econômica da Nação era fundamental.  

Vargas enfatizava em seus discursos que, para conquistar esse fim, o 

projeto deveria unificar Estado e sociedade. A “energia” para o estabelecimento do 

progresso deveria vir do povo, deslocando para a sociedade a responsabilidade do 

processo de mudança e transformação da Nação, que se daria à medida do 

engajamento de cada um: 
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O nosso progresso não pode ser obra exclusiva do Governo e 
sim de toda a Nação, de todas as classes, de todo os homens 
e mulheres, que enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra 
em que nasceram.151 

 

Na fala do Ministro do Trabalho, o povo se deparava com um líder quase 

“messiânico”, que tudo via e que, portanto, devia prover a população, como nos 

mostra a carta de alguns funcionários de Passos de Minas152 – incluindo diaristas, 

guarda-fio, tarifeiro, manipulador postal, morsista, carteiro, enfim, trabalhadores 

simples (pela categoria que assinalavam) – que se reportaram ao Presidente 

motivados pelo seu proclamado “senso de justiça”: 

 

[...] Vosso alto espírito de justiça e extrema bondade nos 
animou a pedir vênia e vos dirigir a presente para solicitar [...] 
da vossa bondade mais um olhar protetor, alem dos inúmeros 
que vos tendes dado. 

  

Esses indivíduos desejam: 

 

[...] um aumento de vencimentos e sabemos que a vossa 
bondosa clarividência no-lo concederá. 

  

Sabemos que a “clarividência” não é algo que está vinculado ao bem ou ao 

mal. Nesse sentido, percebe-se que esses missivistas estavam se apropriando da 

expressão e a ressignificando de acordo com o entendimento popular, mas 

utilizando-a como premissa para colocar sua demanda. 

Podemos distinguir duas interpretações sobre a utilização das adjetivações 

atribuídas a Vargas por esses operários. Não excluímos que esses indivíduos, ao se 

entenderem como trabalhadores, portanto, incluídos pelo líder da Nação numa 

mesma proposta, configurando-se como parte de um todo orgânico, entendessem o 

governante como uma representação de si, atribuindo, dessa maneira, credibilidade 

a essas adjetivações não como sujeição, e sim como uma “autoprojeção”. Ao 

                                                 
151 Discurso de Getúlio Vargas, em 01/05/1940. GETÚLIO, Vargas. Op. cit., Vol.VI. p.46. 
152 Documento 34516 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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mesmo tempo, também não descartamos que esses operários “apelassem” para as 

qualificações pessoais do Presidente como forma de terem suas demandas 

atendidas. As qualificações atribuídas a Vargas seriam, nesse caso, um argumento 

para se exigir dele uma justa conduta. 

Esses indivíduos, embora tenham escrito uma carta elogiosa, não deixavam 

de se manifestar criticamente, conforme se constata no seguinte excerto da missiva: 

 

O custo de vida aumentou e apesar das vossas sabias 
providencias ainda nos atinge. Eis o motivo do nosso simples 
pedido. Contamos, pois que o salvador do Brasil mais uma vez 
nos olhará. Deus proteja sempre, o maior dos Brasileiros. 

 

 Os operários de Passos de Minas demonstravam acreditar num “líder justo” 

e elogiavam-no utilizando as qualificações a ele atribuídas no discurso estatal, mas 

não se resignavam com uma situação dificultosa por conta disso. A “confiança e 

admiração” que tinham por seu governante não ultrapassavam o direito de se 

anunciarem, denunciarem e reivindicarem. É o que demonstra também o Sr. Helio 

Arantes153, secretário de redação do jornal “A Verdade”, que escreveu de Igarapava 

- SP, colocando-se da seguinte maneira: 

 

[...] constrangido por escrever ao Presidente, [...] ao 
conhecimento de V. Excia. Sr. Paulo Vasconcelos, associado 
nr. 491066 Instituto Aposentadoria Pensões industriários 
espera há dois anos sua aposentadoria. Trago conhecimento, 
V. Excia., tomar providências julgar necessárias repara tão 
grande falta sábia orientação seu governo, antes que se torne 
um mendigo um trabalhador que confiou e confia governo V. 
Excia. 

 

Esse indivíduo, embora se colocasse como “constrangido”, se reportava ao 

Presidente em nome de outra pessoa, ou seja, efetuava uma denúncia que não o 

afetava diretamente. Para o Sr. Helio, a “confiança” que o Sr. Paulo, por quem 

escrevia, depositava em Vargas não procedia naquela situação, embora não o 

responsabilizasse diretamente, pois afirmava que fora “sábia” a sua orientação. O 

                                                 
153 Documento 38503 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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missivista, destarte, dava a entender que a administração do Estado estava 

dissociada de Getúlio, haja vista que não era a ele que atribuía a incompetência ou a 

injustiça do não recebimento dos benefícios concedidos ao aposentado, e sim à 

máquina administrativa do Estado. Além da denúncia, estava embutida na 

correspondência uma “cobrança” à “sabedoria inerente” do Presidente, pois era ele 

quem deveria tomar as providências reparadoras necessárias. 

 

2.6 - A IMAGEM DO PAI E O INIMIGO ESTRANGEIRO 

 

A campanha de divulgação da imagem de Getúlio se intensificou a partir de 

1937. O Estado, no projeto estatal, deveria ser o mediador dos conflitos sociais e, 

para se tornar representativo, se incorporar na figura de seu líder. Este deveria 

“encarnar” o “espírito de justiça” e “bondade” para se legitimar diante das 

expectativas da sociedade. Daí começou a disseminação da figura de Vargas, que 

foi “assumida” pela sociedade não de forma submissa, e sim como alternativa de 

reivindicação – como já analisamos no primeiro capítulo. 

Em 1945, Getúlio já estava incorporado como “bondoso”, ”justo” e outras 

adjetivações atribuídas pelo Ministro Marcondes Filho. 

 

Entendo que será de grande vantagem dirigir-me 
periodicamente aos trabalhadores do Brasil, com o objetivo de 
transmitir o pensamento do governo sobre os problemas que 
lhes dizem respeito, contar os esforços que o Ministério está 
fazendo para atender aos seus interesses, indicar os rumos 
que conduzem á felicidade de bem servir o país, assinalar as 
diretrizes traçadas pelo gênio político do Sr. Getúlio Vargas, o 
maior trabalhador, o trabalhador modelo, que dedica dezoito 
horas de cada dia ao serviço da coletividade! 
Se eu pudesse, andaria de casa em casa, para conhecer as 
necessidades de cada família, saber como as leis estão sendo 
cumpridas, pressentir os anseios e levar notícia de todos os 
lares ao grande Presidente, em cujo coração o trabalhador 
brasileiro sempre encontrou lenitivo para as suas dores, abrigo 
para suas dificuldades, amparo para todas as suas iniciativas e 
entusiasmo pelos seus triunfos.154 

                                                 
154 Alexandre Marcondes Filho, em 1942. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação 
Getúlio Vargas. 
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Marcondes Filho sempre evidenciava em seus discursos a ação “tutelar” do 

Governo, demonstrando que só a administração de Getúlio seria capaz de promover 

o progresso da Nação e, consequentemente, atender os “interesses gerais”. 

Enfatizando a “atenção e o cuidado” do Estado para que as leis sancionadas fossem 

cumpridas, afirmava que estas “verdadeiramente refletiam” os interesses da 

sociedade. Dessa forma, o colocava como disposto, comprometido e preocupado em 

“conhecer as necessidades de cada família”, necessidades essas que seriam 

supridas pela “sabedoria” do “grande Presidente”, que, como um “Pai”, ampararia as 

iniciativas de seus filhos e se entusiasmaria pelos seus triunfos.  

Esse relacionamento que se pretendia estabelecer, familiar e afetivo, não é 

costumeiro nas relações entre governante e governados. O Estado se colocava 

como “aberto” a receber e defender os valores significativos para a sociedade e 

ainda procurava estabelecer laços de confiança e comunhão. As regras 

apresentadas eram “justas” para uma realização coletiva. Essa ideia acarretava a 

referência a um passado em que a preocupação do Estado era desvinculada desse 

procedimento tido como “moral” no discurso da época. 

O Estado, personificado em Vargas, reconhecia o receptor de seu discurso, 

falava para a “família brasileira”, para os trabalhadores e para os pobres. Portanto, 

todos, mesmo os desempregados, se sentiam “incluídos” nesse discurso. Mesmo 

sendo uma “estratégia” para arregimentar a sociedade em favor da política estatal, a 

conotação do discurso denotava a possibilidade de serem “vistos, reconhecidos”, de 

terem seus problemas e dificuldades colocados em destaque, para serem, talvez, 

solucionados. Depositar “fé”, se sentir “protegido”, ”amparado” e reconhecido 

tornaram-se tanto manifestações de confiança nesse “Pai protetor”, assim 

considerado no discurso do Ministro do Trabalho, como diretrizes da sociedade. 

 

É ilustrativo recordar que a imagem a que se recorria nos 
discursos políticos do Estado Novo para a caracterização do 
processo de construção da Nação/Estado era a da formação 
de uma grande família, em que o presidente era o “pai dos 
pobres”, isto é, o pai do povo trabalhador.155 

 

                                                 
155 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.250. 
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Quando os indivíduos escreviam ao Presidente solicitando algo, se 

apoiavam nessa representação de proteção e justiça contida nos discursos de 

Marcondes Filho. Isso demonstra como essa “mensagem” foi interiorizada e 

reproduzida, mas não de forma passiva; ao mesmo tempo em que acreditavam na 

“magnitude” de Vargas, usavam-na para atingir o que desejavam.  

Nesse sentido, o Sr. Jose Justino Silva156, telegrafando de Maceió - AL, 

escrevia: 

 

Velho Trabalhador da Companhia Costeira contando trinta 
anos serviço e sessenta oito de idade, fui demitido e reclamei 
perante Justiça Trabalho tempo oportuno. Virtude incorporação 
Costeira patrimônio nacional minha reclamação foi remetida 
Ministério Viação e Conselho Costeira fim obter solução caso, 
pois justiça trabalho era incompetente julgar feito. Apélo 
espírito justo vossência amparar pobre trabalhador e entusiasta 
política atual governo fim de não ser desamparado e conseguir 
o que lhe garante a lei, lei fruto inteligência preclaro Presidente. 

 

Eram várias as cartas e os telegramas oriundos de regiões afastadas dos 

grandes centros urbanos, o que denota que os indivíduos estavam atentos à política 

de benefícios sociais implantada pelo Governo, bem como que interagiam com este, 

tanto para manifestar apoio como para cobrar a implantação de tais prerrogativas. 

Conforme se pode notar, o Sr. José apresentava duas argumentações. 

Mostrava-se enquanto “entusiasta” da política do Governo, demonstrando acreditar 

que seu dirigente havia tomado medidas que o beneficiaram; e, concomitantemente, 

por as considerar justas, se sentia no direito de cobrá-las, o que não anulava sua 

admiração pela conduta de seu governante. 

Para o Ministro, as leis trabalhistas estariam passando por seu processo de 

consolidação efetiva sob a proteção atenta de Getúlio, que, conforme dizia, “tudo 

quer e tudo faz em benefício desse povo”157. Essa legislação, que, segundo o 

Ministro, era obra da “clareza” e da “clarividência” de Vargas sobre o direito da 

coletividade, deveria ser entendida na sua totalidade, pois, ao defini-la, Vargas teria 
                                                 
156 Documento 4451 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
157 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 1942. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e 
História da Fundação Getúlio Vargas. 
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colocado a justiça social e as necessidades grupais como prioridades de seu 

Governo.  

As leis, segundo o Ministro, eram formuladas para abarcar todos, como uma 

“grande família”, e o benefício se atingiria mediante o trabalho. Vargas se 

configurava como “pai” à medida que se tornava o implementador da justiça social. 

No discurso do Estado, só por intermédio do trabalho se superaria a pobreza e se 

transformaria o indivíduo em cidadão. Portanto, para se ver reconhecido pelo 

dirigente e “abraçado” por seu protecionismo, bastava ser trabalhador, e era essa a 

condição que todos buscavam. 

 

Só o trabalho podia constituir-se em medida de avaliação do 
valor social dos indivíduos e, por conseguinte, em critério de 
justiça social. Só o trabalho podia ser o princípio orientador das 
ações de um verdadeiro Estado democrático, de um Estado 
“administrador do bem comum” [...]. Trabalhar não era 
simplesmente um meio de “ganhar a vida”, mas sobretudo um 
meio de “servir a pátria”.158 

 

Os pedidos de inclusão no mundo do trabalho eram uma constante nas 

cartas encaminhadas ao Presidente. Assim, é interessante observar quais eram os 

argumentos utilizados pelos cidadãos para fundamentar seus pedidos, como no 

caso do Sr. Pedro José de Andrade159, que escrevia de Santa Cruz pedindo 

“proteção e justiça” para seu caso, que considerava específico: 

 

Chamo-me Pedro José de Andrade e sou uma das vitimas do 
desastre da Parada da juventude160, fato ocorrido a 4 de 
setembro de 1940, que pela sua gravidade ainda está gravado 
na lembrança de todos que dele tiveram conhecimento. [...] 
Tendo sido resolvido por V. Excia que fosse concedido amparo 
as famílias dos acidentados e como tivesse sido eu atingido 
fortemente pela fatalidade quando em viagem para o desfile, 
ferindo-me gravemente no ponto de permanecer mais de 20 
dias entre a vida e a morte no Hospital de pronto socorro dando 
em resultado gravíssima operação para extração do baço, peço 
licença para comunicar a V. Excia. que nem eu, nem meu pai 

                                                 
158 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.238-9. 
159 Documento 2321 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
160 Parada da Juventude era um desfile organizado pelo Estado em solenidades ou inaugurações 
públicas composto por jovens e que reverenciava a figura de Getúlio Vargas. 
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(Tiago José de Andrade) que até hoje esta deslocado, nem 
qualquer membro de minha família jamais gosou de 
semelhante benefício [...]. 

 

 O amparo não chegara a Pedro nem a seus familiares. Colocando-se como 

vítima – já que estava indo participar de uma celebração apoiada e organizada pelo 

Estado –, Pedro se sentia no direito de se dirigir ao Presidente para solicitar uma 

“reparação”. Contava com uma ação “tutelar”, à qual a figura do Presidente estava 

atrelada. Dessa forma, na continuação da missiva, afirmava: 

 

Após o desastre de tão graves conseqüências para mim e 
meus infelises colegas, entrando em convalescência, não pude 
freqüentar as aulas da 4 série da Escola Técnica de Santa Cruz 
de Setembro a Dezembro de 1940, devido a meu estado de 
fraqueza e na época dos exames não havendo a menor 
tolerança da parte dos examinadores para comigo que não 
podia estudar, fui reprovado em diversas matérias, não 
alcançando promoção. No ano seguinte em 1941, por ordem 
de V. Excia. fomos eu e meu irmão Guilherme José de Andrade 
internados no Colégio Pedro II em São Cristovão. 

 

Assim, Pedro revelava que já havia ocorrido uma interferência de Getúlio em 

sua história, interferência essa que, no entanto, não o favorecera muito, conforme se 

pode constatar na continuação da narrativa: 

 

Lá chegados, freqüentamos assiduamente as aulas durante 
todo o ano e por ocasião dos exames o meu irmão Guilherme 
que gosava perfeita saúde foi promovido, porém eu, 
estranhando o método dos novos mestres e ainda ressentido 
da pancada na cabeça que levei por ocasião do desastre, fui 
novamente reprovado e excluído do Colégio Pedro II por ter 
siso inabilitado durante dois anos consecutivos. Reconhecendo 
que não podia continuar os estudos devido ao desastre que 
sofri e perdendo a esperança de meu pai ser reconduzido a 
Prefeitura conforme requerimento que fez o qual foi arquivado 
por ter passado da idade e tendo dois irmãos menores que 
precisam se educar continuando meu pai desempregado até 
hoje, resolvi, apelando para o vosso coração bondoso que 
recorre a todos quanto necessitam, inclusive estrangeros que 
se dirigem a V. Excia. e são servidos resolvi digo eu, solicitar-
lhe um emprego na Prefeitura [...]. 
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Pedro se colocava como impossibilitado de acompanhar os estudos, o que 

justificava pela deficiência que teria adquirido em razão do acidente sofrido quando 

se dirigia à Parada da Juventude, atribuindo co-responsabilidade ao Estado pelo 

ocorrido. O que esperava era que os prejuízos sofridos fossem supridos por uma 

ação protetora de Getúlio, ao qual solicitava uma colocação na Prefeitura. 

A carta supratranscrita revela ainda que o ato de recorrer ao Presidente era 

habitual nessa família. Pedro afirmava que, junto com seu irmão, recorrera ao 

Presidente na ocasião da transferência da escola. Seu pai também já havia enviado 

uma solicitação de emprego a Getúlio, que, entretanto, não fora aceita porque o 

patriarca não se enquadrava nas normas exigidas. Assim, verifica-se que o 

“protecionismo” de Vargas estava incorporado no imaginário de Pedro e seus 

familiares.  

Ademais, nota-se que ao Presidente eram associadas significações 

“paternalistas” nessa missiva. Pedro se mostrava um “filho ciumento” ao se reportar 

aos estrangeiros, evidenciando ter assimilado bem o discurso do Estado quando, ao 

se referir a estes, justificava seu pedido. Destarte, percebemos que esse sentimento 

de “pertencimento a um todo”, de “ser brasileiro”, já estava presente no inconsciente 

desse cidadão. 

A política do Estado Novo, na qual o nacionalismo ganhava ímpeto em nome 

da unidade nacional, pretendia eliminar qualquer tipo de “influência externa”. O 

estímulo ao patriotismo era um ponto destacado no discurso do Estado, e sua 

intervenção contra qualquer manifestação de etnicidade dos imigrantes era intensa. 

Com o advento da Segunda Guerra, esses imigrantes passaram a ser qualificados 

como “inadequados”, principalmente aqueles vindos dos países do eixo (alemães, 

italianos, japoneses). 

Segundo Giralda Seyferth: 

 

Na realidade, a idéia de Nação incutida pela ideologia 
nacionalista afirma que só o nacional é cidadão de fato, 
portanto, imigrantes e descendentes, portadores de culturas 
diversas e identidades étnicas não fazem parte da comunidade 
nacional, não possuem “consciência” ou “espírito” nacional.161 

                                                 
161 SEYFERTH, Giralda. “Os imigrantes e a campanha de nacionalização do Estado Novo”. In: 
PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. p.28. 
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Colocando-se como “Patrício imensamente grato”, Pedro terminava sua 

carta na certeza de que seria atendido. Esse emitente “cobrava” de Getúlio um 

atendimento prioritário por ser brasileiro. A ajuda “ao estrangeiro” citada na 

mensagem pode ser entendida como um elogio à “bondade” do Presidente ou uma 

cobrança relativa à congruência da postura do líder diante do discurso nacionalista 

difundido pelo Estado. Pedro, destarte, incorporava as significações contidas nesse 

discurso.  

As “proteções” e os “amparos” divulgados no discurso estatal como 

características do líder do Estado impeliam Pedro a solicitar, como dever “natural” do 

Estado e direito incorporado, o atendimento de suas necessidades. Isso não 

configurava uma sujeição, e sim uma apropriação desses significados, mesmo que, 

entendidos como verdadeiros, tivessem uma utilização argumentativa. Entendemos 

que, no momento em que essa “credibilidade” da figura protecionista de Vargas era 

interiorizada, permitia ao indivíduo exigir que o depositário de sua fé correspondesse 

ao que se esperava dele. 

O Sr. Fernando Alves Salgueiro162, por sua vez, escreveu ao Presidente de 

Desembargador Drumond - MG,  dizendo que se sentia “obrigado” a denunciar as 

“arbitrariedades” cometidas contra ele: 

 

Inicialmente peço desculpa de me dirigir diretamente a Vossa 
Exelencia, entretanto sou obrigado pelas circunstancias a 
assim proceder. Devido a uma simples acalorada descução 
com o Mestre de Obras da Estrada Vitoria a Minas em 
Desembargador Drumond a chefia da linha propoz a minha 
exoneração sumaria, sem aviso prévio e nem processo regular, 
embora até hoje tenha desempenhado minhas funções de 
almoxarife com toda a exação, sendo assim ainda me negado 
o inquérito administrativo que pedi por carta em 1 de maio do 
corrente ano. O que esta se passando comigo, também está 
acontecendo com 32 operarios da construção nessa localidade, 
pois, estamos sendo espezinhados por este referido Mestre de 
Obras o qual diz que tem ordem da Administração da Estrada 
para assim proceder, além disso trata-se de um estrangeiro. 
Confiamos que Vossa Exelencia com seu espírito de alta 
justiça amparará este apelo mandando proceder um inquérito 
com urgência e justiça. 

 

                                                 
162 Documento 34512 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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Percebemos que o que mais deixou ”indignado” o Sr. Fernando foi o fato de 

que todas essas ilegalidades se deram por conta de um poder exercido injustamente 

e, ainda por cima, por um estrangeiro. Nota-se, desse modo, que esse sujeito havia 

incorporado a significação de “ser brasileiro”, tanto defendida pelo discurso do 

Estado. Essa condição lhe concedia “direitos” contra aquele que acreditava 

representar seu “inimigo”, pois não se adequava aos critérios enaltecidos no 

discurso do Estado. O mestre de obra se tornou “inimigo” por ser estrangeiro, 

situação essa que determinava sua “ilegitimidade”, já que não estava contido em 

valores e significações que identificavam o receptor “legítimo” do protecionismo do 

Estado:  o cidadão brasileiro. 

O nacionalismo era essencialmente a ideologia da formação do 

Estado/Nação, era o povo se transformando em cidadão e soberano em seu 

território. Foi por conta dessa “soberania” que esse indivíduo apontou essa diferença 

entre ele e o mestre de obras. O Sr. Fernando estava proclamando a sua 

identidade.163 

  

2.7 - A GRANDE FAMÍLIA BRASILEIRA E AS SIGNIFICAÇÕES SAGRADAS 

 

O Ministro do Trabalho Marcondes Filho sempre apresentava o Estado como 

um agente executor de fins coletivos e administrador dos interesses gerais, 

canalizando-os para um objetivo único. O discurso sugeria uma atividade coletiva em 

que toda energia individual se transmutasse para um “bem maior” e em que os 

anseios do Governo e do povo convergissem para um mesmo ponto. 

 

O direito não produz o fato. Ao contrario. A realidade é que 
gera o direito. A lei, como expressão do direito, tem de atender 
á maioria e não á minoria porque a maioria é que estabelece a 
realidade social. Por isto o primeiro passo da lei é servir á 
generalidade. E só mesmo a lei geral posta em função, é que 
aponta as novas necessidades grupais, para que estas, 
tornadas então uma realidade possam dar creação a lei 
especial. Assim, os que reclamam contra a legislação que deu 

                                                 
163 O conceito de identidade entendido por Pierre Nora seria uma situação de existência coletiva 
evidenciada em vários momentos históricos e que expressa um sentimento de referência e 
identificação do grupo. Cf.: D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Reflexões sobre o saber histórico. São 
Paulo: Ed. UNESP, 1998. 
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relevo ás próprias necessidades, aos próprios sofrimentos, bem 
andariam louvando a força do esclarecimento que ela contem. 
Estes comentários rápidos, vêm a propósito dos homens de 
mais de 45 anos que atualmente buscam emprego e 
encontram as maiores dificuldades para achar solução.164 

 

Para o Ministro, as leis seriam a expressão do direito da coletividade, mas 

também obra da “clarividência” de Vargas. Ao defini-las, o Presidente teria 

privilegiado as necessidades grupais. Nesse sentido, a ideia que se queria passar 

era a de que a legislação trabalhista fora outorgada por um Estado protetor 

desconsiderando o passado de reivindicações dos trabalhadores, mas, ao mesmo 

tempo, reconhecendo a importância deste. 

O discurso pretendia ressaltar os benefícios sociais como uma “atitude 

generosa” que exigia reconhecimento, admiração e, fundamentalmente, 

reciprocidade da sociedade. As leis eram formuladas para abarcar todos, como uma 

“grande família”, e todos teriam o benefício. Como um “pai”, que não faz distinções 

entre os filhos nem favorece um deles em detrimento de outro, Getúlio teria tomado 

as medidas prioritárias tendo em vista o conjunto, e só então passaria a olhar cada 

caso específico. 

Ao se dirigir aos homens maduros, que sofriam dificuldades para conseguir 

emprego, o Ministro não deixava de reconhecer que as reivindicações feitas por 

esse grupo de cidadãos procediam, mas esclarecia que ainda não haviam sido 

atendidas não pelo desinteresse do Presidente, e sim pela negligência dos 

Governos anteriores. Sendo o Estado um órgão em comunhão com todo o grupo 

social, a prioridade, segundo o Ministro, era o olhar à coletividade.  

Segundo Marcondes Filho, a obra social de Vargas não estava terminada, 

mas, diante da situação de “insegurança e abandono” vivida pelos trabalhadores 

anteriormente, já se havia “assegurado”, por intermédio da implantação das leis de 

benefícios sociais, o reconhecimento destes como participantes legítimos do cenário 

político. Para o Ministro, mesmo que essas leis ainda não “acobertassem” todos os 

cidadãos, já eram um avanço que legitimava a ação presente do Estado e 

sustentava a intenção de construir um futuro que se desejava alcançar. 
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A legislação não lhes considerou a situação especial. E nem 
poderia atender em seus primórdios. O que existia, por falta de 
leis adequadas, era o problema contrário, e de uma amplitude 
perigosa. O que existia, era a permanente ameaça de 
desemprego. Qualquer trabalhador, isto é, a generalidade 
absoluta que a lei veio servir, não tinha a menor segurança. 
Cada dia podia ser a véspera da despedida, da pobreza e da 
desgraça. Foi este o problema que a lei resolveu, 
estabelecendo mútuos direitos e obrigações nas relações de 
trabalho, e exigindo a cooperação do empregador para 
assegurar ao empregado a estabilidade durante os dias de 
saúde e previdência para a doença, a velhice e a morte.165 

 

O discurso oficial não tratava do problema do desemprego, e sim da 

“segurança” adquirida por esses trabalhadores, mediante a “benevolência” das leis 

outorgadas por Vargas. É interessante notar que o Ministro ressaltava que as 

medidas eventualmente tomadas, mesmo que estudadas pelo Ministério do Trabalho 

e, consequentemente, por ele próprio, eram fruto da iniciativa e “preocupação” do 

Presidente, cabendo à “sua sabedoria” resolver esse problema ”exclusivo”.  

Sendo assim, verifica-se que havia um “comprometimento afetivo” do 

Presidente com a causa “individual” dos homens acima de 45 anos. Seu “caráter 

pessoal absoluto” e seu olhar “sábio e clarividente” é que garantiriam que esses 

sujeitos, não incluídos nos benefícios sociais até então, teriam seus direitos 

estudados. Concentravam-se, simbolicamente, na figura do Presidente Vargas os 

anseios desse grupo social e refletia-se nele o reconhecimento dessas angústias. O 

líder tornava-se o “porta-voz” dos significados coletivos e nele projetava-se a 

realização do bem comum.  

 

Então, tudo está em que o homem de governo tenha força 
compreensiva sentido humano necessários para distinguir entre 
milhões de seres felizez o sofrimento esparço de alguns; tudo 
esta nessa capacidade de atenção que vai do maximo coletivo 
ao mínimo individual que demonstra o gênio do estadista. [...] 
Havemos de resolver o problema a resolvê-lo bem, talvez em 
menor tempo do que imaginamos e vencendo todas as 
dificuldades que se apresentam. Para isto não nos faltarão 
elementos elucidativos, preocupação do bem público, 
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percepção das nossas realidades, segurança de decisão, 
clarividência e sabedoria; quem nos dirige é Getúlio Vargas.166 

 

Na fala do Ministro, esses cidadãos deviam, portanto, tranquilizar-se, pois 

estavam sob o “olhar atento e protetor” de seu governante. Só ele poderia solucionar 

tal problema.  

O apoio popular era considerado crucial para o triunfo das políticas públicas, 

mas o papel estratégico pertencia a Vargas. Sua autoridade era concebida como 

generosa, esclarecedora e superior. Vargas era colocado como um modelo de 

autoridade, pois estava do lado das causas justas. Nesse sentido, ele não era 

opressor, pois, segundo o discurso, não fazia uso imoral de seu recurso de poder, 

não colocava seus interesses particulares acima dos interesses da população.  

A proteção à sociedade, por meio dos benefícios concedidos, era o objetivo 

do Presidente. O Estado tinha como finalidade a construção de uma Nação que 

ostentasse a insígnia de ideal para seus cidadãos. No imaginário popular, servir a 

essa Nação seria como servir a si mesmo. Os padrões de lealdade cobrados pelo 

Ministro à sociedade seriam elementos do pacto tido como adequado para 

transformar o país numa Nação forte o suficiente para beneficiar a todos.  

Em outros momentos do discurso, Marcondes Filho salientava que a 

legislação teria se antecipado às necessidades da sociedade, ou seja, teria previsto 

as dificuldades antes que estas se estabelecessem na realidade do brasileiro; tudo, 

porém, se devia ao “poder clarividente de Vargas”: 

 

Multiforme, atingindo todos os setores e prevendo as principais 
situações, fatos ou problemas a serem tutelados pelo Estado, a 
legislação social brasileira acompanha o cidadão desde que ele 
se prepara para o exercício de uma profissão, desde a 
aquisição da qualidade legal de trabalhador, com a 
identificação profissional, durante todo o tempo em que 
trabalha, até o dia em que, pela velhice ou invalidez tem o justo 
repouso que lhe assegura o Estado através dos institutos de 
previdência social. [...] Esse prodigioso esforço construtivo 
exigiu inúmeras leis, muitas das quais com certo fundo 
experimental, por não se tratar de uma legislação que vinha 
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acudir exigências, mas atender, por antecipação, realidades 
apenas pressentidas.167 

 

Dessa forma, neste discurso, o Ministro desconsiderava o passado de 

reivindicações dos trabalhadores. A sociedade teria obtido seus benefícios sem a 

necessidade de lutas. Contudo, ao mesmo tempo, Marcondes Filho não negava que 

esse “povo cordial” teria tido seus direitos reconhecidos. Considerava esse 

reconhecimento de direito, mas não por direito. 

Vargas, como bom Pai/provedor, teria se antecipado e reconhecido o que 

seria necessário e justo a “seus filhos”, que, com a “força da obediência e o espírito 

de ordem”, entendiam “o bem que lhes fora outorgado”.168 

 

O Presidente Vargas, por sua clarividência, antecipara-se 
voluntariamente às demandas sociais e outorgara a legislação; 
este ato era visto como resultado da compreensão do seu 
dever histórico. A outorga impedia o uso da força e removia o 
conflito, tornando possível a construção de uma sociedade 
harmônica. O Presidente ao doar generosamente, cumpria um 
dever do estado, que era o de garantir a justiça social. [...] Mas 
essa obrigação política do Estado era também entendida como 
direito do povo. Essas duas dimensões da dádiva – voluntária e 
obrigatória – estiveram muito presentes no discurso 
estadonovista no qual a “generosidade” do Presidente 
articulava-se com o cumprimento de seu “dever de 
estadista”.169 

 

Vargas buscava igualar a sociedade, protegendo o pobre, o desempregado, 

o desprivilegiado, reconciliando sociedade e Estado, este desprovido anteriormente 

dessa atenção com a população. Era constante no discurso oficial o símbolo do 

Pai/herói que, com “heroísmo e sabedoria”, luta contra as adversidades do passado 

para reduzir as desigualdades sociais. Somente ele poderia desafiar e superar todas 

as barreiras para que os indivíduos conseguissem exercer seus direitos. 
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“Mistificando” as ações de Vargas, o Ministro tornava a política adotada 

diferente de outras, criava expectativas, incitava a confiança e estabelecia 

obrigações. Para que fosse possível a “ação” do governante, vinculava-se esta a 

uma postura “leal” dos indivíduos em relação ao seu líder. 

 

Era este o grande esforço do novo Estado nacional. Ele 
enfrentava a questão social não como uma questão operária, 
mas como um problema de todos os homens e de todas as 
classes, já que eram trabalhadores todos aqueles que 
produziam que colaboravam com o valor social de seu trabalho 
[...]. Tal percepção via o trabalhador não como uma “máquina 
de produção”, mas como uma pessoa humana, como uma 
“célula vital do organismo pátrio”.170 

 

Esses brasileiros, por sua vez, se sentiam incorporados à vida pública e 

cobravam com rigor a aplicação das leis adotadas, como nos mostra o Sr. Raimundo 

Monteiro, que “denunciou” a tentativa de “burlar a lei” da Singer Machine Company, 

na Bahia: 

 

Infro-assinados, comerciários empregados com mais de cinco 
anos [...] levam conhecimento Vossência referida empreza 
disposta encerrar atividades comerciais aqui, está tentando 
burlar leis trabalhistas forçando acordos ruinosos empregados 
mais dez anos ou despedindo sem motivo empregados mais 
recentes. Agora mesmo, primeiro signatário despedido sob 
alegação pretensas faltas que já haviam sido punidas com 
repreensão escrita e ameaça suspensão, fato agora revivido 
para justificar demissão. Sendo signatário pai família, sete anos 
trabalho, motivo ignorado. Outros vão ser demitidos nestes 
dias, todos entretanto sob amparo leis trabalhistas. 
Saudações.171 

 

Esses trabalhadores se viam legitimados e representados pelas leis 

trabalhistas. Por conseguinte, denunciavam, como prova de resistência, as 

arbitrariedades cometidas. Não abriam mão dos direitos que haviam alcançado e 

cobravam uma atitude de Vargas. Atribuíam a si mesmos as “qualificações” de seu 

governante, como “pai de família” e “trabalhador”, e esses significados, incorporados 
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no imaginário popular como valores reais, eram utilizados como justificativa para 

denunciar as arbitrariedades que estavam sendo cometidas. Getúlio era a 

“representação viva” dessas significações e, portanto, era dele que se esperava uma 

postura coerente com o que o discurso proclamava. 

No imaginário social, foi se estabelecendo uma relação de reconhecimento, 

proteção e de justiça social, mas não de forma alienada. O povo reconhecia à 

medida que era reconhecido e cobrava quando esse “reconhecimento” não estava 

de acordo. É o que nos mostra o Sr. Raimundo de Oliveira Magalhães172, guarda-fios 

aposentado, escrevendo ao Presidente: 

 

[...] forçado pela dura lei da necessidade [a pedir] proteção com 
referancia a milhoria de aposentadoria. V. Excia. quando 
decretou a lei da aposentadoria para os extranumerios teve 
emente milhorar a sorte dos mesmo. 

 

Embora se sentisse prejudicado, o emitente não desqualificava Vargas. Ao 

contrário disso, entendia que sua “intenção” era fazer um benefício social, mostrando 

que não duvidava da “benevolência” do Presidente. Contudo, o Sr. Raimundo 

continuava: 

 

[...] infelismente esse beneficio ficou com restrições; Em lugar 
de amparar a velhice dos extranumerários jogou-os na 
indingencia; como passo a expor na atividade eu tinha a diária 
de 20 cr$ a qual foi elevada para Cr 26; achando-me 
ligeiramente adoentado e como tive excrupolo de estar 
exercendo o cargo de guardafios com efficiencia; em virtude de 
ter 23 anos de serviços no telegrafo e 9 annos 3 mezes e 22 
dias de serviços militares na policia de Minas; e mais 2 annos 
no Minas gerais; tempo esse que somados daria mais de 34 
annos; achando apoio no artigo 98 Letra b dos estatutos dos 
funcionários no qual manda contar todo tempo de serviços para 
fins de aposentadoria. mas; infelismente a Directoria geral dos 
correios e telégrafos negou-me esse direito; mandou contar 
somente serviços federal [...] Peço V. Excia. mandar fazer 
revisão na contagem de tempo afim de ser milhorado; meus 
vencimentos; peço mandar a Dr. de Minas pagar meus 
vencimentos de 1 de março de 1943 a julho de 1944 bem 
assim o salário família que aquella Dr deichou de pagar desde 
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1 de Dezembro de 43 a Julho de 44. Exmo. Sr. será o ultimo 
pedido que faço neste sentido pois sou chefe de família 
numerosa e venho luctando como dificuldades desde que fiquei 
afastado de serviços sem ganhar nada durante mais de um 
anno. Somente depois disto é que V. Excia. decretou a lei 
abono 30% aos extranumerios afastados de serviços. Não 
sendo possível milhorar minha aposentadoria peço que V. 
Excia. nomerar-me para algum lugar no telegrafo; cujo 
vencimentos corresponda a diária de 26 cruzeiros; não sirvo 
para guardafios; mas posso chefiar secção de linhas; posso ser 
agente correio posso ser tesoureiro ou auxiliar em qualquer 
repartição. 

 

O Sr. Raimundo escrevia expondo sua realidade, que não estava em 

consonância com o discurso de bem-estar social promovido pela legislação. No seu 

caso, a aposentadoria o levara à situação de “indigente”. Dessa maneira, restava-lhe 

a possibilidade de elaborar a crítica e denunciar sua situação.  

Embora estivesse a par dos seus direitos e os reclamasse, na falta de 

alternativa, pedia outra ocupação para sobreviver, cobrando do Estado sua função 

protetora. Mesmo considerando injusta a sua situação, já que não usufruía os 

benefícios sociais, não era nesse aspecto que fundamentava sua mensagem; o que 

denunciava era que tais benefícios não estavam sendo concedidos de acordo com 

suas necessidades. Pedia, então, uma revisão na contagem do seu tempo de 

serviço, a fim de melhorar sua aposentadoria e seu salário-família, pois sabia que 

era um direito seu, embora não estivesse sendo considerado pela DR. de Minas.  

O Sr. Raimundo esperava do Presidente uma interferência que reparasse o 

fato de não poder usufruir os benefícios da forma como foram estabelecidos. Apesar 

da denúncia realizada, a carta desse cidadão demonstra a “credibilidade” que 

depositava no Presidente, pois solicitava um emprego caso sua aposentadoria não 

pudesse ser resolvida, tentando, desse modo, “compor”, junto com o Presidente, 

uma “compensação” que o ajudasse a enfrentar suas dificuldades. O próprio ato de 

escrever evidencia uma não resignação, ratificada ainda quando “convocava” 

Vargas a realizar os “atos justos” que lhe eram atribuídos no discurso do Ministro 

Marcondes Filho.  

Assim, pode-se afirmar que seu não conformismo representa, em si, um ato 

de crítica, evidenciando que não era de forma alienada e passiva que a sociedade 

recepcionava a legislação “outorgada” por Vargas, bem como que não era de forma 
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gratuita que aceitava as qualificações que lhe eram atribuídas. Contudo, a crítica 

embutida em suas palavras não anulava a esperança que depositava em ter sua 

demanda atendida. Essas significações dadas a Getúlio deveriam fazer sentido, e 

era para que fossem incorporadas como verdadeiras que o discurso oficial e as reais 

medidas adotadas se confrontavam. 

Getúlio era citado na maioria dos discursos de Marcondes Filho, na intenção 

de se criar uma memória em cima de uma imagem estabelecida no bem-estar social, 

na significação de proteção, de caráter altruísta, com uma dedicação voltada, 

constantemente, ao povo brasileiro. O discurso era construído de forma 

“paternalista” e pedagógica; julgava “elucidar” aos trabalhadores os benefícios 

sociais “doados” pelo “espírito complacente” de Vargas.  

Portanto, os discursos de Marcondes Filho faziam “política” para o 

Presidente, buscando consolidar a centralização de um Estado gestor e 

intervencionista. Na fala do Ministro, Vargas estaria “fadado” a liderar o povo, 

sempre com a antevisão do que seria benéfico à sociedade e mencionando o quão 

os governos anteriores haviam sido perniciosos. 

 

Pensemos no Brasil dos dias de Getúlio Vargas, neste Brasil 
modelado para a realidade da nossa gente. Já não há mais 
classes sem direitos. Todas as famílias estão protegidas.173 

 

Durante todo o período do Estado Novo, foi desenvolvida uma propaganda 

para o enaltecimento de Vargas e seus feitos políticos. Em artigos, livros e 

festividades, o objetivo era colocar o Presidente como ordenador de todas as 

mudanças realizadas até então em favor do povo brasileiro. Segundo Gomes: 

 

As palestras de Marcondes Filho certamente em muito 
contribuíram para tal divulgação, mas elas podem ser 
particularmente valiosas para o entendimento de uma faceta 
especial desta construção: a de Vargas “pai dos pobres” e líder 
das massas trabalhadoras. O Ministro do trabalho iria 
caracterizar um certo tipo de imagem do presidente e mais 
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tarde ainda um certo tipo de postura diante do povo 
trabalhador.174 

 

A autora afirma ainda que, nos discursos de Marcondes, as resoluções de 

todas as questões sociais emanavam do Presidente, sendo ele o inspirador e 

executor de toda a legislação elaborada. Entendemos que o Ministro atribuía sim a 

Getúlio os benefícios da legislação trabalhista e o poder de clarividência que tanto 

enfatizava, mas identificamos que em alguns momentos Marcondes Filho colocava 

esses benefícios como fruto do “reconhecimento” de Vargas acerca dos direitos que 

já vinham sendo reivindicados pelo trabalhador. Dessa forma, para o Ministro do 

Trabalho, era tempo de corrigir as ações praticadas por governos anteriores e trazer 

para o espaço público questões que haviam sido negligenciadas. Nesse ponto, se 

faria importante um líder que estivesse presente nesses dois universos – o público e 

o privado –, que entendesse as necessidades pessoais de cada indivíduo e que as 

traduzisse em benefícios sociais. 

 

Um Estado não se afirma pelo que promete, mas por aquilo 
que realiza. Os trabalhadores do Brasil bem sabem disso. 
Promessa é imaginação, é calculo, é prognóstico, é modo de 
agradar e pode ser também engano e malícia. Cumprir a 
palavra emprenhada é competência, lealismo, lucidez, força de 
vontade, preocupação do bem público, realidade. O Estado 
nacional prometeu aos trabalhadores a resolução de problemas 
que representam velhas aspirações do proletariado. [...] Os 
trabalhadores do Brasil bem sabem que o Sr. Getúlio Vargas 
nunca faltou á palavra emprenhada. (grifo nosso)175 

 

No discurso supratranscrito, o Ministro estabelecia um compromisso entre 

Estado e sociedade baseado em medidas reais adotadas. Vargas, em sua 

significação, expressava um conjunto de experiências que não se fundamentavam 

em promessas não realizadas. Para o povo, Getúlio seria o reflexo da possibilidade 

de ter seus problemas reais solucionados. 
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Portanto, no imaginário coletivo, Vargas se estabeleceu como personagem 

principal que representaria a população e efetivamente promoveria meios de o povo 

ser reconhecido. As cartas remetidas ao Presidente nos mostram que o povo estava 

atento à política do Estado, mas também indicam que uma relação foi se firmando 

no plano afetivo, conforme se pode notar mediante a mensagem de uma senhora 

que solicitava um cargo de guardiã ou servente escolar: 

 

[...] [apelo] para o bondoso coração de Vossa Excia, que 
certamente não deixara de atender ao meu pedido [...]. Sendo 
Vossa Excia, o Presidente dos pobres, que tanto tem se 
esforçado pela Nação, principalmente pelos humildes, não 
deixando de socorrer a qualquer apelo, confio inteiramente que 
Vossa Excia. não deixará de atender-me.176 

  

Não podemos desconsiderar que essa senhora escreveu essas palavras em 

1945, fim do Estado Novo. Acreditamos que na memória coletiva da sociedade 

estava fixado o não reconhecimento do papel feminino por parte dos antigos 

governos. Mesmo que essa senhora não viesse de um passado de participação em 

lutas pelo reconhecimento de suas demandas, ela fazia parte de uma sociedade que 

continha, no decorrer de sua história, essa reminiscência.  

O Ministro enfatizou esse passado de falta de reconhecimento dos direitos 

da mulher em seu discurso, lançando mão de significações muito próximas aos 

valores desse grupo específico: 

 

Minha palavra se dirige à operária, à devotada companheira do 
trabalhador, à senhora do lar operário. [...] antes de 30, 
andávamos jungidos a velhas doutrinas individualistas, o 
legislador tinha os olhos vendados, e o que os olhos da alma 
não vêem, o coração do estadista não sente. O país caminhava 
com um atrazo geral de meio século. E a respeito do trabalho 
feminino a própria Europa não seguia muito adiantada [...]. 
Hoje em dia vale a regra de que para serviço igual deve haver 
salário igual, e o salário é mais alto conforme o horário. [...] O 
Estado nacional garante o ordenado da gestante durante as 
férias de quatro semanas antes e depois do parto [...]. Há dois 
períodos de descanso diário para a amamentação. A lei 
determina que se organizem “creches”. [...] E para que a 
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senhora do lar proletário obtivesse todos esses benefícios não 
foi necessário como no velho mundo, que os maridos viessem 
parta a rua lutar e morrer pela companheira e pelos filhos. Foi o 
Sr. Getúlio Vargas quem lhe levou todo esse patrimônio de 
direitos antes denegados [...] A verdade, porém, é que o uso de 
um direito é como o goso da saúde. Não lhe damos valor. Só 
quando a moléstia chega é que sentimos o bem que 
possuíamos e vemos o mal que praticamos não a defendendo 
quando devêramos. [...] Cabe às mães, que foram operárias 
antes e depois, e cuja memória se alimenta de antigas dores 
inesquecíveis, assinalar aos filhos e aos maridos o bem que 
hoje possuímos; e que somente a união espiritual; e que 
somente rupto, a obediência à lei, o respeito à autoridade, a 
dedicação ao grande benfeitor dos lares brasileiros e o amor ao 
Brasil sobre todas as coisas, poderão assegurar em tempos tão 
maus a continuidade do bem que possuímos [...] Se são 
operárias brasileiras recordarão que no tempo antigo os nossos 
políticos jamais pensaram em lhes dar o de que careciam e foi 
o Sr. Getúlio Vargas quem outorgou os direitos e os benefícios 
que desfrutam. Se vieram de outras terras, recordarão que o 
Brasil lhes deu o amparo das mesmas leis, e que as leis do 
Brasil inda são mais humanas que a do país de origem.177 

 

O discurso do Ministro do Trabalho era repleto de significações. Dessa vez, 

ele se dirigia à mãe, à operária, à imigrante, enfim, a todas as mulheres, para 

compor com elas um “pacto”, um comprometimento com a causa do Estado e, 

principalmente, para conduzi-las ao reconhecimento do protecionismo do Presidente. 

A intenção era “arregimentar” essa categoria como um “exército protetor” para uma 

política de Governo, e as argumentações para o convencimento incluíam 

representações “sagradas” no universo feminino – filhos, maridos, lares, o direto de 

amamentação, etc. Ao representar a proteção desses bens, a figura de Vargas se 

tornava o símbolo vivo da vontade desse grupo e de suas exigências. 

A “dedicação” ao líder seria recompensada pela proteção aos bens maiores 

dessas mulheres, pois era em Vargas que estava contida toda essa possibilidade de 

preservação. A continuidade do “reconhecimento” e “protecionismo” das 

necessidades femininas dependeria da aceitação das mulheres em relação à política 

do Estado Novo e do seu ”bom desempenho” (ou poder de convencimento) diante 

de seu grupo familiar, já que caberia a elas argumentar em favor do Governo de 

                                                 
177 Discurso de  Alexandre Marcondes Filho. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação 
Getúlio Vargas. 
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Getúlio Vargas. Agindo em “parceria” com o Estado, elas estariam atuando em 

proveito próprio.  

Dessa forma, as mulheres, anteriormente excluídas do contexto social e 

político – exclusão esta que então se fazia presente no imaginário coletivo desse 

grupo –, identificaram no discurso seu novo papel social, entendendo-o como 

carregado de valores e aspectos positivos. Contudo, cabe observar que não se 

pretende neste trabalho analisar a eficácia das medidas adotadas por Vargas em 

favor das mulheres, e sim o impacto que causaram no imaginário delas. Nesse 

sentido, cumpre destacar a seguinte preleção de Hallbwachs: 

 

Aliás, é difícil dizer em que momento desapareceu uma 
lembrança coletiva, e se ela saiu realmente da consciência de 
grupo, precisamente porque basta que se conserve em uma 
parte limitada do corpo social para que ali sempre se consiga 
reencontrá-la.178 

 

A aceitação de Getúlio por esse grupo social também não foi submissa nem 

gratuita. Analisando o estabelecimento dessa relação, notamos que muitas mulheres 

se tornaram participativas e críticas, como nos mostra a Sra. Santuzza Suppo 

Bartolomé179, que telegrafou ao Presidente de Porto Alegre: 

 

Censora Frances por concurso da diretoria regional correios 
telégrafos esta capital virtude adiantado estado gravidez acaba 
solicitar direito departamento correios telégrafos licença 60 dias 
tem direito gestante. Sabe referida licença concedida sem 
remuneração virtude censores serem admitidos titulo precário. 
Todavia no momento que mais precisa apela confiante alto 
sentimento humanitário V. Excia. sentido seja autorisado dito 
departamento conceder aludida licença com direito vencimento 
integrais visto que hoje graças estado Novo toda legislação 
prevê licença remunerada gestante. Só fiança hospital pedem 
CR$ 700,00 o que não será possível pagar com licença sem 
vencimentos. Apela nesta hora para aquele que tem feito tudo 
sentido amparo humano e amplo classes menos favorecidas 
principalmente a mulher que trabalha e a creança. Vem dizer a 
V. Excia. ainda devida vênia que esse trabalho esta ligado 
esforço de guerra do país e que trabalha 8 (oito) horas diárias 
sem direito a férias ou outra qualqueis vantagem sem reclamar. 

                                                 
178 HALLBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. p.105. 
179 Documento 1131 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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Todavia crê que no caso de V.Excia ordenar departamento 
correios telégrafos conceda licença gestante remunerada fará 
ato cristalina justiça. 

  

Nota-se que no imaginário dessa mulher a imagem de um chefe protetor era 

forte. Mesmo sabendo que não tinha direito a uma licença remunerada, não se 

sentiu impedida de solicitar uma interferência de Vargas no seu caso específico. A 

emitente argumentava a favor de sua causa, salientando um aspecto da questão 

que justificaria a atitude de Vargas em seu benefício: afirmava que trabalhava pelo 

país “sem reclamar”, que seu trabalho estava ligado ao “esforço de guerra do país”.  

Dessa forma, faz-se pertinente perguntar: Não estaria embutida nessa fala uma 

atribuição de direitos que legitimariam sua cobrança? 

Dona Santuzza não apresentava uma linguagem conformista, e sim crítica. 

Parecia acreditar que poderia colaborar para a construção de uma nova história e 

estar solidária ao Governo em um momento específico pelo “bem maior da Nação”. 

Sentia-se incluída na proposta do Estado, mas alegava que sua solidariedade 

deveria, de alguma forma, ser reconhecida e retribuída, colocando em prova nesse 

momento o caráter justo de seu líder. 

 

Hoje é o próprio governo que protegeu o operário em seu 
trabalho, que lhe assegurou lar próprio, quem agora chega no 
íntimo desse lar para entregar ao trabalhador e á sua família o 
alimento são e barato que lhe assegure maior bem estar. 
Realiza o governo, assim, e em pouco tempo, mais uma das 
grandiosas finalidades do Estado nacional, que se transforma 
em Estado-providência, fazendo do Brasil um lar imenso em 
que, na mesa do rico e na mesa do pobre, na do industrial e na 
do trabalhador, poderá existir diferenças de iguarias, mas não 
se encontrará desigualdade de fartura.180 

 

Nos discursos de Marcondes Filho, Vargas criava, determinava, ”cuidava”, 

”protegia” e “igualava” a sociedade; era o “sujeito da ação”, justificando o Estado 

intervencionista, necessário para a realização da igualdade social. Além de 

                                                 
180 Discurso de  Alexandre Marcondes Filho, em 1942. AMF: 42.06.25.pi. FGV-CPDOC - Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências 
Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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associado a todas as mudanças positivas no Brasil, seu autoritarismo era traduzido 

no discurso do Ministro como “protecionismo” e, portanto, indispensável.  

Getúlio, na fala de Marcondes Filho, liderava uma Nação/lar, numa grande 

“comunhão”, em que o cidadão/trabalhador estaria inserido como “igual” aos olhos 

do dirigente, sem distinções. Palavras de uma simbologia forte, que se reportam aos 

valores maiores dos indivíduos: família, lar, alimento. Enquanto líder de uma Nação 

que se traduz em “lar”, o estadista também, conforme indicava o discurso, deveria 

ser reconhecido como “Pai dos Pobres”181. Essa significação lhe “permitia” lidar com 

as questões populares, o “legitimava” para falar e atuar sobre estas. 

 

[...] o chefe/guia, praticamente incomparável, já que infalível, e 
o amigo/pai, que vibrava ao mesmo compasso que sua família. 
Esta relação era estendida a todos os brasileiros, mas era mais 
forte e estreita com os trabalhadores.182 

 

2.8 - SINDICATOS - REPRESENTANTES E REPRESENTADOS NAS SUAS 

MANIFESTAÇÕES 

 

Nos discursos de Marcondes Filho, cuja finalidade, como já se sabe, era 

“elevar” a figura do Presidente, era uma constante a preocupação com a 

organização sindical, que representava um meio pelo qual o Estado atuaria no seu 

papel conciliatório e controlador entre trabalhadores e empresários.183 

 

                                                 
181 “Ao longo de sua primeira passagem pelo poder (1930-1945), mas principalmente durante o 
período do Estado Novo (1937-1945) Vargas implementou pela primeira vez na História do País uma 
abrangente política de direitos sociais e trabalhistas, alguns destas antigas reivindicações das classes 
populares brasileiras. Além disso, ao longo do Estado Novo essas realizações foram 
sistematicamente divulgadas por um aparato de propaganda de massas que prestaram um 
verdadeiro ‘culto à personalidade’ do então ditador.” FGV-CPDOC. Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/htm/dhbb_faq.htm>.  
182 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.150. 
183 “Desde o final do século XIX, a atividade sindical começara entre nós com forte tendência 
socialista e anarquista. Várias greves importantes ocorreram no país, no início deste século, 
mostrando a vitalidade do movimento e também levando a prisões e perseguições. Era essa tradição 
que o governo Vargas pretendeu destruir – e o fez com sucesso, em nome de um modelo sindical 
mais cooperativo e integrado às orientações governamentais.” D’ARAUJO, Maria Celina. Op. cit., 
1997. p.75. 
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Tenho esperança de que em todas as cidades, em todos os 
distritos, nos rincões mais longicuos, onde quer que exista um 
sindicato de empregados ou de empregadores - porque a todos 
considero operários de um Brasil mais prospero e mais forte - a 
minha palavra seja entendida como a palavra de um amigo, de 
um sincero e dedicado servidor que não medirá sacrifícios para 
honrar o mandato que lhe foi confiado [...] para levar a proteção 
da lei a todas as atividades, aperfeiçoar as instituições sociais e 
incrementar as nossas forças de produção e de 
engrandecimento econômico.184 

 

Só com a imigração e a Proclamação da República é que se iniciaria a 

construção efetiva de uma classe operária no Brasil. Daí até a organização sindical 

dos trabalhadores o processo foi rápido. Contudo, a formação do operariado 

brasileiro se deu com certo atraso em relação ao europeu, e o mesmo se pode dizer 

no que diz respeito ao sindicalismo operário. Esse sindicalismo nasceu com forte 

influência dos trabalhadores europeus que emigraram para o Brasil, os quais haviam 

acumulado experiências de luta nos seus países de origem. Eram experiências com 

tendências anarquistas e socialistas na fase inicial e tendências comunistas nas 

fases subsequentes. Cabe notar que, em seus discursos, o Ministro não se referia a 

nenhuma atuação dos sindicatos no período anterior a 1930. 

Os sindicatos não abrangiam os milhares de cidadãos não inseridos no 

mundo do trabalho. Além disso, muitos trabalhadores qualificados, apesar da 

obrigação do imposto sindical, não se atrelavam aos sindicatos representantes de 

suas categorias. Foi por conta dessa “distância” entre trabalhadores e sindicatos que 

o Ministro se empenhou tanto em tornar essa organização verdadeiramente 

representativa dos interesses dos trabalhadores.  

Atrelar a inserção dos indivíduos na vida sindical com a questão da 

mobilidade da Nação era uma constante na fala de Marcondes Filho. A proposta 

corporativista, com que era fundamentado o sindicalismo brasileiro, visava a 

organizar uma relação sem conflitos entre patrões e empregados, ao mesmo tempo 

em que, com papel conciliatório e organizador, o Estado se munia de mais controle e 

poder sobre as duas categorias para a implantação e fiscalização das medidas 

adotadas.  

                                                 
184 Discurso de Alexandre Marcondes Filho, em 1942. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e 
História da Fundação Getúlio Vargas. 
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De acordo com o Ministro, seriam considerados operários do Brasil aqueles 

que estivessem vinculados a um sindicato, mesmo “nos lugares mais longíncuos”. 

Ele dava a entender que todos os benefícios que costumava citar se efetivariam 

para aqueles que estivessem inseridos nesse instrumento de organização. Os 

sindicatos seriam, na fala do Ministro, uma organização “representativa” para a 

defesa dos direitos dos trabalhadores e uma “força cooperativa” com o intuito de 

favorecer o “desenvolvimento econômico” em benefício de todos. Como assevera 

Gomes, “era pela vida sindical que a nacionalidade se mobilizava”.185  

Ainda segundo a autora: 

 

O ministério queria sindicatos e líderes convencidos das 
qualidades do sistema corporativista, o que não significava 
necessariamente submissão total. A vivificação do sindicalismo 
corporativo deveria passar por um esforço eminentemente 
pedagógico e não fundamentalmente repressivo.186 

 

Para o Estado, os sindicatos também representariam um meio de 

arregimentação dos trabalhadores em favor de sua continuidade. No discurso, ao se 

referir à situação de “abandono” e de perseguição a que o trabalhador estava sujeito 

antes de Vargas, o Ministro, além de “consagrar o eminente estadista”, procurava 

demonstrar a necessidade da continuação desse regime e legitimar a ação dos 

sindicatos como poderosos representantes dos interesses de classe, com poderes 

dados pelo próprio Estado para exercer essa função protetora e representativa.  

Destarte, o Ministro do Trabalho procurava estabelecer entre os sindicatos e 

os trabalhadores uma aliança, projetando nessa instituição o sentido de 

confiabilidade e apoio aos interesses da classe trabalhadora. 

 

Dizia-se que o regime era essencialmente democrático. [...] 
Entretanto, nas ruas, prendiam os operários, porque o caso 
social era uma questão de polícia. [...] Tudo agora mudou. Em 
todos os meridianos da Pátria, em todos os campos da 
atividade humana, em todas as idades, estão beneficiários das 
providências do insigne estadista, incomparáveis providências 
por ele outorgadas através do Estado nacional. [...] fui recebido 

                                                 
185 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.247. 
186 Ibidem. p.250. 
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pelos sindicatos, que são associações de classe a que o 
Estado entregou poderes para representar e defender os 
mútuos e respeitáveis direitos do trabalho e do capital e 
conferiu meios para promover obras de assistência e de sadio 
entretenimento. [...] Recordemos as injustiças do passado, a 
negativa de direitos para o proletário, a falta de proteção ao 
trabalho, a ausência de leis de assistência, as greves 
destruidoras da riqueza, as crianças que morreram de fome, a 
velhice que esmolava, a exploração do trabalho humano, os 
lucros inconfessáveis do capital, a discórdia das classes 
produtoras, o abandono de problemas fundamentais da 
nacionalidade, a incompreensão dos destinos do país, dividido 
por interesses de grupos e de nações.187 

 

A falta de proteção aos interesses do trabalhador por parte dos regimes 

anteriores – aspecto que o Ministro tanto enfatizava – justificava a defesa aos 

sindicatos. Estes deveriam ser “atraentes” aos trabalhadores, o que explica a 

inserção de atividades recreativas e assistenciais nestes organismos. 

 

A experiência da política sindical tem proporcionado ao 
governo o anseio de melhor auscultar os interesses das 
classes trabalhadoras, que por meio dos representantes saídos 
do seu próprio seio, levam ao exame dos órgãos do governo 
suas necessidades e as sugestões capazes de solucioná-
las.188 

 

No discurso oficial, os sindicatos assumiam significação especial. Dizia-se 

que possuíam instrumentos e líderes para representar os interesses do povo diante 

do Estado, que, por sua vez, seria o único “capaz de atendê-los”. Contudo, como já 

analisamos no primeiro capítulo, isso não significa que esses órgãos não 

incorporaram realmente a questão da representação trabalhista como objetivo, 

tampouco que foram impedidos de manifestar o que julgavam ser necessário aos 

trabalhadores, mesmo que se utilizassem de Vargas para concretizar as demandas. 

É o que nos mostra o Sr. Geraldo Ferrone, que se denominou presidente da 

Assembleia realizada pelos jornalistas da cidade de Santos: 

                                                 
187 Discurso de  Alexandre Marcondes Filho, em 1943. AMF: 42.06.25.pi. FGV-CPDOC - Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências 
Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
188 Discurso de  Alexandre Marcondes Filho na “Hora do Brasil”, em 1943. FGV-CPDOC - Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências 
Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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[...] jornalistas profissionais de santos, por decisão assembléia 
geral realizada ontem seu sindicato de classe [...] vem 
respeitosamente presença Vossência solicitar se digne marcar 
audiência para comissão especial nomeada entrega memorial 
contendo justas reivindicações classe.189 

 

O telegrama versava sobre um descontentamento, mas o emitente não 

deixava de se reportar “respeitosamente” a Vargas, ao qual caberia provar sua 

dignidade aceitando receber os jornalistas de Santos. Mesmo num período de 

“abertura”, não devemos desconsiderar a “audácia” da mensagem, o que traduzimos 

como consequência do próprio agrupamento desses profissionais nos sindicatos. 

Também “ousada” é a mensagem do Sr. João Vieira, que telegrafou ao 

Presidente de Cascavel - SP190: 

 

Se coordenação não tomar providências abuso comercio 
aumento gêneros fora proporção, greves Paulista e Mogiana 
poderão tomar proporções alarmante. 

 

Criticar o poder estabelecido não significa necessariamente ir contra esse 

poder ou desejar sua decomposição; ao contrário disso, pode ser uma maneira de 

“colaborar” com esse Governo, de trabalhar junto com o seu líder pelo bem comum. 

Esse “exercício de poder” foi, de certa forma, delegado pelo próprio Estado ao 

colocar os sindicatos como veículo de manifestação das demandas dos 

trabalhadores. Atrelados ou não aos sindicatos, os cidadãos interagiam com o 

representante do Estado, sugerindo, apoiando decisões e criticando. 

O Sr. Pedro Tomaz da Silva191, representando os ferroviários da S.P.R. em 

Santos, relembrava a Vargas: 

 

Excelência: em 25 de julho corrente ano estive palácio catete 
chefiando Comissão Ferroviarios S.P.P. portadora memorial, 
qual lembramos necessidades proteger trabalho noturno, 

                                                 
189 Documento 43363 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
190 Documento 11992 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
191 Documento 40842 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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domingos, feriados, assim como pagamentos folgas repouso, 
hora refeição noturna. Companheiros confiantes atenção 
vossencia, aguardam seja feita justiça nossa justa aspiração. 

 

Numa sociedade que não encontrava nenhuma referência a seus anseios 

nos antigos representantes de Estado, essa dinâmica de se reportar a Vargas 

exprimindo suas aspirações justificaria a postura de fidelidade desses cidadãos em 

relação ao seu líder. O intuito de Getúlio era representar a vontade do povo, 

conforme expressava o discurso do Estado; os valores nele contidos eram definidos 

como gerais. Ser solidário e cooperar com esse representante não eram atitudes de 

resignação ou adulação a um poder maior, e sim um modo de o indivíduo alcançar 

seus objetivos.  

No ano de 1945 – ano em que as mensagens transcritas neste capítulo 

foram produzidas –, esses cidadãos já haviam percebido que o discurso oficial não 

era “oco”, pois já viviam um conjunto de transformações realizadas pelo Governo 

Vargas. Dessa maneira, não poderíamos traduzir como resignação nem como falta 

de capacidade crítica o reconhecimento dado a esse Presidente. Todavia, vale 

destacar que a demonstração de “confiança” nos atos do Governo também era um 

recurso empregado para conseguirem efetivar seus objetivos, como nos mostram os 

vários operários da Cia. Editora Americana S/A192: 

 

[...] vem, por intermédio deste agradecer antecipadamente a 
vossência mais um beneficio que iremos usufruir com a 
aplicação dos decretos leis números 3.208 de 13/6/40 e 2.162 
de 1/5/40, os quais mandam pagar operários de industria 
insalubre porcentagem sobre nossos vencimentos que, por 
motivos independente do elevado espírito que norteia sábia 
política amparo trabalhador vossência até hoje não foi 
cumprida industrias gráficas. Aproveitamos oportunidade 
reafirmar Vossência nossa eterna gratidão por atos praticados 
nosso favor pelo elevado espírito justiça que sabe ser 
possuidor, sinceramente contridos pedimos Deus conserve vida 
saúde V. Excia. desejando ainda todo coração V. Ex. possa 
permanecer por longo tempo como Chefe do Governo, afim de 
continuarmos gozar benefícios suas mãos sempre recebemos. 
(grifo nosso) 

 

                                                 
192 Documento 38346 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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O telegrama desses trabalhadores evidencia que o benefício citado ainda 

não era levado a efeito. Os operários, então, se antecipavam a uma interferência do 

Governo a seu favor e já se mostravam gratos ao Presidente. Não 

responsabilizavam Vargas por não estarem usufruindo o que determinava os 

decretos mencionados, e sim as indústrias gráficas.  

A “bajulação” neste telegrama não era gratuita. Mesmo demonstrando 

adesão à política do Estado e à sua continuidade, os operários vinculavam esse 

apoio ao atendimento de seus direitos. Da mesma forma, a estima pelo líder poderia 

ser abalada se o “amor e a proteção” prometidos não procedessem. O discurso 

oficial, por sua vez, designava os objetivos a serem alcançados e as condutas 

esperadas para serem concretizados. O comprometimento afetivo da sociedade era 

aguardado, pois a proposta do Estado projetava um modelo ideal que pressupunha 

a participação de todos e no qual todos deveriam se reconhecer. 

As críticas então feitas ao Estado podem ser entendidas como uma 

participação “afetiva” no sentido de compor, junto com Presidente, as soluções 

ideais para a sociedade, como também uma manifestação pela não realização das 

significações contidas no discurso oficial. Mas, independentemente das razões 

subjacentes, não podemos negar que são manifestações que contém uma 

consciência política e que demonstram a interação que grande parte da sociedade 

estabeleceu com seu governante, como nos indica o telegrama enviado ao 

Presidente por vários moradores de Bom Conselho - PE193: 

 

Povo Bom Conselho acaba receber auspiciosa notícia 
prolongamento via férrea Garanhuns esta cidade emperrada 
desde século passado. Alviçareira noticia intermédio Coronel 
Costa Neto Ilustre filho Bom Conselho empolgou 65 mil almas 
deste Município. Ministro Viação atuando sentido grandeza 
econômica Brasil desenvolvendo meios transporte 
comunicação, os signatários deste não só penhoram esse 
grande titular seu agradecimento como a V. Ex. força central 
onde se irradia desde 1930 renovação grandiosa de nossa 
pátria. Confiantes nesta importante realização quanto antes 
seja possível em face as dificuldades dos inúmeros problemas 
assoberbam nossas atualidades, 65 mil corações de brasileiros 
deste rincão exultam a Deus pela permanência de Vossência 

                                                 
193 Documento 11953 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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destino nacionalidade, o que vem sendo marco uma novo era 
prosperidade segurança prestigio e grandeza. 

 

Esse telegrama é um sinal espontâneo do apoio que a população desse 

município prestava a Vargas. O Presidente era o depositário legítimo do progresso 

da Nação; era em Getúlio que estava a “força central”, que se concentrava o objetivo 

de “renovação grandiosa” do país; ele era o líder desse movimento transformador. 

Concentrar o “mérito” no líder não era uma forma de adulação nem hipocrisia; 

Vargas era o símbolo de uma ideia de Nação renovada que foi aprovada pelos 

cidadãos. Havia uma consonância entre o representante do Estado e a população 

para a realização desse fim comum.  

Cabe ressaltar que o Governo estava realizando um projeto considerado 

ideal por essa sociedade. A construção da via férrea demonstra efetivamente que os 

propósitos do Governo se uniram com os intentos desses indivíduos, o que os 

motivou a se identificarem com seu representante e a se conciliarem numa vontade 

geral de preservação deste em prol de um bem coletivo.  

Vargas se posicionou contra os países do eixo em 1942. Entre as razões já 

citadas, não podemos desconsiderar que a população “cobrou” essa posição de seu 

governante. O discurso estatal passou a “acolher” a democracia, ao mesmo tempo 

em que mobilizava os trabalhadores a darem apoio ao “esforço de guerra”. 

 

[...] é preciso que todos correspondam em outro setor da vida 
nacional a esse devotamento patriótico, todos devem colaborar 
no bom combate, a dona de casa, responsável pela economia 
doméstica, o homem do povo, o funcionário [...]. O governo 
espera que os brasileiros, jovens e velhos, homens e mulheres, 
habitantes da cidade e do campo, concorram com sua parcela 
de esforço para o bem comum.194 

 

Num momento em que todos os direitos estavam suspensos pelo tempo de 

guerra, a justificativa era que, para o bem comum, todos deviam dar sua parcela de 

sacrifícios. Vargas não estava “submetendo” ninguém, mas abarcava todos, mesmo 

aqueles que não se faziam muito presentes em seus discursos.  
                                                 
194 Discurso de Getúlio Vargas na comemoração do Estado Novo - inaugurando o edifício do 
Ministério da Fazenda, transmitido na “Hora do Brasil”, em 1943. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 



 127

Essa mobilização da sociedade deve também ser compreendida pela 

“envolvência” que o discurso ideológico obteve na sociedade. Participar desse 

esforço era um ato de cidadania; para a população e para o Estado, era o “retorno” 

esperado por conta dos “benefícios” já concedidos. A ameaça do “inimigo externo” já 

estava na memória da população, por isso era necessária essa mobilização para 

que a ordem e os benefícios (mesmo que suspensos) já garantidos fossem 

mantidos. Essa “colaboração” que Vargas solicitava tinha a conotação de um “dever 

moral” com a Nação e com o próprio estadista. Era a hora de “retribuir”. 

 

Os trabalhadores, portanto, viviam um momento político muito 
especial. De um lado, eram forçados a trabalhar em condições 
em que não tinham vigência vários direitos sociais já garantidos 
por lei, e, de outro, eram conclamados a assumir um papel 
central na “batalha de produção” desencadeada justamente 
pelo homem cujo maior título era o de ter outorgado esses 
direitos sociais [...]. Durante 12 anos Vargas tudo dera aos 
trabalhadores pela força da sua vontade. Agora cabia a eles 
retribuir o bem que lhes fora outorgado, mostrando que 
estavam à altura dos benefícios recebidos.195 

 

Mas essa “mobilização” foi cobrada posteriormente, como nos mostra a carta 

– escrita em 14 de setembro de 1945 – de José de Faria, que teve o navio onde 

trabalhava torpedeado pelos alemães em 23 de outubro de 1943: 

 

[...] praticante de piloto da Marinha Mercante, tendo servido nas 
funções de segundo piloto, em Navios do Loide Brasileiro 
Patrimonio nacional durante o tempo de guerra, tendo sido 
torpedeado no navio “Campos” a onde o requerente servia 
como segundo piloto, conforma prova fotostática anexa. Sendo 
reembarcado novamente, desembarcado doente, restabelecido 
após mês e meio, apresentou-se tendo o Snr. Diretor do Loide 
Brasileiro, não me reembarcado por ter uma circular da 
capitania dos portos, proibindo praticantes de piloto de 
embarcar na dita empresa conforme prova com a carta anexa 
do Snr.Basileu Goems, assistente do Diretor. 

 

 O que José exigia era justiça, e apelava para os “sentimentos de 

humanidade” do Presidente. Cônscio de seus direitos, justificava: 

                                                 
195 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.225. 
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Durante a guerra, existia o Decreto n 5353 de 29 de março de 
1943, que todo o tripulante que recusasse embarcar, sofria as 
penas da lei, pois bem, não é justo que nós tenhamos 
obrigações e deveres e direitos nenhum. Estando em péssima 
situação, apelo para V. Excia. como é do conhecimento 
público, o Governo não tem deixado ao desamparo os que na 
guerra arriscaram a vida.196 

 

José, portanto, cumprira seu dever moral e patriótico; por essa razão, se 

achava no direito de exigir do Governo, se não uma “reparação”, um reconhecimento 

por seus atos.  

Assim, verifica-se que a mobilização da população não foi involuntária. A 

sociedade atuou como “parceira de Vargas” no esforço de guerra, apesar da 

imposição das restrições, mas isso não pode ser visto como mera submissão à 

ordem, e sim como reação que confirma que esses indivíduos escolheram atuar 

junto ao Estado. O “reconhecimento” por essa atuação era reivindicado quando não 

obtinham reciprocidade; a sociedade, os sindicatos, os trabalhadores cobravam 

“medidas urgentes para estacionar ou diminuir padrão vida atual, inacessível ao 

trabalhador”.197 Embora “todos os cidadãos [compreendessem] [...] a realidade do 

momento presente”, não deixavam de solicitar atitudes do Governo para com suas 

demandas. 

 

2.9 - PATERNALISMO - REFLEXO DO RECONHECIMENTO OU ESTRATÉGIA DE 

INCLUSÃO? 

 

Marcondes Filho, assim como exaltava as qualidades do Presidente, não 

deixava de exaltar as “qualidades do povo brasileiro”, seu “caráter afetuoso”, sua 

“capacidade construtiva”, entre outras qualificações contidas nos seus 

pronunciamentos. 

 

                                                 
196 Documento 39771 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
197 Documento 11944 (1945). Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivos - SIGA, Casa Civil da Presidência da República. 
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[...] este material humano era de excelente qualidade. Suas 
palestras tinham como imagem de fundo recorrente a 
glorificação do homem brasileiro, da “raça brasileira” em sua 
força e energia, conquistando a terra bruta e primitiva – no caso 
do trabalhador rural – ou construindo a grandeza industrial do 
Brasil – no caso do proletariado urbano.198 

 

Entendemos que seus discursos ganharam uma significação particular no 

imaginário social, pois, mesmo com toda a “glorificação” feita a Vargas, o povo 

brasileiro não era desprestigiado. De certa forma, as suas aspirações eram 

plausíveis, merecedoras, como afirmava o Ministro. Por conta disso, acreditamos 

que as palavras de Marcondes Filho foram entendidas pela sociedade como um 

justo reconhecimento, uma reprodução de sua imagem e de sua dignidade.  

Ao mesmo tempo, o discurso sugeria o “comportamento” esperado para que 

os benefícios continuassem sendo implantados, claro que só por intermédio de 

Vargas, que, para o Ministro, era o único com capacidade de elaborar esse “conjunto 

harmônico”, ou seja, “Pai” e “filhos” em sintonia, constituindo uma relação de 

comprometimento capaz de engendrar um mesmo propósito e consolidar a Nação. 

 

Mas, como vemos, para o raciocínio comum, o operário era um 
exilado da legislação [...]. A mulher era inferior ao homem! O 
horário desejado para o homem pobre dava oito horas para o 
sono dos que mais dormissem e dezesseis horas para o 
trabalho! [...] recordemos as injustiças do passado, a negativa 
de direitos para o proletariado, a falta de proteção ao trabalho, 
a ausência de leis de assistência [...] a exploração do trabalho 
humano.199 

 

Entendemos que o discurso tomava outra interpretação para o povo, na 

medida em que, mesmo não sendo esse o propósito de seus elaboradores, continha 

significações a que esses trabalhadores se reportavam, por toda uma história que 

dirigia a eles um olhar depreciativo e desmerecedor.  

 

                                                 
198 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., 2005a. p.222. 
199 Discurso de Alexandre Marcondes Filho na “Hora do Brasil”, em 1943. AMF: 42.05,25.pi. FGV-
CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, 
Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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Essas significações que eram exploradas nos discursos estabeleciam uma 

ligação horizontal entre Getúlio e o cidadão trabalhador. Os trabalhadores, com sua 

história de exploração, falta de reconhecimento e de direitos, se tornavam 

“colaboradores fundamentais” na construção do país, com os mesmos atributos com 

que era designado o representante da Nação, no momento em que este era 

exaltado como “Trabalhador número 1”200; portanto, eram considerados tão honestos 

e justos quanto Vargas.  

Desse modo, estavam sendo estabelecidos laços sólidos entre o povo e 

Getúlio, laços esses que iriam se perpetuar na memória popular não só em razão 

dos ganhos materiais, mas principalmente dos ganhos simbólicos, de identificação e 

identidade. Foi mediante o projeto estatal que se construiu o cidadão/trabalhador, 

que, além de se ver “projetado” no cenário político, podia fazer valer seu exercício de 

cidadania, mesmo que “mediado” por Vargas. 

O poder precisava de legitimidade para se impor e era a sociedade que 

elaborava essa legitimidade que o sustentava. O discurso do Governo (mediante 

Vargas e seu representante Marcondes Filho) dava ao povo uma imagem em que 

ele se reconhecia e se projetava. Nesse sentido, segundo Silvana Goulart: 

 

O limite do discurso populista reside no próprio ato de conferir 
identidade às classes subalternas, pois isso pressupõe o 
reconhecimento se seus direitos políticos. O risco então seria o 
aumento de reivindicações e aspirações, passiveis de 
ultrapassarem a capacidade de “doação” do Estado.201 

 

Considerando a análise da autora, podemos entender que a exaltação à 

figura de Vargas era uma estratégia de cautela do Governo para o possível 

“aumento de reivindicações e aspirações” do povo, estratégia essa que se deu 

mediante um discurso que afirmava que o poder e a influência de Getúlio 

                                                 
200 “O Ministro do Trabalho, Marcondes Filho, chamou seu chefe de ‘trabalhador número 1 do Brasil’ 
num discurso em Volta Redonda. Essa identificação sem dúvida ajudou Vargas a ganhar a 
presidência em 1950, pois milhões lembravam-se dele com saudade, afinal, para a maioria, o estado 
Novo fora generoso.” LEVINE, Robert M. Pai dos Pobres? O Brasil e a Era Vargas. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2001. p.142. 
201 GOULART, Silvana. Sobre a verdade oficial: ideologia, propaganda e censura no Estado Novo. 
São Paulo: Marco Zero, CNPQ, 1990. p.17. 
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“assegurariam” o bem-estar da população, afastando qualquer perigo de intervenção 

popular. 

Sem querermos “vitimizar” essa população em relação ao seu passado, 

anulando as lutas históricas que precederam o Estado Novo, consideramos que as 

manifestações anteriores não possuíam um caráter homogêneo. Entendendo a 

documentação utilizada neste trabalho como uma forma de manifesto, o que 

procuramos levar em conta são os objetivos e as perspectivas dos autores dessas 

missivas e a relação que estabeleceram com seu receptor.  

Tais cartas, como já se pôde notar, revelam valores e crenças relativas ao 

universo social. Aqueles que escreviam estavam envolvidos num processo de 

interação com o poder político, significando que essas missivas são, por si só, uma 

atividade política e social. Os sujeitos que escreviam a Vargas exprimiam suas 

concepções sobre a relação Estado/sociedade, suas percepções acerca da política 

adotada, o papel do Presidente e os direitos e obrigações de ambos. 

Nesse sentido, o discurso do Ministro do Trabalho contribuiu, mesmo que 

não intencionalmente, para diferenciar, no imaginário social, a noção de direitos da 

noção de favores. A eficácia dos discursos de Marcondes Filho pode ser avaliada 

pelo grande número de votos que recebeu em São Paulo quando de sua 

candidatura para a Senatoria federal. Mesmo sem campanha política, por motivo de 

doença, Marcondes Filho recebeu número expressivo de votos, o que entendemos 

como um indicativo da repercussão de sua atuação como Ministro do Trabalho e 

também como um sinal de que as leis e práticas adotadas na sua gestão obtiveram 

apoio público, pois representavam uma mudança efetiva na realidade social. 

Entendemos que, para Marcondes Filho, uma vez implementados os direitos 

sociais, Vargas se firmaria, na memória popular, como o único capaz de assegurar a 

justiça social, sendo, portanto, vital para a sobrevivência desses direitos a 

continuidade do seu poder. Sendo assim, justificava-se, no discurso, o autoritarismo, 

estabelecendo a disciplinarização administrativa como um processo didático 

necessário para a instituição das normas de bem-estar social. A obediência e o 

louvor era o que se esperava dessa sociedade. 
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Para Robert Levine, o “paternalismo” se constrói por intermédio da história 

dos “brasileiros pobres” que é transplantada, se reproduzindo na relação 

Estado/povo. Para o autor, é “cultural” o estabelecimento de uma relação de 

parentesco como símbolo de proteção, sendo uma manifestação do que já existia e 

do que se deseja que continue existindo. 

 

Quase desde a primeira aparição pública de Vargas, milhões 
desses homens e mulheres o reverenciaram como uma figura 
paterna. Um motivo para essa veneração era a importância do 
parentesco fictício na sociedade brasileira [...]. Getúlio Vargas, 
o primeiro político do país a chegar a todos os brasileiros torna-
se o “padrinho” do país. Para as pessoas do povo, Getúlio era 
acessível, todo-poderoso, alguém a quem deviam lealdade e 
que intercederia por elas, se disso se provassem 
merecedoras.202 

 

Analisar dessa maneira o estabelecimento de uma significação no contexto 

popular é traduzir essa mesma sociedade no mínimo como ingênua, sem noção dos 

seus reais interesses. Dessa forma, um discurso teria o poder de “induzir” essa 

sociedade, carente de uma representação, a “incorporar” Getúlio, passiva e 

resignadamente, como “Pai” por sua própria necessidade histórica e cultural de 

proteção. Não foi o que nos mostrou a análise das cartas e telegramas 

encaminhados ao Presidente.  

Como se verificou, a figura de Vargas foi associada ao surgimento de novas 

possibilidades para os ideais da sociedade se firmarem, à criação de uma identidade 

social para esses indivíduos e à sua inserção numa comunidade de interesses 

iguais. Não negamos que o discurso oficial trabalhou com uma linguagem que 

pretendia “fazer amar e crer” num líder, sem questionamentos; isso seria, segundo o 

discurso, o comportamento esperado. A sociedade, por sua vez, estabeleceu com 

Getúlio uma relação que condensou e concentrou significações, ultrapassando a 

dimensão política e criando uma extensão pessoal e afetiva, o que, entretanto, não 

significa que essa aceitação foi impensada, e sim que foi movida por ações 

efetivamente realizadas por seu governante. 

                                                 
202 LEVINE, Robert M. Op. cit., 2001. p.150. 
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A configuração paternalista montada pelo discurso se tornou também uma 

estratégia de cobrança, na medida em que os indivíduos a utilizaram para 

argumentar o atendimento de suas demandas. Esses sujeitos sociais redirecionaram 

essa significação para atingir seus propósitos, cobraram a “proteção” e o “amparo” 

como benefícios, não se deixaram conduzir cegamente sem se fazerem ouvir. A 

palavra de Getúlio adquiriu “força”, sua figura tornou-se representativa porque foi a 

síntese e a expressão do anseio popular e se preservou porque a sociedade se fazia 

ouvir. Por conta disso, Vargas se estabeleceu no imaginário popular e se preservará 

na memória nas significações das relações de parentesco, o que analisaremos no 

terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO III - GETÚLIO - DO PAI AO COMPADRE – 
A CONSOLIDAÇÃO DO IMAGINÁRIO 

 

Abram alas que Gêge vai passar 

Olha a evolução da História 

Abram alas pra Gêge desfilar 

Na memória popular (Edu Lobo/ Chico Buarque) 

 

Em 2 de junho de 1946, o Sr. Naby Assef escreveu de Piraju a “S. Excia. Dr. 

Getulio Dorneles Vargas”, se expressando da seguinte forma: 

 

No momento em que os hipócritas fasem desaparecer o retrato 
de V. Excia. nos estabelecimentos comerciais, eu o conservo 
mais ainda, com a inscrição acima porque Sua Excia. É, na 
realidade, o Maior dos Brasileiros. 

Com esta queira, V. Excia. aceitar um abraço do Queremista as 
suas ordens para qualquer eventualidade.203 

 

A missiva desse senhor nos leva aos primeiros questionamentos que serão 

discutidos neste capítulo: O que levou parte da população brasileira a continuar se 

reportando a Getúlio Vargas após sua deposição da Presidência da República? Que 

representação de Getúlio foi incorporada nas experiências desses indivíduos? Qual 

o sentido embutido nessas correspondências enviadas a Vargas? Qual o significado 

da relação entre os indivíduos e Vargas estabelecido no imaginário social? 

Uma forma de pensamento não pode ser dissociada de seu momento, de 

sua atmosfera de época e de todos os fatores que a compõe. Sob esse prisma, o 

que pretendemos é buscar nessas falas, mediante as missivas encaminhadas a 

Vargas em 1946, as significações que sustentaram a continuação desse “diálogo” 

(entre população e Getúlio Vargas) e identificar qual era a intenção embutida nessa 

prática. Para começarmos o diálogo com essas fontes, acreditamos ser necessário 

                                                 
203 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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retroceder um pouco no tempo, voltando ao ano de 1945, último ano do primeiro 

mandato de Getúlio Vargas. 

 

3.1 - “QUEREMOS GETÚLIO” - MOVIMENTO DA RAZÃO OU RESULTADO DA 

MANIPULAÇÃO? 

 

Durante o ano de 1945, no processo de democratização, ao qual já nos 

referimos, uma parcela significativa da população brasileira saiu às ruas 

manifestando sua vontade: queria que o Presidente Getúlio Vargas continuasse no 

comando da Nação. O movimento, baseado na frase “Queremos Getúlio”, surgiu, de 

início, como uma reação aos insultos e críticas feitos pelos oposicionistas a Vargas e 

ao Estado Novo. A partir daí, essa dinâmica, denominada “Queremismo”, foi 

adquirindo um caráter mais organizado e cada vez mais intenso.  

A expressão “Nós queremos Getúlio” espalhou-se por todo o país, 

apossando-se do imaginário popular e significando os interesses de grande parte da 

população, interesses esses de representação política e social. Os manifestantes, 

receosos de perderem sua cidadania e seus direitos conquistados por intermédio da 

legislação trabalhista, projetavam na pessoa de Vargas a única possibilidade de 

terem os benefícios sociais assegurados. Sentindo-se ameaçados em sua cidadania 

social, esses indivíduos se utilizaram, de forma consciente, de direitos inerentes ao 

regime democrático para fazerem valer suas intenções políticas. 

No movimento queremista percebemos que, apesar da crise e do 

enfraquecimento do Estado Novo, a popularidade de Getúlio, ao invés de 

desaparecer, cresceu, levando grande parte da população a se organizar em um 

movimento de amplitudes nacionais. No entanto, parte da historiografia entende o 

movimento queremista como uma representação do sucesso da propaganda 

manipuladora exercida pelo Governo durante o Estado Novo e sem conexão com as 

demandas trabalhistas. Dessa forma, um governo “populista”, técnicas de 

propaganda política, manipulação de massas, demagogia e mistificação ideológica 

teriam sido os elementos sustentadores do movimento. 

 



 136

Todavia, Jorge Ferreira nos dá outra interpretação para a temática do 

queremismo. Para o autor, não se pode atribuir o apoio incontestável da população a 

Vargas à ignorância popular ou à força manipuladora da propaganda do Governo. 

Segundo Ferreira: 

 

É muito difícil, hoje, imaginar um mundo sem um conjunto de 
leis sociais que resguardem os direitos dos trabalhadores. Este 
mundo, no entanto, já existiu – e aqueles que pediam a 
continuidade de Vargas o conheceram.204 

 

Dessa forma, para o autor: 

 

O “mito” Vargas – e o movimento que decorre dele, o 
queremismo – expressava um conjunto de experiências que, 
longe de se basear em promessas irrealizáveis, fundamentadas 
tão somente em imagens e discursos vazios, alterou a vida dos 
trabalhadores.205 

 

O movimento queremista, para Ferreira, expressava crenças e 

sensibilidades políticas populares. O autor identifica na fala dos trabalhadores um 

marco bem definido na cultura política popular; o tempo de antes e o tempo de hoje, 

tendo como linha simbólica divisória o ano de 1930. 

 

Repressão policial às reivindicações sindicais, campos de 
concentração, censura aos jornais operários, políticos 
indiferentes aos anseios populares, trabalhadores sem 
garantias, direitos sociais e reconhecimento político, eis a 
maneira como, em 1945, os que viviam do trabalho descreviam 
o tempo de “antes”.206 

 

Procurando responder à pergunta “Por que os trabalhadores queriam 

Getúlio?”, Jorge Ferreira identifica – mediante investigação contemplando os 

espaços comprados na grande imprensa pelo Comitê Pró-Candidatura Getúlio 

                                                 
204 FERREIRA, Jorge. O Imaginário Trabalhista: getulismo, PTB e cultura política popular - 1945-
1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.31. 
205 Ibidem. p.31. 
206 Ibidem. p.56. 
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Vargas, do Distrito Federal, que publicava milhares de correspondências remetidas 

ao Presidente – que nos telegramas enviados a Getúlio, nos quais os trabalhadores 

ressaltavam os benefícios alcançados pelas leis sociais, faziam-se repetidas 

declarações de gratidão e reconhecimento, o que, segundo o autor, demonstra as 

sensibilidades políticas do povo, as quais, conforme afirma, dizem mais do que a 

constatação dos ganhos materiais obtidos com a legislação. Os textos analisados 

pelo autor demonstram que o aprendizado da cidadania social fincou tradições na 

cultura política e, naquele momento, tratava-se de lidar com direitos que se julgavam 

inerentes ao regime democrático, já que os indivíduos procuravam fazer valer suas 

vontades como cidadãos, ou seja, exercer a soberania popular.  

Ainda segundo o autor: 

 

O queremismo também foi uma experiência política de 
aprendizado dos trabalhadores. Na década de 1930, eles 
aprenderam a exercer a cidadania social, aprenderam que 
tinham direito a ter direitos. Ao longo de 1945, na luta para 
garantir leis sociais, eles aprenderam a lidar com a cidadania 
política. Perceberam a importância para garantir as leis 
trabalhistas.207 

 

Getúlio Vargas, durante todo o ano de 1945, negou sua suposta candidatura 

à reeleição ao cargo de Presidente da República, sempre afirmando que entregaria 

o posto ao seu legítimo sucessor. O pleito eleitoral, marcado para 2 de dezembro, 

apresentava Eduardo Gomes, da UDN (União Democrática Nacional), e Eurico 

Dutra, do PSD (Partido Social Democrático), como possíveis sucessores de Vargas.  

À medida que o movimento queremista se expandia, as elites civis e os 

militares ficavam mais preocupados, temendo que Vargas estivesse se preparando 

para sua continuidade no poder. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio foi deposto 

pelo alto comando do exército, retornando a São Borja, sua cidade Natal. Somente 

nesse momento Vargas declarou seu apoio à candidatura de Dutra, que foi eleito 

como seu sucessor. 

 

                                                 
207 Ibidem. p.87. 
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Nas eleições parlamentares de 1945, Vargas foi eleito Senador em São 

Paulo, pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), e no Rio Grande do Sul, pela 

legenda do PSD. Elegeu-se ainda deputado federal por sete estados (São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná), 

sempre pelo PTB, alcançando as principais posições em termos de voto.  

Getúlio saía da Presidência, mas seu prestígio popular era confirmado nas 

urnas. Vargas optou pelo mandato de Senador pelo Rio Grande do Sul, e foi 

enquanto ocupava essa posição política que recebeu as cartas que serão analisadas 

neste capítulo. 

Diante desse quadro, voltamos ao Sr. Naby Assef e sua carta, que citamos 

no início do capitulo, com uma indagação: Por que esse senhor, quase seis meses 

depois da deposição de Vargas, ainda se autodenominava um queremista? 

 

3.2 - A PERSISTÊNCIA DE UM APEGO E A MATERIALIZAÇÃO DOS FATOS - O 

RETRATO DE GETÚLIO 

 

O nome do Sr. Naby Assef nos leva a acreditar que ele era um imigrante ou 

descendente de imigrantes, mas sua fala demonstra uma afetividade e expressa 

uma convicção na aceitação de Getúlio dignas de um “legítimo” cidadão brasileiro, 

uma vez que expressava todo um sentimento de “pertença” e de identidade 

nacional.  Ao se identificar como um queremista, esse indivíduo afirmava a confiança 

que tinha em Vargas e demonstrava como a política de inclusão do seu Governo 

havia sido incorporada. 

Ao definir Vargas como “Maior dos Brasileiros”, o Sr. Naby identificava um 

grupo: o dos brasileiros, do qual ele também fazia parte. Dessa forma, expressava a 

identidade coletiva que estava formada no imaginário social208 e que fora construída 

por meio de códigos e significações durante a gestão de Getúlio Vargas. Essa 

identidade estava ligada diretamente à construção do Estado Nacional e à questão 

                                                 
208 Bronislaw Baczko (1985) define a imaginação social como um ponto de referência no sistema 
simbólico que a sociedade produz e que contribui para a organização da vida social. O imaginário, 
além de regular a vida coletiva, designa identidades, elabora representações e estabelece e distribui 
papéis e posições sociais, expressando crenças e significações comuns e construindo códigos 
comportamentais. 
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da cidadania, enquanto obtenção de direitos e participação social, como também ao 

sentido participativo, à contribuição popular para a constituição dessa Nação. Assim, 

o Sr. Naby era parte da construção da imagem nacional, na medida em que 

participava de uma comunidade/Nação chamada Brasil. 

 A “ideia de Brasil” não estava no horizonte dos grupos políticos anteriores à 

década de 30, e muito menos no horizonte da população em geral antes da política 

nacionalista de Vargas. O sentimento de unidade coletiva era parte do discurso de 

Vargas para a constituição da força Nacional. O “ser brasileiro”, para o Sr. Naby, 

estava diretamente ligado a Vargas, haja vista que esse era o projeto político de seu 

Governo: refundar a Nação.209 

Tendo em vista que esse “sentimento de pertença” e, junto com ele, a 

cidadania social foram concebidos no período do Governo Vargas, verifica-se que a 

relação estabelecida entre os indivíduos e o Estado era de identificação. O 

símbolo210 dessa Nação, enquanto imagem de autoidentificação, estava também 

representado na figura do Presidente. Desse modo, pode-se dizer que foi por 

intermédio de Vargas que os indivíduos se (re)conheceram enquanto brasileiros e 

cidadãos e concentraram suas aspirações numa vida social diferente.  

Para esse cidadão (Sr. Naby), são “hipócritas os que fazem desaparecer o 

retrato de V. Excia.” Ao contrário de tirá-lo de seu estabelecimento, ele “o conserva 

mais ainda”, como uma atitude “rebelde” de preservar, mesmo que simbolicamente, 

a representação de Vargas no poder, lugar do qual, para esse indivíduo, não deveria 

ter sido deposto. 

                                                 
209 “A análise de Vargas mostra uma leitura política que identifica um país desintegrado, fragmentado, 
desconhecido de si mesmo. No subtexto, aparece uma necessidade da criação de uma população 
que se reconheça, se referencie em si mesma. No fundo, uma vontade política de surgimento de uma 
‘comunidade de destino’, inexistente num país comandado por uma elite cujos interesses, valores e 
hábitos estavam voltados para o exterior e que não se identificava com os demais grupos sociais do 
país.” D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. “Estado Nação e construções identitárias, uma leitura do período 
Vargas”. In: SEIXAS, Jacy A.; BRESCIANI, Maria Stella Martins; BREPOHL, Marion (Orgs.). Razão e 
Paixão na Política. Brasília: Ed. UNB, 2002. p.170. 
210 “A função do símbolo não é apenas instituir uma classificação, mas também introduzir valores, 
modelando os comportamentos individuais e colectivos e indicando as possibilidades de êxito dos 
seus empreendimentos.” Cf.: BACZKO, Bronislaw. “Imaginação social”. In: ROMANO, Ruggiero 
(Org.). Enciclopédia Einaudi. Vol.5. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1985. p.311. 
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Pensamento semelhante tinha o “jovem patrício” Wanner Diverio,211 então 

aluno do primeiro ano científico e primeiro técnico comercial, morador de Bagé, Rio 

Grande do Sul, como se pode verificar na leitura de sua missiva: 

 

É com maior dos orgulhos que saio da modéstia do meu 
silêncio, daqui deste Estado gaúcho, berço natal de V. Excia. 
para apresentar-lhe os elevados protestos de afeto e gratidão, 
pelos grandiosos feitos e inavaliáveis realizações, quando na 
Suprema Magistratura da Nação, com uma grandiosidade de 
sentimento pátrio, nobreza de coração e altruísmo nas 
iniciativas, tudo fez para maior glória da Pátria Brasileira, e 
felecidade de seus filhos. 

 

Os “filhos” a que Wanner se referia eram os filhos da pátria, e não de 

Vargas, cabendo notar que encontramos essa referência em diversas outras cartas. 

Na “Suprema Magistratura da Nação”, Getúlio, segundo o missivista, movido pelo 

seu “altruísmo”, muito realizara pelos filhos da pátria. Era com “espírito patriótico”, 

com esse símbolo de pertencimento, que esse indivíduo se reportava a Vargas, 

atribuindo a ele os feitos que beneficiaram a Nação. “Ser brasileiro” não significava 

apenas ter trabalho, alimentação e educação, também incluía elementos contidos 

nessa carta que indicava Vargas como emissor dos significados que se depositaram 

no imaginário como valores reais. Portanto, era sua imagem que representava e 

identificava esses valores. Por conta disso, o emitente afirmava: 

 

É por conseguinte dever de cada um brasileiro, quando prestar 
honras aos nobres vultos do Brasil, prestar com maior orgulho 
e altruísmo a pessoa de V. Excia. E é em cumprimento desse 
dever de patriotismo e de justiça, que venha na modéstia de 
minhas expressões, saudar-lhe e pedir-lhe com a mais humilde 
das pretensões uma fotografia autografada, de V. Excia., para 
eu pôr no meu futuro GABINETE DE ESTUDOS HISTÓRICOS 
E GEOGRÁFICOS. 

Sem outro intuito, que o de prestar um preito de gratidão e de 
respeito ao restaurador de nossa pátria, faço aqui como o faz o 
Brasil inteiro, um eterno voto de felecidades, augurando 
inúmeras vitórias a esse inolvidável brasileiro que é V. Excia. 

 
                                                 
211 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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Nessa carta, a representação de Getúlio como o restaurador da Nação e 

motivador da interiorização do sentido de brasilidade, como sentimento de 

identificação, é clara.212 A vinculação entre Estado nacional e identidade nacional 

estava introjetada, nesse momento, no imaginário da sociedade. A gratidão e o 

respeito que esse jovem demonstrava ter por Vargas não se deviam somente aos 

ganhos materiais que porventura ele tenha adquirido ou solicitado. Ele entendia 

como um dever, e não como uma obrigação, advindo do sentimento de 

reconhecimento, que todos os brasileiros fossem gratos a Getúlio pela 

(re)construção de uma Nação na qual ele conseguia “enxergar” a si mesmo e as  

suas aspirações.  

Como demonstração de “respeito e gratidão”, ele pedia uma foto 

autografada, para colocar no seu FUTURO gabinete, o que demonstra que sua 

devoção estava firmada e não era sustentada apenas pelos ganhos obtidos durante 

a gestão de Vargas enquanto Presidente. Era sustentada por uma troca de 

significados que expressavam valores, crenças e expectativas em comum e que ele 

pretendia preservar em relação ao seu futuro, definindo, dessa forma, uma 

referência para as suas ações.  

Como analisamos nos capítulos anteriores, tradições e valores populares, 

entendidos aqui como representações coletivas, apareciam com frequência nos 

discursos de Getúlio Vargas. Por conta disso, o Sr. Jorge de Oliveira213 também se 

reportava a Vargas com um só desejo: 

 

Desejando ter em minha casa á Rua Cezar Zama, 32: Lins 
Vasconcellos, um retrato auto-grafado de V. Ex. solicitaria, se 
possível obtê-lo e, assim, espero de V. Ex. ordens fim 
concretizar desejo de toda minha família. 

 

                                                 
212 “O desejo de potência explicitado nos discursos e realizado nas ações sensibilizou povos, levando-
os a referenciarem-se em seus governos, vale dizer, em suas nações, e a desenvolverem um 
sentimento de ‘comunidade de destino’. O antiimperalismo, decorrente do choque entre múltiplos 
desejos de potência num contexto de países pobres e ricos, foi uma das práticas políticas mais 
importantes do século XX e desenvolveu nas populações dos países periféricos o sentimento de 
‘comunidade de sofrimento’. Todas essas emoções transformaram a nação, naquele momento 
histórico, no objeto mais cobiçado enquanto referencial das construções/ reconstruções identitárias.” 
D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Op. cit., 2002. p.177. 
213 Documento 19.46.2.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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Era comum, durante o Estado Novo, a distribuição de fotografias, panfletos e 

outros materiais produzidos pelo DIP para divulgar a imagem de Vargas. Contudo, 

cabe notar que essas pessoas escreveram em 1946; destarte, manter a fotografia de 

Getúlio ou solicitá-la tinha agora outra conotação. Em outras palavras, a foto 

expressava um significado particular nesse momento: demonstrava a importância 

que esse líder tomou, o respeito que lhe era dedicado, representando, como coloca 

Boris Kossoy, “um exercício mental de reconstituição”214. 

Ao solicitarem fotografias de Getúlio para conservarem em suas casas ou 

nos seus estabelecimentos comerciais, essas pessoas expressavam a vontade de 

“manter” Vargas (no que dizia respeito à sua gestão) presente no seu cotidiano. A 

fotografia passava a adquirir a importância de um “documento” que “materializava” 

uma realidade que foi vivenciada e que expressava a realização das aspirações 

desses indivíduos, a efetivação de seus desejos, valores e necessidades.215  

A vontade de manter Getúlio “presente” era sinal ainda do medo decorrente 

da incerteza em relação às consequências de sua deposição para esses cidadãos e 

para o país,216 medo esse claramente demonstrado pelo Sr. Waldir Martins Beckel, 

que escreveu de Cachoeira do Sul ao então Senador Getúlio Vargas, manifestando 

seus anseios, sua solidariedade e desejando somente um cartão autografado: 

  

Como o povo brasileiro já o tem feito, também quero lembrar-
vos que o Brasil ainda precisa de vossos serviços, os filhos 
desta pátria aclamam-vos como inconfundível chefe nacional 
suplicando que continueis a dar ao país o que a ele podereis 
dar: justiça, paz e prosperidade. A nação deve, a V. Excia., 
infinitas realisações e mais quer dever porque vós sois capaz 
de conduzi-la, pacificamente, a um futuro ainda melhor. Os 
brasileiros guiados por V. Excia. sentem-se seguros de que 
caminham, a passos largos, para uma civilização baseada na 

                                                 
214 KOSSOY, Boris. “Fotografia e memória: reconstituição por meio da fotografia”. In: SAMAIN, 
Etienne (Org.). O Fotográfico. São Paulo: Ed. SENAC, 2005. p.40. 
215 “Os mais estáveis dos símbolos estão ancorados em necessidades profundas e acabam por se 
tornar uma razão de existir e agir para os indivíduos e para os grupos sociais. Os sistemas simbólicos 
em que assenta e através do qual opera o imaginário social são construídos a partir da experiência 
dos agentes sociais, mas também a partir dos seus desejos, aspirações e motivações.” BACZKO, 
Bronislaw. Op. cit., 1985. p.311. 
216 “As nações modernas foram construídas sobre uma base de promessas: pertencer à nação 
significava ser titular de um crédito garantido por ela. Este crédito são os nossos direitos. A 
impossibilidade de exercer um direito equivale a uma subtração; a magnitude daquilo que se perde 
aumenta com o tempo; e cresce drasticamente quando outros campos de direito podem ser 
acessados por alguns, mas não pela maioria.” SARLO, Beatriz. Tempo Presente - Notas sobre a 
mudança de uma cultura. Rio de Janeiro: Ed. José Olimpio, 2005. p.13. 



 143

igualdade, harmonicamente explorando e desenvolvendo as 
riquezas naturaes do país. Antes de 30 avançavamos como 
uma embarcação sem leme, pois a preocupação dos 
governantes de então era: o poder, conseguido este as 
promessas eram esquecidas, as classes trabalhadoras ficavam 
chupando o dedo e o seu presidente, com sua camarilha de 
amigos, gozando as regalias que lhe davam o mando. Não 
devemos esquecer a política imoral, praticada por políticos 
asqueirosos, alguns dos quaes ainda hoje, camuflados de 
arautos da democracia, tentam, sem consegirem, reconduzir o 
país a anarquia política. Os ataques que, à V. Excia, dirigem 
esses falsos representantes do povo longe de atingir-vos, ao 
contrário, mais evidenciam o vosso prestígio no seio da família 
brasileira. 

  

Assim, entendemos que o autoritarismo de Vargas foi traduzido por esse 

missivista como justiça e segurança. A fotografia, ou qualquer outro símbolo que 

representasse Vargas, não significava somente a representação do Presidente como 

figura pública ou do poder que ele exerceu, e sim a materialização do que por meio 

dele foi realizado.  

Valores como justiça, paz, prosperidade, segurança e igualdade eram 

anunciados nesta carta como realizações da gestão de Vargas. O cartão ou a foto 

denotava um ”meio” de preservar tais valores na memória, demonstrando a 

necessidade que se tinha na época de mantê-los no cotidiano. Podemos entender a 

fotografia de Vargas, seguindo o pensamento de Le Goff217, como um 

documento/monumento, pois assumia a característica de monumento quando 

entendida enquanto perpetuação de memória, e de documento quando percebida 

como prova ou testemunho do fato vivido.  

Por sua vez, o Sr. Zinder Nascimento Lins218 escreveu de Curitiba a Vargas, 

utilizando as seguintes palavras: 

                                                 
217 “O monumento tem como característica o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou 
involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos 
que só numa parcela mínima são testemunhos escritos. O termo latino documentum, derivado de 
docere, ‘ensinar’, evoluiu para o significado de ‘prova’ e é amplamente usado no vocabulário 
legislativo. [...] O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do 
documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.” LE GOFF, Jacques. História e Memória. 
São Paulo: Ed. Unicamp, 2008. p.526, 536. 
218 Documento 19.46.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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O signatário da presente, gaucho residindo no Paraná, é a 
mesma pessoa que na noite de 4-6-46 esteve no apartamento 
de V. Exa. Onde solicitou um autografo para uma fotografia e 
depois, no dia 6-6-46, fotografou V. Exa. em companhia de 
seus dois filhos e senhora, conforme foto que remeto junto. Dr. 
GETÚLIO, nada desejo pedir para mim e sim testemunhar a V. 
Exa. a profunda admiração que eu e minha família dedicamos 
a vossa pessoa. Sei que é este o período que mais póde 
agradar a V. Exa. para comprovar e selecionar as verdadeiras 
amizades. Sirvam as minhas palavras como confortante 
demonstração do quanto nós, e todos os brasileiros, vos 
devemos em gratidão por terdes elevado tão alto o nome do 
nosso querido BRASIL, atravez de um período de governo 
onde tivemos paz, prosperidade e vitorias. 

 

Como se pode notar, o Sr. Zinder não fazia nenhum pedido a Vargas; 

somente solicitava que aceitasse... 

 

[...] em vosso nobre coração, a inscrição indelével de mais um 
amigo devotado, enquanto dês de já, vos ofereço o que possuo 
de mais nobre e confortante - amizade, sinceridade e 
constancia. Sei que nobre é a estima que tudo oferece, que 
tudo dá, mas bem podeis avaliar como me sentirei 
recompensado e honrado si souber que, levado pela 
honestidade das minhas palavras, se comove e se abre o 
vosso coração. 

 

A intensidade afetiva das expressões utilizadas nessas cartas denota a 

necessidade de se considerar o valor, como prática social, do sentimento de 

inserção para esses atores sociais, sentimento esse concebido na gestão de Getúlio 

Vargas. A relação que se estabeleceu entre os indivíduos, o representante do 

Estado e o movimento político em si foi totalmente divergente das relações políticas 

de governos anteriores. Durante a gestão Vargas, esses sujeitos históricos 

estiveram envolvidos numa prática social em que seus valores, afetos e desejos se 

faziam presentes, fato até então inédito no contexto político e social.219 

                                                 
219 “O social produz-se através de uma rede de sentidos, de marcos de referência simbólicos por meio 
dos quais os homens comunicam, se dotam de uma identidade colectiva e designam as suas 
relações com as instituições políticas, etc. A vida social é produtora de valores e normas e, ao mesmo 
tempo, de sistemas de representações que as fixam e traduzem. Assim se define um código colectivo 
segundo o qual se exprimem as necessidades e as expectativas, as esperanças e as angústias dos 
agentes sociais.” BACZKO, Bronislaw. Op. cit., 1985. p.307. 
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Dessa maneira, manter uma foto ou qualquer outro símbolo que 

representasse Vargas significava uma comprovação dessa memória, uma 

(re)lembrança do fato vivido. Em contrapartida, ao oferecer sua amizade, o Sr. 

Zinder estava oferecendo o que entendia como o valor ”mais nobre” com que 

poderia retribuir os bens simbólicos experimentados durante a gestão de Vargas. 

Era uma retribuição imaterial, pertencente ao domínio dos sentimentos, mas de um 

simbolismo máximo para ele. 

Portanto, observa-se que a identificação dessas pessoas com Getúlio não 

enfraqueceu após sua deposição, ao contrário. O que percebemos nessas cartas é 

que ela foi reforçada, apoiada na memória de uma época que representava a 

implantação da justiça e o (re)conhecimento dos direitos sociais. É o que nos 

demonstra a Sra. Maria Luisa Paes220, que escreveu a Vargas de Jundiaí - SP: 

 

Cordeais saudações. Tenho a honra de vir à presença de V. 
Excia., para respeitosamente fazer-lhe entrega da fotografia 
anexa, grata recordação do Alto da Boa Vista, que o feliz acaso 
me ofereceu. Sem mais, desejando possuir um autógrafo de V. 
Excia., antecipadamente agradeço.221 

 

Essas solicitações evidenciam que a representação de Vargas estava 

fundada não numa significação de força manipuladora ou coercitiva, e sim de 

depositário das projeções populares. A sensação de segurança que o povo tinha em 

relação ao Estado governado por Vargas torna-se explícita nessas cartas, bem como 

o enfraquecimento dessa sensação em razão do temor decorrente desse novo 

Estado, sem Getúlio. 

Ratificando tais asserções, a carta transcrita a seguir foi enviada a Vargas 

por duas jovens: Ariceia Moreira Lima e Alba Costa Gama.222 Ambas se reportavam 

                                                 
220 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
221 “[...] é num poder personalizado que se concentram os investimentos simbólicos; esse líder que 
não é apenas um chefe e sim uma cristalização de símbolos, a encarnação viva da revolução 
realizada, o salvador da nação, a idéia viva cujo sentido é intensamente aprovado e amado.” 
ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos e poder. Tradução de Aurea Weissenberg. Rio de Janeiro: 
Ed. Zahar, 1978. p.139. 
222 Documento 1946 02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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ao Senador Getúlio Vargas com um desejo não explicitado. Contudo, podemos 

pressupor que buscavam “marcar um encontro” para que juntos pudessem encontrar 

formas de “salvar os princípios tão humanos e justos” que Vargas havia instaurado 

em seu Governo. 

 

Nos, admiradoras de vossa gestão como presidente querido e 
hoje servindo como amigo dedicado de vosso povo que o ama 
e, que o quer, desejávamos que V. Excia. reservasse três 
minutos de um tempo tão útil como o vosso, para satisfazer o 
desejo de duas estudantes: uma do Maranhão e outra do 
Espírito Santo, que ainda acham ser possível salvar os 
princípios tão humanos, justos e santamente a nos legados por 
V. Excia. Moramos aqui no pensionato Imaculada Conceição, 
rua Marquês de Olinda, 48 onde aguardamos vossa resposta. 
Não desanimeis, crêda na mocidade sadia que o estima e o 
saberá julgar com justiça e gratidão. 

 

Auriceia e Alba, assim como Wanner, emitente de missiva analisada 

anteriormente, também se diziam jovens. Essa “mocidade”, segundo presumimos, 

não participara dos regimes anteriores a Vargas e, portanto, não mantinham, 

segundo Halbwachs, uma “memória individual” desse passado.223 Apesar disso, 

percebemos que a representação de Getúlio se fazia presente no imaginário desses 

missivistas, a ponto de quererem não só “preservá-lo” ou homenageá-lo mediante a 

exposição de uma foto, mas também atuar junto com ele para “salvar os princípios 

tão humanos, justos” herdados de Getúlio Vargas, conforme indicavam. 

Mesmo não tendo participado dos fatos anteriores à década de 30, eles 

faziam parte de um grupo nacional cuja “memória coletiva”224 compreendia 

elementos significativos com os quais se identificavam e que os “autorizavam” a se 

posicionarem a favor da política adotada por Getúlio, sem contar as suas próprias 

experimentações do recente período vivido. Desse modo, “preservar” essa memória 

                                                 
223 “[...] a vida de uma criança mergulha mais do que se imagina nos meios sociais pelos quais ela 
entra em contato com um passado mais ou menos distanciado, que é como o contexto em que são 
guardadas suas lembranças mais pessoais. É neste passado vivido, bem mais do que no passado 
apreendido pela história escrita, em que se apoiará mais tarde sua memória.” HALLBWACHS, 
Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. p.72. 
224 “Ela (a memória coletiva) é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada 
tem de artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na 
consciência do grupo que a mantém.” Ibidem. p.102. 
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da qual se sentiam partícipes, por meio de um documento (foto) ou de maneira ativa 

(no possível aconselhamento de estratégias de atuação), era o que desejavam. 

Da mesma forma se manifestava o Sr. José Bastos Freire225, que oferecia 

sua solidariedade a Vargas e uma possível contribuição, com várias sugestões, para 

a continuidade da política por ele adotada. O objetivo final de sua missiva também 

era a obtenção de uma foto, mas suas palavras revelam como esse indivíduo 

entendia a transição política desde a deposição de Getúlio. Por conta disso, apesar 

de extensa, vale reproduzir a mensagem em sua totalidade: 

  

Diriji-vos essa mensagem tão sómente no propósito único e 
decisivo de mais uma vez tornar-me solidário à pessoa de [...] 
Excelência, nêsse transe político, do qual desaparecem as 
figuras interesseiras, os não idealistas, ficando, na ala do 
sacrifício, apenas, os jovens e os elementos oriundos da 
gratidão patriótica. 

 

Em seguida, José definia os grupos que, a seu ver, estavam “ao lado” de 

Getúlio e aqueles que não o apoiavam:  

 

Desde que compreendi à obra do “Estado-Novo”, que tornei-me 
satélite da vossa política - e isso deu-se quando li vosso livro, 
ao, que me perece, oito volumes. Após os últimos 
acontecimentos da Guerra de 1939, quando o movimento 
político internacional se agitava pendendo às tendências 
democráticas, ouvi, o vosso grito, pela democracia, 
concedendo “anistia” e prometendo “eleições”. Antes que isso 
se concretizasse, surgiram os ódios, dos Mangabeiras, dos 
Chateaus, dos Eduardos Gomes etc e por essas insinuações 
uma onda volumosa e palpitante de opositores levantaram-se 
contra aquilo que denominaram “ditadura”, então o desfecho 
político iniciou quando do advento à candidatura do ex. Ministro 
da guerra; nessa ocasião eu residia no Estado do Ceará, e 
dirigi imediatamente o meu apoio de solidariedade à Vossa 
Excelência, então Chefe do Executivo brasileiro. Na tragédia de 
29 de outubro, fiquei abalado; abalado por três motivos: 1) os 
rumores que nos chegavam em primeira edição, lá no ceará, 
diziam: “O General Dutra e o Major Brigadeiro, depuzeram o Sr. 
Getúlio Vargas” Eis, o primeiro motivo, qual abalei-me; como 
votar no general? Nessa época, li, vossa proclamação, que me 

                                                 
225 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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orientou individualmente, pois, não podia obedecer o Partido 
Social Democrático. O Chefe do executivo cearense, amigo de 
minha família, Sr. Fço de Menezes Pimentel, havia sido 
demitido ainda na Vossa gestão como presidente da republica. 
Eis, o segundo motivo que abalou minha própria consciência. 
Se o Dr. Menezes Pimentel, fosse contra vossa pessoa, 
represaria, contra demissão, minha família o acompanharia, 
indo contra vossa pessoa, (princípio da política regional, 
quando obedecem ao chamado critério político) e nesse caso 
eu estaria contra minha família; ao lado de vossa excelência. 
[...] Após as eleições, antes do resultado geral, viajei para o 
Rio, cá, presenciei o final, até a posse do General Dutra. Em 
seguida um fato mais brasileiro, o vosso regresso, vindo de 
São Borjas, estive presente ao desembarque e fui até o edifício 
Uruguay, onde ouvi e vi vossa pessoa. Ainda recordo-me dos 
vossos gestos! Também das psicológicas palavras – “povo 
carioca, cheio de vivacidades” – e sabeis recordar que alguém 
dissera-lhe “e Cheio de saudades” – “povo brasileiro” – e vossa 
excelência riu... Voltando ao 3 motivo, que abalou-me 
profundamente do golpe militar de 29 de outubro – é que o 
povo brasileiro, se é, que povo, signifique maioria – não 
pretendia e nem pretende dissipar-se da vossa pessoa, hajais 
visto, a fecunda solução das urnas. Hoje, quando vosso 
silêncio significa surprezas, quando a nefasta imprensa, clama 
novidades; compreendo mui claramente o prestigio que 
possues no seio de minha pátria e no ventrículo dos corações 
sinceros. Jamais estarei contra Vossa excelência, 
acompanharei o partido que seguir v. orientação e pelo Brasil 
darei o próprio sangue defendendo vossa política. Nunca fui 
funcionário público, sou filho de uma das grandes fortunas do 
ceará e com inteiro júbilo sou o maior dos queremistas que 
minha pátria poderá possuí-la. Poderei trabalhar gratuitamente 
sem nenhuma remuneração ao lado da corrente política que 
vossa pessoa indicar e por essa confirmação, como orador e 
jornalista ponho-me à V. disposição. È bem de notar que proferi 
28 discursos no norte – pró candidatura do Sr. General Dutra. 
Solicito de vossa excelência que me remetais uma fotografia, 
com vosso oferecimento; [...] ou orgulho de minha pretensão 
idealista! 

 

Nessa missiva consta uma anotação que presumimos ser de Vargas, haja 

vista que a correspondência faz parte do seu arquivo pessoal, sem contar que a 

caligrafia do autor do comentário é bem semelhante à de Getúlio – encontrada em 

outros documentos durante a pesquisa empreendida para a elaboração do presente 

estudo. A anotação de Vargas se limitava à palavra “fotografia”, como se fosse 

somente esse o assunto da carta, como se a mensagem fosse só mais um pedido 

de foto. 
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Nesse caso, faz-se pertinente perguntar: Porque Getúlio arquivou a 

mensagem? Qual era a sua intenção ao manter arquivadas essas missivas 

recebidas após a sua deposição? Escrever sua história através delas? Ter um 

arquivo próprio de documentos que comprovassem sua aceitação pública? Ao 

guardar essas missivas, estaria Vargas evocando suas lembranças e preocupações 

quanto ao seu desempenho enquanto Presidente da República? Ou teria as 

conservado somente por vaidade?  

Na carta de José, não detectamos nenhuma outra intenção a não ser a de 

oferecer apoio à política de Vargas. Ele, enquanto jornalista, orador e, portanto, 

formador de opinião, não pedia um emprego; o que pretendia era contribuir para a 

continuidade da linha política defendida por Vargas.  

José se colocava como parte dos que foram “sacrificados” pela deposição do 

Presidente, que, apesar de “gritar” pela democracia, foi classificado pelos opositores 

como “ditador”. Para essa missivista, “ditadura” não seria uma denominação 

adequada ao Governo Vargas; ao contrário, para ele a grande quantidade de votos 

obtidos por Vargas demonstrava sua aceitação pública e, portanto, a livre 

concordância do “povo brasileiro” à sua gestão. A fotografia que solicitava, ”Orgulho 

de minha pretensão idealista”, ganhava o sentido de “documentar” sua posição 

política e ideológica. Não solicitava a foto para cultuar a lembrança de um tempo 

vivido e agora saudoso, e sim para reforçar sua “luta” para a reconquista desse 

tempo.  

A fotografia de Getúlio, nesse momento, deixava de ser uma imposição para 

se tornar uma escolha. Enviá-la a quem a solicitasse não tinha a significação de 

impor uma presença, ao contrário, configurava “um gesto democrático”, como nos 

mostra o Sr. Nilton Rastrup226: 

 

Não era plano meu, absolutamente, lhe dirigir esta carta para 
agradecer o seu gesto altamente democrático, em me enviar a 
sua fotografia autografada, em atenção a minha primeira carta 
quando V. Exa. se encontrava ainda em São Borja, em 
novembro do ano p. findo. Minha intenção era, quando V. Exa 
voltasse para o Rio, ir eu pessoalmente a sua residência e 

                                                 
226 Documento 19.45.02.121. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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agradecer tão altruístico gesto. Porem o meu objetivo não 
poude ser [...] malgrado, as dificuldades que deparei para tal 
conseguir. A minha primeira tentativa coincidiu com o momento 
em que V. Exa. estava sendo atendido pelo seu barbeiro. A 
segunda, quando próximo ao seu apartamento fui obstrado 
pelo Sr. Gregório227, em cumprimento de ordem. Entretanto, 
espero ainda, falar em pessoa a V. Exa. se para isso me 
autorizar. Declaro que os fatos acima, não declarei as pessoas 
que conheciam as minhas intenções, para que não houvesse 
má interpretação. 

 

Em várias cartas analisadas, detectamos essa “proximidade” que as 

pessoas julgavam ter com Getúlio. Uma relação de “intimidade” havia se 

estabelecido no imaginário desses indivíduos. Para o Sr. Nilton, seria absolutamente 

normal agradecer pessoalmente o envio da foto. Ele, destarte, não considerou sua 

atitude invasiva, tanto que não comentou com ninguém o insucesso de suas 

tentativas para que não houvesse uma “má interpretação” do fato de Vargas não tê-

lo recebido, e não por algum receio de receber censuras pelo seu ato.  

Entendemos que essa relação próxima não se constituiu somente apoiada 

no discurso de Vargas acerca de sua intenção de eliminar intermediários entre o 

governante e povo, mas também calcada num sistema simbólico estabelecido 

durante a sua gestão, sistema esse que reuniu as representações coletivas numa 

linguagem única228 contendo valores e crenças num propósito comum. Ao 

“ultrapassar” a materialidade do poder político, essa relação se estabeleceu no 

imaginário social como identitária, afetiva e moral, “autorizando” e assegurando essa 

“proximidade” entre os indivíduos e Vargas. O “contato” com Vargas, por intermédio 

de cartas, de fotos ou de qualquer outra forma de representação, havia se tornado 

quase uma prática social, uma forma de, segundo Raymond Williams, o indivíduo 

“apresentar a si mesmo”229. 

                                                 
227 Acreditamos que seja a Gregório Fortunato a quem esse missivista se refere. Gregório foi chefe da 
guarda pessoal de Vargas desde 1938, foi membro da guarda presidencial e a partir de 1945 assumiu 
a chefia formal da equipe. A guarda pessoal foi desativada após a deposição de Getúlio, em 28 de 
Outubro de 1945. 
228 “Precisam (os homens) de ‘fatos’, de signos e imagens, de gestos e figuras, a fim de comunicarem 
entre si e se reconhecerem ao longo do caminho. Os sonhos e as esperanças sociais, 
freqüentemente vagos e contraditórios, procuram cristalizar-se e andam em busca de uma linguagem 
e de modos de expressão que os tornem comunicáveis.” BACZKO, Bronislaw. Op. cit., 1985. p.321. 
229 WILLIAMS, Raymond. Palavras-Chave - um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 
Boitempo, 2007. p.352. 
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Obter a foto de Vargas não nos parece uma forma de homenageá-lo, e sim 

uma maneira de manter vivas todas as experimentações vivenciadas durante a sua 

gestão. É o que denota a missiva da Sra. Guilhermina Garcez de Almeida230, que 

escrevia de Santos: 

 

Dr. Getulio por si peço muito a Jesus Maria e José lhe 
protegerem sempre pois, para nós brazileiros gratos e justos 
sabemos quanto o Snr. trabalhou e ofereceu em grandes 
decretos para o bem do nosso querido Brazil e para todos os 
seus filhos gozarem de mais privilégios. Deus na Sua Imensa 
Sabedoria Verdade e Justiça há de lhe dar um dia o Galhardão 
que o seu Grande e Bom Espírito fez jus... Eu tenho melhorado 
da minha difícil vida graças ao aumento de pensão do meu pai, 
pois só o nosso querido Prezidente soube compreender as 
nossas necessidades devido a carestia da vida. Os outros só 
cuidaram dos grandes... 

Dr. Getulio agora abordando o assumpto principal d’esta carta 
é lhe pedir um Autographo seu. Tenho a sua photographia 
n’um quadrinho e algumas violetas enfeitando-o como symbolo 
de Sua alma tão grande e atendendo aos humildes que se 
dirigem a si. Não deixe de me mandar quando for possível que 
muito grata lhe ficarei. Da sua humilde admiradora e irmã em 
Jesus. 

 

Para essa missivista, a fotografia de Getúlio não era um vestígio do 

passado, significava a representação do benefício que ela estava usufruindo no seu 

cotidiano. Além disso, era uma imagem familiar que refletia o sentido de justiça e 

verdade. A Sra. Guilhermina, então, desejava reforçar tal sentido com o autógrafo de 

Vargas, que serviria como uma atualização dessa significação, pois talvez a 

emitente corresse o risco de perder os benefícios conquistados.  

A preservação “simbólica” do governante em sua casa demonstrava a 

presença do que deu coerência e sustentação à sua vida. Manter a fotografia e obter 

um autógrafo não era uma forma de demonstrar sua “gratidão” ao benefício que 

usufruía, e sim um reconhecimento a quem o decretara. Apesar das “violetas” que 

adornavam a foto, não percebemos nessa fala um sentido sacralizado; entendemos 

tal atitude como um “ato de fé”, mas uma fé no material, na esperança da 

continuidade daquilo que a servia. 
                                                 
230 Documento 46.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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3.3 - A GRATIDÃO PASSAGEIRA E O RECONHECIMENTO ETERNO 

 

Nas missivas anteriormente analisadas, nos deparamos com uma série de 

pedidos de emprego ao Presidente Getúlio Vargas e outras variadas solicitações. 

Não é a proposta desta pesquisa analisar o atendimento dessas solicitações, mas a 

carta do Sr. Aurino Celestino Brandão231, que escrevia de Salvador - Bahia, nos dá 

uma amostra dessa questão: 

 

Já vão longe os tempos em que V. Excia., guindado nos cumes 
do poder, recebia de todos os recantos do país, milhares de 
pedidos de brasileiros que não tiveram outra fortuna senão a 
de possuir V. Excia. Como defensor e patrono dos 
trabalhadores humildes. Acolhia V. Excia., estes pedidos com a 
mais absoluta generosidade. Espírito elevado como é V. Excia., 
não procurava fazer distinções de credo, cor, etc. limitava-se V. 
Excia. a praticar atos de bondade. Não tínhamos 
intermediários; não bastava para nós, humildes homens do 
povo, de outra cousa senão a de dirigir-nos ao chefe do 
Executivo daquela época, para sabermos que contávamos com 
as devidas medidas. E como disse a V. Excia. em carta 
passada, não fosse eu sabedor dos inúmeros fatos que 
contestam, realmente, o que acima disse, não teria a coragem 
precisa de implorar a V. Excia, a tão querida e preciosa dádiva 
que o governo de V. Excia, me ofertou. Há cerca de dois anos, 
quando o Brasil foi arrastado a voraz fogueira da guerra, para 
defender os seus brios vilmente ultrajados pela tirania nazi-
fascista, um homem do povo, um humilde operário, foi vítima 
de uma cilada do destino. Acidentado na sua tenda de trabalho, 
teve o infortúnio de ser operado, intervenção esta que culminou 
na amputação da perna direita. Naquela situação vexatória, 
sem recursos próprios para dispor de importância elevada para 
aquisição de um substitutivo e naqueles momentos angustiosos 
da vida agitada do Brasil, quando todos os brasileiros dignos 
deste santo brazão voltavam-se confiantes para a pessôa de V. 
Excia., certos que, como condutor do povo brasileiro, saberia V. 
Excia. levar-nos à vitória que veio em tão bom hora, não 
hesitou este humilde homem do povo em apelar para o 
magnânimo coração de V. Excia., que antes de ser chefe do 
Executivo brasileiro era também um chefe de família, ciente de 
todos os deveres que impõe este sublime e espinhoso encargo. 
A sua resposta não se fez esperar. Em carta, quinze dias após 
recebia eu a alviçareira notícia que o meu pedido tinha sido 
atendido e enviado à Comissão de Assistência dos Mutilados. 
Esperei ansiosamente, Sr. Ex-Presidente, e outro não foi o 

                                                 
231 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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motivo do retardamento da entrega, senão o de estar o Brasil 
em guerra, e todos os esforços envidados por todos eram feitos 
naquele sentido. E agora, quando já acalmados os ânimos das 
nações e após o término do pleito eleitoral, voltou o Brasil ao 
seu trabalho pela paz, trazendo com esta volta o fortalecimento 
das minhas esperanças. Confirmando-as, aportou á minha 
casa, em 8 de Maio, exatamente quando assinalávamos o 
primeiro aniversário do armistício, o esperado presente que V. 
Excia. me concedeu quando tinha em tão dignas mãos as 
rédeas do Governo. Saberá V. Excia. aquilatar a minha alegria 
e digo sinceramente que igual a esta alegria, só uma cousa 
poderá se nivelar – a minha gratidão – e com vantagem, pois 
se a minha imensa alegria foi de duração passageira, a 
gratidão será de um reconhecimento eterno, como se faz 
credor a pessoa do Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Cidadão 
Brasileiro e Pai dos Pobres. Este reconhecimento nada mais é, 
que o premio de quem sempre admirou e confiou no governo 
de V. Excia., mesmo nos momentos mais perigosos. E não só 
eu, como todos os brasileiros humildes e trabalhadores 
conscientes e sem recalques, foram as urnas, responderam 
uníssonos no golpe de 29 de outubro, elegendo o “Ditador” 
Vargas, o delegado do Povo brasileiro, no senado e na 
Camara. Agradeço profundamente a V. Excia. o presente que 
acabo de receber e respeitosamente subscrevo-me. 

 

Assim como foi contemplado com seu “substitutivo”, o Sr. Aurino, ao 

escrever a carta, também contemplava Vargas com um “premio”: o reconhecimento. 

Ao hierarquizá-lo antes como “chefe de família” do que como “chefe do Executivo”, 

este indivíduo indicava seus valores de acordo com sua lógica e estabelecia um 

ponto em comum entre o ex-governante e ele próprio. A instituição familiar era 

apresentada como baluarte da preservação dos “bons costumes”. Nesse sentido, ele 

não se surpreendeu quando recebeu seu benefício, pois teria agido da mesma 

forma, o que esperava de si era o que encontrava projetado em Vargas.  

Para o Sr. Aurino, o fato de “pertencerem” – ele e Getúlio – a uma mesma 

“categoria”, a de chefe de família, com todos os “deveres que impõe este sublime e 

espinhoso encargo”, os levava a partilhar as mesmas experimentações existenciais, 

o que conduzia o missivista a uma grande identificação com Vargas no seu 

imaginário. A gratidão e a alegria seriam momentâneas, teriam a duração de um 

instante no presente, não se perpetuariam, por isso o reconhecimento era expresso.  

O reconhecimento tinha a força de uma “arma”; era utilizado – mediante o 

voto ou o depósito de confiança e esperança em seu governante – pelo povo para 

se manifestar contra a deposição de Vargas. Além disso, o reconhecimento afirmava 
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esse povo e seus valores e ia além de seu voto depositado nas urnas; mantinha-se 

na memória. O reconhecimento era unificador; designava, simbolicamente, quem 

eram os “brasileiros”, os “trabalhadores conscientes”; ao “eternizá-lo”, o indivíduo 

estaria fixando suas próprias conquistas, como também seus valores sociais e 

morais. A gratidão seria a expressão do recebimento de uma dádiva; o 

reconhecimento era uma adesão, voluntária e consciente, a um projeto político/social 

em que se via representado. 

Tendo em vista que o Sr. Aurino entendia Vargas como aquele que melhor 

captara a linguagem do seu grupo social e produzira uma dinâmica, em sua gestão, 

que reproduzia seus valores, acreditava o emitente que não poderia o ex-governante 

ser caracterizado como um ditador. Para ele, Vargas, ao incluir em seu projeto 

político os interesses coletivos, se legitimara como “condutor” da idealização destes. 

Isso denota um sentido inverso à submissão, pois indica que não era a dominação 

que caracterizava a relação entre governante e governado, e sim a representação.  

Conforme revela a maioria das cartas analisadas, as pessoas que 

continuaram escrevendo a Getúlio demonstravam suas opções políticas e sua 

indignação pela deposição. Argumentavam, mediante suas histórias, o apoio e 

reconhecimento que continuavam mantendo pelo ex-Presidente. É o que também 

nos mostra o Sr. Walter Franco Ribeiro232, de Lagoa Dourada - MG: 

 

Permito-me solicitar a V. Excia. a necessária licença para vos 
dirigir a presente, não como funcionário público, mas como 
brasileiro, filho deste torrão imenso que é o nosso querido 
Brasil, para, mais uma vez, sentir o imenso prazer em dirigir ao 
maior de todos os brasileiros, ao mais sincero de todos os 
estadistas até então condutores políticos de uma Nação. 
Confesso-me pobre de recursos vernáculos para expressar 
bem alto o vosso valor e o alto gráo de estima e apreço que 
sempre dediquei a V. Excia., em cuja pessoa vejo, para mim, 
um verdadeiro semblante de um segundo Pai, um verdadeiro 
guia que me conduziu a um lugar digno e á altura de meus 
conhecimentos. [...] Quando em 1941, filho de Páis pobres, 
sem recursos financeiros para continuar meus estudos – Direito 
– e motivado pelas mesmas circunstâncias fui coagido a 
abandoná-los, senti e alimentei o ardente desejo de escrever a 
V. Excia., expondo-vos minha angustiosa situação e, 

                                                 
232 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
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aproveitando da oportunidade – bem me recordo – solicitei 
minha nomeação, mesmo em caráter interino, para o cargo de 
escrivão Federal e para qualquer Exatoria em Minas Gerais. Ao 
tomar tal deliberação estava quase certo de que V. Excia. não 
deixaria de atender tal pedido e, confiante em Deus, aguardei a 
decisão de V. Excia. Dias após – apénas 15 dias – eis que 
meus [...] foram coroados de pleno êxito, V. Excia. atendia meu 
pedido, nomeando-me para o cargo de Escrivão em Piuí, 
Estado de Minas Gerais. Lembro- me bem, Excelência, que no 
meu pedido, havia prometido a V. Excia. que, se caso fosse 
mesmo nomeado, tudo faria nos próximos concursos - para que 
não DESAPONTASSE o humanitário ato de vossa pessoa, isto 
é, procuraria estudar, estudar muito, e obter uma classificação 
á altura de quem atendeu o pedido de um môo pobre, de um 
idealista e de um esforçado. [...] Realizaram-se os concursos 
para Escrivão e Coletor Federais, nos quais préviamente fui 
inscrito e enfrentei serenamente, confiante em Deus com os 
meus próprios conhecimentos, certo de que, com um “DASP”, 
eu teria a convicção do meu êxito. Passaram os mezes e o 
“DASP” publicou os resultados e, como grande surpresa, eis 
que FUI CLASSIFICADO EM 1 LUGAR EM TODO O BRASIL 
no Concurso p/ COLETOR FEDERAL. [...] Assim, pois, em 8 de 
Setembro de 1945, por ato de V. Excia, fui nomeado 
COLETOR FEDERAL, por concurso, para o cargo de Coletor 
federal em LAGÔA DOURADA, Minas gerais, fato esse que, 
talvês em toda minha vida, fosse o que maior alegria tivesse 
causado, após tantos e tantos sofrimentos morais e físicos. 
Prometí a V. Excia. e cumpri o prometido, portanto, é justo e 
humano que agóra venha de público, a tão sincero e 
desinteressado Magistrado que, em tão boa oportunidade, 
soube compreender as necessidades daquele que lutava sem 
esmorecimento, mas faltava-lhe uma alavanca sólida e um fiel 
positivo para que seus desígnios fossem conduzidos á meta 
desejada. Agradeço-vos profundamente comovido a V. Excia. 
os vossos inesquecíveis favores que muito contribuíram para 
que pudesse viver uma vida digna e bem vivida e, em próprio 
nome, e no de minha família, rogo á DEUS para que sobre 
vossa cabeça caiam as bênçãos sublimes e protetoras, 
iluminando cada vês mais o maior cérebro existente em um 
organismo vivo de um filho brasileiro que tão bem soube 
conduzir o nosso querido Brasil aos pínaculos de uma glória 
imperecível e indescutível, evitando-o que o fosse raptado 
pelas garras de uma ave de rapina audaciosa e deshumana. 
[...] Saúdo-vos, justamente hoje que acabais de empossar no 
alto cargo de Senador Federal pelo Rio Grande do Sul, certo 
de que, no Senado Federal, como sempre, V. Excia. continuará 
a ser o mesmo Dr. Getúlio Vargas, humano, fiel, honesto, 
protetor e defensor dos aflitos e necessitados. Saúdo também 
o grande Brasil porquê Ele também tem agóra, de volta, o 
mesmo homem público, o mesmo estadista de sempre e o 
mesmo Dr. Getúlio Vargas, sereno, imparcial e justo. Ao 
terminar, peço a V. Excia, permissão para, pessoalmente, 
poder abraçar-vos e agradecer por tudo que por mim fizesteis, 
e para tal, se V. Excia. ainda me permite, agradeceria que V. 
Excia. me desse tal autorização e de posse da mesma pediria 
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as necessárias licenças e iria ao Rio de Janeiro para cumprir e 
sentir o que há seis (6) anos tenho alimentado: ABRAÇAR 
VOSSA EXCELÊNCIA E PESSOALMENTE EXTERNAR O 
MEU VIVO RECONHECIMENTO, reconhecimento esse eterno 
e sempre leal. 

 

As lembranças desse missivista reportavam tanto à sua realização pessoal 

como às realizações de seu país. Dessa forma, para ele, os atos de Vargas não se 

limitaram a atender aos seus interesses individuais, mas também aos interesses da 

Nação.  

O Sr. Walter, como personagem histórico, se colocava como fiel defensor de 

todo um processo realizado durante a gestão Vargas, cujos acontecimentos, para 

ele, modificaram as existências. A história de sua Nação não estaria, nesse sentido, 

distante de sua própria história, pois o ex-Presidente teria ido ao encontro tanto de 

seus interesses particulares como dos interesses de todo um grupo, “os brasileiros”. 

A história do Sr. Walter era constituída de fatos que atribuía diretamente à 

implantação das políticas públicas da gestão Vargas. De certa forma, o meio de 

“preservá-los” seria “documentar”, por meio da carta, seu reconhecimento. Seu 

esforço particular em estudar e adquirir competência para a colocação não era 

minimizado, mas o emitente dava a entender que não teria sucesso se dependesse 

unicamente de seu empenho. O gesto de Getúlio, portanto, teria sido determinante 

para o seu sucesso. 

A interferência de Vargas não era colocada como um caso isolado. Assim 

como o ajudou a “viver uma vida digna”, conduziu “o nosso querido Brasil aos 

pináculos de uma glória”. Walter pertencia a um grupo, o de brasileiros, se 

identificava com ele e colocava seu ponto de vista como uma ”ideia comum”. A 

adoção de um discurso nacionalista respondia ao ideal de pátria proposto pelo 

regime varguista, assumindo uma feição de civismo. A sua identidade pessoal 

ativava a sua identificação social, e a ação de Vargas era lida como para um todo. 

Essa identificação assertiva e gratificante delegava a Vargas uma significação 

positiva que se estabeleceu no imaginário social. 
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Outra extensa carta foi encaminhada a Vargas pelo Sr. Claudio Loth233, que 

escreveu de Goiânia denunciando, por meio de seu caso particular, que 

procedimentos considerados justos não estavam mais sendo cumpridos depois da 

deposição de Vargas: 

 

Não fosse V. Ex. o grande estadista no conceito dos homens 
de bem e amigos dos menos favorecidos pela sorte, não teria 
eu, na qualidade de simples funcionário a ousadia de tomar 
esta iniciativa em dirigir-me a vossa pessoa no sentido de 
apelar para o vosso grande e valioso auxilio relativamente ao 
que vou relatar, e estou certo de ver coroado d êxito este meu 
apelo, que com o uso de minha linguagem simples, porem 
sincera, venho fazer a V. Ex, mormente em se tratando de um 
caso de inteira justiça, como passo a expor: “Esposição”: 
Quando no governo de V. Ex., fui nomeado Ajudante de 
Tesoureiro da Recebedoria Federal em São Paulo, onde 
permaneci em efetivo exercício naquela repartição durante o 
praso de 11 anos. Acontece entretanto, que também havia 
prestado concurso para Fiscal do Imposto de Consumo tendo 
sido aprovado. Em face do exposto, encaminhei por intermédio 
daquela repartição um Memorial á V. Ex. solicitando a minha 
nomeação, no que fui atendido, tendo em vista a vaga 
decorrente por morte de meu saudoso primo Jacy Sotto-Maior 
Lagos, que fora assassinado barbaramente na cidade de Jatahi 
neste Estado. (O criminoso ainda se acha impune). Em 23 de 
Fevereiro de 1943, por Decreto da mesma data e ano, tive o 
prazer de ver realisado o meu desejo, com a minha nomeação 
para este Estado, onde assumi o exercicio em 1 de Março do 
mesmo ano. Facilmente V. Ex poderá verificar que há muito 
completei o meu interticio obrigatório e aqui me acho pelo 
espaço de 3 anos e 6 mezes, sem ter sido meu nome lembrado 
nem incluído nas listas das constantes remoções para outro 
Estado de 2 categoria, não obstante estar o meu nome no 
quadro do mais antigo do estado, consequentemente bem 
classificado para ser aproveitado. As minhas esperanças 
consistiam na permanência de V. Ex. no governo, porque 
naquela época, o criterio adotado para remoções e promoções, 
obedeciam sempre a ordem de classificação e antiguidade o 
que representava um grande estimulo para os mesmos. [...] No 
dia 29 do mesmo mez, tive a grande tristeza de saber que V. 
Ex. havia deixado o governo, percebi logo que as minhas 
aspirações, haviam fracassadas, pelo menos temporariamente, 
confeso Ex. que fiquei verdadeiramente decepcionado com tal 
desfecho, não pelo meu caso pessoal, porem, como bom 
brasileiro, conhecedor das enumeras realisações do governo 
de V. Ex. jamais poderia conformar-me em ver o maior amigo 
dos brasileiros afastar-se das rédeas do governo, sem 

                                                 
233 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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primeiramente ter completado sua grandiosa obra de 
reconstrução nacional, uma coisa tomo a liberdade de externar 
a V. Ex., é que os desordeiros descontentes, que viviam 
acusando o vosso governo, já não pensam da mesma forma, 
até estão querendo fazer parte do governo que V. Ex. elegeu. 
Os arautos da democracia (assim eles se intitulam) os dotados 
de espírito inferior e que nunca souberam construir e que nada 
fizeram em beneficio do paiz, terão muito em breve as suas 
deselusões, na posteridade o povo brasileiro, reconhecerá o 
quanto V. Ex. fez pelo Brasil e para o Brasil. Estas minha 
palavras não são ditadas simplismente para querer enaltecer 
as vossas qualidades, nem tão pouco com a idea de bajular, 
sei perfeitamente que os fatos concretos que comprovam a 
atuação de V. Ex. na Presidência da republica. Também sei 
perfeitamente que os fatos decorrentes com relação ao 
caracter dos homens, porem, com a devida licença, peço para 
lembrar-vos da existência de um velho adágio, pronunciado 
pelos grandes mestres, resumido nos seguintes termos: “Ainda 
existem juízes em Berlim”. As inapagáveis realisações de V. 
Ex., ahi estão para testimunhar as gerações futuras, o que foi o 
governo do Snr Getulio Vargas, só os “caolhos” dotados de 
espírito inferior poderão nega-las, porque estes negam até a 
existencia de Deus e a própria luz do sol. Nos tempos que 
correm a falange dos mãos com as suas artimanhas, propende 
sempre para a sua crescente elevação, tem alcansado um 
fastígio tal, que na maioria das vezes pertuba os mais ingênuos 
e sinceros, porem os alicerces deste fastígios são tão frágeis 
que desmoronam com o menor sopro diante da clarividente 
justiça divina. Não quero transformar esta minha missiva num 
libelo, nem tão pouco com esta minha prolixidade tomar o 
precioso tempo, porem justifico esta minha atitude porque 
sinceramente tenho pela pessoa de V. Ex uma grande 
admiração (confesso que sou queremista). 

 

Esse senhor se confessava queremista, e era a partir desse ponto de vista 

que pensava em como se constituiria a história das “gerações futuras”. Em sua 

carta, parecia dar um “depoimento”, já que a interferência de Vargas a seu favor na 

transferência de cidade não era explicitamente cobrada. Todavia, podia ser esta a 

sua intenção, haja vista que colocava a possibilidade de Vargas “pesquisar” seu 

histórico.  

O missivista dizia ser testemunha das “enumeras realisações” da gestão 

Vargas e, como pertencente a um grupo nacional, acreditava que seus feitos seriam 

reconhecidos no futuro. Dessa forma, a história desses fatos, considerados 

relevantes pelo emitente, implicavam o reconhecimento e preservação dessa 

memória, pois haviam deixado mudanças profundas nas pessoas que as 

testemunharam. Para o Sr. Claudio, essas realizações seriam transmitidas mediante 
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testemunhos às “gerações futuras”, que, mesmo não as vivenciando, 

experimentariam suas repercussões, e ainda se constituiriam em referências. Os 

“bons brasileiros” seriam “os juízes de Berlim” que transmitiriam essa história às 

futuras gerações. 

Pode-se considerar ainda que, ao se colocar como “brasileiro”, o Sr. Cláudio 

não estava só contando sua história individual, ou seja, não escrevia só  para contar 

seu caso específico, e sim de toda uma classe: 

 

Quero antes de finalisar esta, cientificar a V. Ex. que 
atualmente as remoções e promoções, não tem obedecido o 
critério adotado por V. Ex. quando se achava no governo. O 
que tem causado grande descontentamento no seio da classe. 
Não se concebe Ex., como eu e outros colegas, possuidores de 
brilhante folha corrida, (modéstia a parte), na sua vida publica, 
como tambem na sua vida particular como chefes de família, 
vejam-se de uma hora pra outra, prejudicados em seus direitos, 
em beneficio daqueles que na hora precisa, não souberam dar 
a sua partícula de apoio ao chefe da nação, na recente 
campanha eleitoral. 

 

Segundo esse senhor, o “descontentamento” era coletivo e preocupações 

afligiam toda uma classe. Getúlio, em contrapartida, representava um período em 

que Governo e população mantinham interesses e sentimentos em comum. Desse 

modo, entendemos que foi essa memória viva que deu significado histórico a Vargas 

para esse grupo. 

Esse missivista, mesmo não deixando expresso seu desejo de uma 

interferência de Vargas no seu caso, de certa forma, “cobrava” uma mobilização do 

ex-Presidente. Todas as reflexões acerca de sua situação o levavam a “persistir” em 

Vargas ou, como afirma Halbwachs, a “retocar seu retrato”234. Escrever para Vargas 

significava, mesmo que subjetivamente, “preservar” esse tempo, preparar seu 

legado e exprimir o que entendia como “verdade” de sua recordação social. 

As pessoas que escreviam para Getúlio tentavam estabelecer uma ponte 

entre Vargas/Presidente e Vargas/Senador, demonstrando que ainda esperavam 

dele o restabelecimento e a continuidade de ações que julgavam interrompidas 

                                                 
234 HALLBWACHS, Maurice. Op. cit., 2006. p.94. 
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ilegalmente, evidenciando inconformismo em relação a esse fato. Esses sujeitos 

históricos manifestavam nessas missivas seus próprios desconfortos e indignações. 

A exemplo disso, um abaixo-assinado que contou com a adesão de 51 

pessoas do bairro de São Cristovão - RJ foi encaminhado ao Senador Getúlio 

Vargas, acompanhado das seguintes palavras:235 

 

Moradores do bairro de S. Cristovão, esperam que V. Ex. na 
Constituinte, atitudes que façam retroceder o terror 
desencadeado por elementos fascistas do governo General 
Dutra, que comprometem os atos democráticos de V. Ex. 
quando, com as Nações Unidas, o vosso governo 
comprometeu-se perante o mundo marchar para a Democracia. 

 

A “adesão” à política social de Vargas transformou esses indivíduos em 

“cúmplices”, pois estavam perfeitamente convictos de seu papel social e, desse 

modo, deveriam denunciar o que consideravam como atos de violência do sistema 

estabelecido por Dutra. Essa denúncia pode ser entendida como uma cobrança pelo 

apoio que Vargas deu à candidatura do general Dutra, ou como demonstração de 

apoio ao antigo Presidente.  

A demonstração de não identificação com aquele que então detinha o poder 

era clara; a crítica representava o rompimento da “lealdade” entusiasta que se 

mantinha com Vargas e a decomposição de elementos que eram valorizados (a 

democracia), além de mostrar uma dissolução de identificação e confiança. A 

relação de identidade simbólica, anteriormente constituída, agora se encontrava 

distanciada. Para essas pessoas, Dutra não estava apto a realizar os valores que 

foram aceitos e vividos. 

Podemos detectar nesse abaixo-assinado as condições de conflito 

existentes no Governo Dutra. Talvez por isso Vargas tenha guardado essa 

correspondência, como “prova” e por certo “prazer” pela reprodução dos 

significantes de sua gestão. 

                                                 
235 Documento 46.02.12/8. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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Não podemos desconsiderar que essas missivas enviadas ao Senador 

Vargas ainda continham, de certa forma, um sentido de obter favorecimentos. O 

elogio, a bajulação, a demonstração de fidelidade poderiam ser “ferramentas” 

empregadas pelos emitentes para conseguirem qualquer interferência de Vargas em 

favor de suas causas particulares. Poderia ser essa a intenção da mensagem da 

Sra. Maria Elvira Vaz Mariot236 : 

 

Meu Presidente: A minha vida tem sido um extenso drama 
silencioso, para o qual muitas vezes, penso não haver epilogo. 
Entretanto apezar de todos os meus sofrimentos, das agruras 
mil de minha existência, se me fosse dada a honra de apertar a 
mão ilustre de V. Excia., eu acharia, que só por isso, teria 
valido a pena o momento que nasci, pois teria apertado a mão 
do maior dos brasileiros. 

 

O propósito de obter alguma ajuda podia estar embutido nessa fala, o que se 

percebe considerando-se que essa senhora afirmava que enfrentara “sofrimentos e 

agruras mil” em sua vida, não se referindo a nenhuma medida adotada na gestão 

Vargas que a tenha beneficiado. Portanto, não era por conta de benefícios 

garantidos a ela que manifestava “veneração” ao “seu” Presidente. Entretanto, seria 

pouco entender a mensagem da Sra. Maria como um oportunismo grosseiro e 

desconsiderar as significações afetivas demonstradas em seu texto.  

Na sua história de vida pessoal, uma “imagem” adquiria vez: a de “seu 

Presidente”. E essa elaboração imaginária é que determinaria seu “arquivo” de 

memórias desejáveis e indesejáveis. Ela apresentava Vargas como o “maior dos 

Brasileiros”, acreditava nessa representação que também construía a ela própria, 

substituindo sua identidade individual pela identidade coletiva. Teria sido o “carisma” 

do líder suficiente para produzir essas significações? O que estaria pesando mais? 

Suas “agruras” ou seu sentimento de pertença? Seria ela também uma “beneficiada” 

por “reconhecer-se” brasileira? Essa era sua representação positiva; embora sua 

vida fosse “um extenso drama silencioso”, ela afirmava uma identidade, afirmava-se 

no lugar ao qual pertencia, e isso, pelo que nos parece, deu sentido à sua vida. 

Mesmo que houvesse uma intenção de obter qualquer ajuda pessoal embutida 
                                                 
236 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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nessa carta, não podemos desconsiderar os elementos significativos aos quais a 

Sra. Maria se suportava e que lhe forneciam referências para a suposta intenção de 

obter ajuda. 

 

3.4 - O DESEJO DE DONA ESTER - VARGAS E O ESTIGMA DO 

ANTISSEMITISMO 

 

 A Senhora Ester Queiroz Fran237, cujo nome nos leva a acreditar que tinha 

origem judaica238, escreveu a Getúlio no dia 17 de junho de 1946, expondo seus 

desejos e medos: 

 

Prezado Senhor. Acuzando o recebimento de seu estimado 
cartão, formulo a presente para dar-lhe as boas vindas, embora 
que tardiamente. Espero que desta vez terei o prazer de 
conhecê-lo pessoalmente, pois de há muito que é o meu mais 
ardente desejo. Tive muita vontade de ir esperá-lo, porém 
temerosa de que a gestapo fosse entrar em ação, pois os 
despeitados são inúmeros, abstive-me de ir a sua chegada e 
fiquei sobejamente satisfeita em saber que todo o brasileiro 
criterioso, compareceu no aeroporto. Embora os jornais 
estejam fazendo uma degradante celeuma, indigna de 
brasileiros honestos, contra a sua pessoa e os feitos de V.sa. 
tenho a dizer-lhe que “são como cães ladrando á lua”. Ela está 
muito acima e, portanto, inacessível. Espero poder falar-lhe 
pessoalmente, e, para isso, vou dar abaixo o meu endereço. 

 

Dona Ester finalizava sua carta revelando seu endereço e telefone e, 

“penhorada”, desejava votos ardentes de vitória a Vargas. 

Ao se reportar à “Gestapo”239, essa senhora fazia uma associação dos que 

não apoiavam Vargas ao que de pior poderia ela traduzir como repressão, tortura, 

                                                 
237 Documento 1946-02-12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
238 O nome Ester tem origem judaica e significa Estrela. 
239 “A Gestapo era uma polícia política criada com o intuito de abafar os movimentos sociais e 
partidos clandestinos que pudessem se formar (na Alemanha Nazista). Sua origem esteve ligada a 
um órgão da polícia secreta prussiana e, ao longo de sua trajetória, teve grande importância para 
aprisionar aqueles que eram vistos como ‘inimigos nacionais’ e mobilizar os grupos de prisioneiros a 
serem encaminhados para os terríveis campos de concentração. [...] Sem estar subordinada a 
nenhum órgão judiciário, poderia promover condenações sumárias de maneira completamente 
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arbitrariedade, preconceito e terror. A referência à “Gestapo” poderia ter origem na 

sua própria experiência de vida ou na memória de seus familiares e amigos. 

De qualquer maneira, não era em Getúlio que ela estava refletindo essa 

experimentação do terror, não era na figura do ex-Presidente que ela traduzia toda 

uma perseguição aos membros de seu grupo, os judeus, e sim aos “despeitados” 

contrários a ele, aos que ela denominava brasileiros não “criteriosos”. 

Parte da historiografia atribuiu ao primeiro Governo Vargas características 

antissemitas e de acentuada perseguição tanto à comunidade judaica instalada no 

Brasil como aos imigrantes judeus que procuravam no país um refúgio do terror 

nazista implantado por Hitler. Maria Luiza Tucci Carneiro enfatiza os aspectos que 

aproximam o primeiro Governo Vargas da experiência nazi-fascista europeia. A 

autora afirma que, por trás do discurso nacionalista, o Governo Vargas praticava, na 

verdade, uma política antissemita e xenófoba.240 Por conta disso, tanto restringia a 

entrada de judeus no Brasil como reprimia ações dos que se encontravam no país.  

Para a autora, o Estado Novo foi o fortalecimento de uma mentalidade 

antissemita.241 Os meios de comunicação da época, segundo Tucci Carneiro, 

corroboravam uma mentalidade antissemita, resultando em um ódio da sociedade ao 

judeu, não pela sua religião, e sim como “povo”, como “grupo étnico”.242 

Segundo essa linha de análise, no imaginário social o judeu teria sido 

estigmatizado como o “outro indesejável”, o “inimigo”, o que teria dificultado muito 

sua integração e mobilização na sociedade brasileira. Todavia, não é o que nos 
                                                                                                                                                         
autônoma. Tais poderes tiveram grande importância para que essa polícia secreta utilizasse de 
terríveis técnicas de tortura física e psicológica para a obtenção de informações.” MUNDO 
EDUCAÇÃO. Gestapo. Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/historiageral/gestapo. 
htm>. 
240 “Da mesma forma como o nacionalismo alemão transformou-se em fonte de inspiração do que 
aqui se pretendia construir (um governo forte), também gerou a idéia de um fantasma que colocava 
em questão a proposta da formação de um estado nacional, unificado e padronizado culturalmente. 
Contrariava-se o ideal de um Estado multinacional e que abrigasse etnias diversificadas. [...] esta 
unificação cultural, étnica e unificação ideológica implicava a exclusão de todos os grupos estranhos 
ao projeto de nacionalização e de qualquer forma de contestação ao regime imposto.” CARNEIRO, 
Maria Luiza Tucci. O Anti-Semitismo na Era Vargas - Fantasmas de uma geração (1930-1945). São 
Paulo: Perspectiva, 2001. p.86. 
241 “Textos racistas ganharam espaço durante o Estado Novo, traçando apologia à raça ariana, em 
detrimento de negros, japoneses e judeus tratados como ‘indesejáveis’. Apelando-se para os 
estereótipos tradicionais, denunciaram-se os ‘perigos’ e os ‘excluídos’, criando-se um imaginário 
homogêneo de comunidade nacional.” Ibidem. p.102. 
242 “O judeu passou a ser discriminado e odiado não mais pela sua religião e sim como povo. Como 
grupo étnico. Passou a ser visto como um ‘estrangeiro’, inassimilável, irredutível, sem condições de 
contribuir para a composição étnica dos povos. Fossem eles de nacionalidade francesa, alemã, 
polonesa etc., seriam sempre vistos como ‘judeus’.” Ibidem. p.26. 
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mostra Dona Ester e o trabalho de Luis Felipe Silvério Lima, que coletou 

depoimentos de judeus do Bom Retiro, bairro que no período Vargas concentrou a 

maioria da comunidade judaica de São Paulo.  

Para o autor, a repressão do Estado não era uma perseguição contra os 

judeus243, e sim contra os que eram associados ao comunismo.244 O comunista, 

como já salientamos, era o “inimigo estrangeiro” do Estado. O imigrante ou mesmo o 

brasileiro nato envolvido com questões políticas que sugerisse qualquer suspeita de 

ligação com a ação comunista estaria sim na linha de repressão do Governo Vargas.  

Segundo Giralda Seyferth, o nacionalismo era um projeto governamental 

que tinha como finalidade a homogeneização cultural dos brasileiros, e para isso, 

entre outros meios, o controle dos movimentos imigratórios (de acordo com a 

facilidade de assimilação cultural) e o combate às questões raciais eram precisos.245 

Marcos Chor Maio, por sua vez, afirma que no Brasil pós-30 prevaleceu a ideia da 

consolidação da Nação por meio da homogeneização cultural, e nessa Nação o 

estrangeiro só seria inserido à medida que correspondesse à expectativa de 

adaptação total.246 

                                                 
243 “Segundo o brasilianista Jeffrey Lesser, entre 1924 e 1934, entraram no Brasil mais de 93.000 
indivíduos procedentes do leste europeu, dos quais uma parcela de 45 a 505 era composta por 
judeus. Essa presença maciça de estrangeiros no território nacional colocava em evidência os 
tradicionais preconceitos de que grande parte dos judeus imigrantes era composta por agitadores 
políticos e comunistas e, como tais, perigosos à ordem social”. WIAZOVSKI, Taciana. Bolchevismo e 
Judaísmo - A comunidade Judaica sob o olhar do DEOPS. São Paulo: Ed. Arquivo do Estado/ 
Imprensa Oficial, 2001. p.30. 
244 “A repressão estatal, quando emergiu, estava ligada aos comunistas militantes, não a uma 
perseguição deliberada contra os judeus.” LIMA, Luís Felipe Silvério. “Os judeus do Bom Retiro: 
histórias de vida durante a Era Vargas”. In: Anais da X International Oral History Conference. Rio 
de Janeiro, FGV/ CPDOV e FIOCRUZ, 1998. p.1635. 
245 “Diante da realidade representada pelos sentimentos de etnicidade e da organização comunitária 
baseada em distinções étnicas, comuns aos grupos de imigrantes e descendentes estabelecidos no 
Brasil, a solução para o ‘problema imigratório’ estava na assimilação de todos esses alienígenas que 
aspiravam à endogamia. A apregoada necessidade de sua transformação em brasileiros de fato, e 
não apenas por direito de solo, motivou a campanha de nacionalização, que incidiu de modo mais 
direto sobre os teuto-brasileiros e japoneses em razão dos desdobramentos da II Guerra Mundial e de 
sua categorização como paradigmas do enquistamento.” Cf.: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando 
o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. p.207-8. 
246 “A partir do Estado Novo, a imposição de limites formais cada vez mais severos à entrada de 
imigrantes judeus no país resultam da conjunção de dois fatores: a) a influência crescente de critérios 
nacionalistas e raciais na regulação da política imigratória adotada pelo governo, da qual a criação, 
em 1938, do Conselho de Imigração e  Colonização é exemplo bastante ilustrativo; b) o incremento, 
sem precedente, da insegurança e da perseguição dos judeus na Europa. Para estes, a imigração 
tornou-se a estratégia de sobrevivência mais eficaz naquele momento. Por sua vez, o Brasil foi eleito 
como lugar privilegiado para absorver massas de refugiados desesperados que procuravam escapar 
ao jugo hitlerista. Em tempos de valorização do cadinho racial formador de ‘brasilidade’, a 
possibilidade de aportar grandes levas de estrangeiros em terras brasileiras era concebida, pelo 
Estado Novo, como algo anômalo e ameaçador à constituição definitiva da Nação.” MAIO, Marcos 
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Conforme o autor, o preconceito antijudaico não limitou a ascensão social 

dos imigrantes judeus ou dos seus descendentes, que, ao contrário, foram 

extremamente bem-sucedidos.247 O historiador aponta que o antissemitismo na Era 

Vargas obedeceu a uma estratégia peculiar que procurou obter vantagens no jogo 

internacional. Segundo o autor, mesmo com leis que restringiam a entrada de judeus 

no Brasil, havia uma série de “brechas” na administração pública, resultando em um 

número considerável de entradas de judeus no país, superior inclusive à quantidade 

de ingressos no período anterior a 1930. 

Não pretendemos nesta dissertação minimizar o caráter autoritário e violento 

com que o Governo Vargas foi conduzido em muitos aspectos, muito menos negar 

que existiam práticas antissemitas por parte da elite intelectual e política durante sua 

gestão, práticas essa que tinham repercussões políticas. O regime autoritário de 

Vargas e sua política nacionalista inibiram qualquer manifestação étnica ou nacional 

que ameaçasse o projeto de integração nacional. Os judeus, assim como qualquer 

imigrante, não ficaram fora dessa “tensão entre identidade étnica e cidadania 

nacional”248. 

Roney Cytrynowicz assevera que, apesar dessa política discriminatória, os 

judeus não foram vítimas passivas da ideologia oficial, pois elaboraram estratégias 

para responder às restrições do Estado.249 Para o autor, em vez de perseguições, 

“entre 1937 e 1945 as comunidades judaicas de São Paulo e do Rio de Janeiro 

viveram uma intensa e pública vida institucional, social, cultural e econômica”.  

Não nos cabe nessa análise entrar em considerações dessa espécie. Nossa 

proposta, como ressaltamos no início, é entender a repercussão, no imaginário 

social, do que a historiografia estigmatizou como o “antissemitismo varguista”. Nesse 

sentido, o preconceito e a perseguição aos judeus teriam sido marcas dominantes 

                                                                                                                                                         
Chor. “Qual anti-semitismo? Relativizando a questão judaica no Brasil nos anos 30”. In: PANDOLFI, 
Dulce (Org.). Op. cit., 1999. p.245. 
247 Ibidem. p.30. 
248 Ibidem. p.252. 
249 “Apesar das restrições legais impostas pelo Estado Novo de falar em público, de ensinar e de 
publicar em línguas consideradas ‘estrangeiras’, da ação polícia política, e apesar de um processo de 
‘nacionalização’, legal e ideológico, que forçou a mudança de diretoria e de nome de várias entidades 
dos grupos considerados ‘estrangeiros’ (especialmente de imigrantes e nacionais italianos, alemães e 
japoneses), as instituições judaicas trabalharam serenamente para adequar-se às restrições e 
funcionaram ativamente durante o período.” CYTRYNOWICZ, Roney. “Além do Estado e da 
Ideologia: Imigração judaica, Estado Novo e Segunda Guerra Mundial”. Revista Brasileira de 
História. Vol.22. n.44. São Paulo, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S0102-01882002000200007>. 
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do Governo Vargas. A carta de Ester não é suficiente para nos fornecer base para 

uma argumentação contrária a essa linha de análise ou atenuar o antissemitismo 

presente em esferas do Governo Vargas, mas dá indícios de que esse estigma 

merece estudos mais aprofundados.  

 

3.5 - O APADRINHAMENTO - A CUMPLICIDADE PRETENDIDA 

 

De João Pessoa, a Sra. Maria do Céu Silva250 escrevia a Getúlio com um 

desejo: 

 

Com a presente venho convidar V. As. e a Exma. Sra. Darcy 
Vargas para apadrinharem a minha ultima filhinha Brites, 
nascida em 18 de Março ultimo. 

Quero assim prestar um preito de admiração a V. As. ao tomar, 
novas atitudes na política nacional que virão naturalmente em 
beneficio do Paíz e dos humildes a quem V. As. muito ajudou 
quando Presidente da Republica. Como operaria, eleitora e 
admiradora, espero aceitar o convite mandando procuração 
para efetivação do ato. Que Deus ampare V. Sa. 

 

O batismo251 é o primeiro sacramento da Igreja Católica, pois insere o 

batizando no mundo cristão e amplia seus vínculos familiares por meio do 

compadrio. Com o batizado, a criança ganha “segundos pais”, considerados pais 

espirituais, os quais têm a responsabilidade de atuar como protetores na falta dos 

pais verdadeiros. Dessa forma, é importante tanto a escolha dos padrinhos como a 

aceitação destes a esse comprometimento.  

 

                                                 
250 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
251 “O compadrio pode ser definido como uma instituição social constituída principalmente a partir dos 
ritos católicos de batismo e de crisma. No século IX, a Igreja católica Romana definiu como ‘pais 
espirituais’ de uma criança aqueles que patrocinassem tais cerimônias, ao mesmo tempo que proibiu 
formalmente que pais apadrinhassem seus próprios filhos. A forma atual do sistema de relações 
rituais que constituem o ponto de partida do compadrio, tal como definido pela Igreja, persiste desde 
o século XVI e prevê como tarefa dos assim chamados ‘pais espirituais’, a formação moral e religiosa 
dos afilhados [...].” ARANTES, Antonio Augusto. “Pais, Padrinhos e o Espírito Santo”. In: ALMEIDA, 
Maria Suely Kofes de [et. al.]. Colcha de Retalhos - Estudos Sobre a  Família no Brasil. São Paulo: 
1982. p.197. 
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O pedido de apadrinhamento se baseia no estabelecimento de relações 

afetivas, de confiabilidade, mas também pode sugerir relações de poder pela 

garantia de benefícios, proteção ou privilégios. Ser apadrinhado por alguém com 

poder seria algo positivo e confiável que abriria portas para as mais diversas 

situações, como indicações de empregos, obtenção de status social e outras 

possibilidades mais. 

 Ainda nos dias de hoje, percebemos a seriedade, inculcada no imaginário 

social, que a relação de compadrio envolve. Ser chamado a ser padrinho tem a 

significação de uma honraria que se recebe, e denota um compromisso de absoluta 

seriedade com a criança que se batiza. Portanto, o apadrinhamento pressupõe uma 

relação com o apadrinhado insolúvel e expressa um relacionamento de proximidade 

e compromisso mútuo entre os compadres.252 

A senhora Maria do Céu justificava seu pedido com a argumentação de 

prestar “um preito de admiração”. A escolha do padrinho de sua filha se baseava na 

honra que pretendia prestar a Vargas pelas atitudes que tomara pelo país e que, 

conforme entendia a emitente, se prolongariam enquanto, de alguma forma, ele 

atuasse em “beneficio do paíz”. Todavia, não podemos desconsiderar que podia 

existir, embutida nessa “honraria”, uma intenção de, mediante a constituição desse 

vínculo, fazer com que a sua filha, e mesmo a sua família, tivesse favorecimentos e 

prestígio social. 

A cumplicidade que se pretendia estabelecer com Vargas não estaria 

presente somente nas relações de compadrio, como mostra o Sr. Antonio José 

Neves da Cunha253, que escrevia de Cosmorama - SP: 

 

Venho mui respeitosamente fazer-lhe um modesto convite 
sobre o qual aguardo a vossa honrosa resposta afirmativa ou 
negativa, para que assim façamos os preparativos da recepção 
incluindo ou não vosso mui respeitado nome. Sendo no dia 14 
de Janeiro com a graça de Deus, meu modesto Lar enriquecido 
com o nascimento de um garoto este primogênito, de meu 

                                                 
252 “[...] tanto nos casos em que os laços rituais estabelecem-se entre sujeitos que ocupam posições 
estruturais equivalentes, quanto nos em que eles se encontram em estratos sociais distintos, a função 
primordial do compadrio é criar vínculos de solidariedade entre os seus participantes, os quais se 
expressam principalmente através da cooperação econômica e da lealdade política.” Ibidem. p.196. 
253 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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matrimonio, incontinente o registrei com o nome de Getulio, 
como homenagem ao Grande Presidente Getulio Vargas, era 
também meu desejo que S. Excia. dele fosse padrinho mas 
como na ocasião a situação não estava tão límpida como hoje, 
fiz o convite ao Deputado Snr. Hugo Borghi que o acolheu com 
o maior carinho, tendo nós marcado a data de 4 de Agosto p.f. 
para a referida cerimônia. Por tal é que fazíamos questão de 
que S. Excia. também estivesse presente para o que já elevado 
numero de “Queremistas” Pessedutor Trabalhistas e adeptos 
em geral, me fizeram um apelo para que eu formula-se este 
simples convite a S. Excia. Para que ao aproveitar o encejo 
lhes fossem prestadas grandes homenagens, o que o povo em 
geral desta zona faz questão de livre e espontânea vontade. E 
também para lhes expor de coração para coração a situação 
desta zona um tanto precária e que só S. Excia. esta 
capacitado a rezolver junto ao novo Governo. Todo este povo é 
aquele que por esmagadora maioria de votos o fez liderar 
nesta região, por toda a parte como Senador, e esta pronto a 
houvir vossa vós de comando no presente e futuro. Sem mais 
esperando a vossa valiosa atenção com respeito a resposta da 
presente, dizendo sim ou não, envio o meu mais caloroso 
abraço. 

 

As “circunstâncias” modificaram e frustraram os planos do Sr. Antonio. 

Percebendo que poderia não se efetivar o desejo de ter Vargas como padrinho de 

seu filho, ele cuidou de buscar, ou engendrar, outras possibilidades de 

favorecimento e acolhimento para o seu primogênito. Entretanto, não eliminava a 

homenagem que queria prestar a Vargas ou a possibilidade de aproximação 

simbólica que queria efetivar, registrando a criança com o nome do ex-Presidente. 

O convite que fazia para o comparecimento ao batizado de seu filho tomava 

uma conotação política. Ele esperava, mais uma vez, uma resolução do Senador 

Vargas em favor de sua comunidade. A afinidade política que o grupo ao qual 

pertencia o Sr. Antonio tinha com Getúlio o legitimava a pedir uma interferência a 

favor de sua cidade. A “esmagadora maioria de votos” dados ao Senador, a lealdade 

demonstrada criaram, no imaginário, uma convicção de obrigações recíprocas.  

Mesmo com esse interesse, contido no convite, de resolução dos problemas 

“do povo em geral desta zona”, o deferimento e a homenagem delegados a Vargas 

existiam no fato de o primogênito ter sido “contemplado” com o nome “Getúlio”, o 

que representava outro nível de vínculo estabelecido com Getúlio Vargas no 

imaginário do Sr. Antonio. De certa forma, ele “perpetuava” na memória, através do 
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nome de seu filho, sua admiração pelos feitos do ex-Presidente, mantendo essa 

representação preservada na história de sua vida. 

Os indivíduos se utilizavam de variadas formas para “chegar” em Vargas e 

obter seu consentimento para o apadrinhamento de seus filhos. Assim o fez o Sr. 

Fenelon Augusto Camare254, que escreveu da distante Quixeramobim - CE ao Sr. 

Antonio da Frota Gentil para solicitar que fosse o intermediário no seu pedido a 

Vargas. 

 

Não me conheceis como não vos conheço mas somos 
coestaduanos, correligionários políticos e isso me autoriza a 
escrever-vos solicitando um favor. Por certo sois amigo não só 
político mas também particular do nosso grande Senador 
Getulio Vargas. Peço-vos por isto, que sejais intermediário 
entre ele e eu, no caso que passarei a explicar-vos. Por dois 
telegramas expedidos a 14 de novembro de 45 e a 25 de 
janeiro de 46 e uma carta aérea, registrada e expressa feita a 5 
de abril deste ano – convidava ao Exmo. Ex Presidente para 
com a Exma. Snra. D. Darci Vargas, ser o padrinho de meu 
filhinho, nascido a 13 de novembro p.p. O pequeno foi 
registrado com o nome de Getulio e com este será batizado. 
Por terem sido espedidas nos agitados tempos de tão agitada 
política, minhas solicitações, estou certo, não chegaram ao seu 
destino, pois não obtive resposta. Espero de vós, que 
chegando ao Rio vos entendais a respeito com o Senador 
Vargas e resolvais este caso. Minha consciência de cristão já 
se resente de que meu filho esteja tanto tempo pagão. Para 
representar aqui os padrinhos, lembro o nome do Dr. Josias S. 
Lima, D. D. Juiz de Direito e Exma. Snra.. Ao nosso ilustre 
patrício, apresentai meus respeitos e protestos de admiração. 

 

Teria o pedido de apadrinhamento um caráter eminentemente político? A 

possibilidade de unir-se àquele que se entendia enquanto cúmplice político num 

parentesco fictício teria por objetivo a obtenção de uma ligação de solidariedade e 

cooperação mútua ou o estabelecimento de uma aliança política? Ao aceitar esses 

pedidos de apadrinhamento, mesmo que pela representação de outrem,255 estaria 

                                                 
254 Documento 1946.02.13. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
255 Durante a pesquisa, nos deparamos com cópias de telegramas com respostas afirmativas de 
Vargas a certos pedidos de apadrinhamento. Tais cópias podem ser encontradas nos arquivos 
miscelânea - FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. 
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Vargas mantendo o contexto protecionista e procurando ainda salientar os aspectos 

paternalistas com os quais fora representado em sua gestão? 

Não pretendemos negar que os laços de compadrio envolvam vínculos por 

meio dos quais operam complexos sistemas de troca de interesses: relações 

políticas de aliança, interesses financeiros ou de proteção, prestígio ou status que 

poderiam ser auferidos da relação. Mas consideramos também que podem se 

sustentar numa outra dimensão simbólica: o respeito, a afinidade, a honra e o 

apreço pelos benefícios recebidos. 

O compadrio pode ser entendido como uma estratégia de aproximação entre 

as pessoas em que, mesmo na ausência material do padrinho, a representação 

simbólica legitima o compromisso. É o que se nota na missiva de José Antonio dos 

Santos e sua esposa Maria Tomé Rodrigues dos Santos256, que escreveram de 

Amontoada - CE: 

 

Antes de tudo, temos a imensa satisfação de apresentar a V. 
Excia. a expressão sincera dos nossos mais cordiais e 
respeitosos cumprimentos de envolta com os votos mais 
ardentes que formulamos pela sua constante saúde e sempre 
crescente prosperidade, para a maior alegria dos amigos e 
felicidade da família. 

Tendo nascido no memorável dia 19 de Abril do corrente ano - 
efeméride sempre grata a todos os brasileiros - um filhinho 
nosso que na pia batismal se chamará Getulio, em homenagem 
ao ínclito e benemérito estadista, cujo nome continua a ser 
respeitado e festejado em todos os recantos da nossa querida 
pátria, temos a subida honra de convidar a V. Excia. para 
padrinho do nosso referido filho. 

Na certeza de que V. Excia., atencioso e boníssimo como é, 
aquiescerá ao nosso convite, confessamo-nos, desde já, 
profunda e eternamente reconhecidos. 

Rogamos a V. Excia a especial finesa de enviar a necessária 
procuração para o telegrafista Isaias Caldas, também como nós 
grande e dedicadíssimo amigo de V. Excia. Isaias Caldas é 
agente postal telegráfico em Itapipoca, de cujo município faz 
parte Amontoada, onde minha esposa exerce as funções de 
Agente Postal. 

Aproveitamos o feliz encejo, que se nos oferece, para 
apresentar a V. Excia. os protestos do nosso mais profundo 

                                                 
256 Documento 1946.02.12. FGV-CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro, Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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respeito. Humildes servos, grandes admiradores sempre 
dedicados a V. Excia. 

 

Percebemos na fala desse casal como as comemorações instituídas durante 

o Estado Novo foram internalizadas como significativas. No dia 19 de abril 

comemorava-se o dia do índio e o aniversário do Presidente, que eram celebrados 

com grandes desfiles e distribuição de fotos do líder, uma demonstração da 

“grandiosidade de Vargas e da Nação”. Getúlio era a representação maior da 

cerimônia, essa era a intenção do DIP.  

Assim como o dia 19 de abril, o dia da raça (10 de junho) e o dia dos 

trabalhadores também eram datas em que se buscava inculcar no imaginário social 

a “grandeza do ser brasileiro”. Afinal, os acontecimentos são mais recordados se 

comemorados com grande impacto emocional. 

Verifica-se, destarte, que era significativo o pedido de apadrinhamento desse 

casal, pois seu filho nascera no mesmo dia do aniversário do ex-Presidente. Essa 

homenagem, no entanto, era voluntária, pois, apesar de ser importante a percepção 

do esforço do departamento de propaganda em divulgar a imagem de Vargas, 

acreditamos que essa significação não teria persistido ao término de seu mandato e 

à extinção do departamento. 

Vargas manteve-se popular. O “mito” que o DIP procurou fixar no imaginário 

social em torno de sua figura sobreviveu à sua deposição, porque não se tratava 

somente de uma construção falsa e manipuladora, mas que continha a 

representação do Estado Nacional organizado, o nacionalismo adquirido, a 

legislação trabalhista conquistada, os benefícios sociais alcançados. Essa é a 

representação que se perpetuará na memória desse grupo de brasileiros. 

 

**** 

 

Essa dissertação pretendeu analisar o que se fixou na memória de um grupo 

que vivenciou o Estado Novo. Dentro do cenário da produção historiográfica e 

memorialista relacionada à gestão Vargas, uma nova linha de pesquisa se 

configurou, aquela que pretende “dar voz” aos indivíduos que foram considerados 
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pela historiografia como manipulados e passivos. O que procuramos neste trabalho 

foi privilegiar a versão desses sujeitos históricos. Não pretendemos exaltar a figura 

de Vargas, e sim analisá-lo sob a ótica dos personagens históricos aqui resgatados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] do senso comum às políticas públicas existe concordância 
sobre a necessidade de preservação do passado. Mesmo os 
cultores do “novo”, os fiéis da religião do “moderno”, os 
militantes da mudança permanente não ousariam pronunciar-se 
a favor da destruição dos traços. Uma necessidade identitária 
parece estar compondo a experiência coletiva de homens e a 
identidade tem no passado o seu lugar de construção.257  

 

Passados 55 anos da morte de Getúlio Vargas, o jornal Folha de São 

Paulo258 realizou uma reportagem sobre a restauração do pijama com o qual Vargas 

estava vestido quando se matou. Beth Abel, coordenadora da área de museologia 

do Museu da República, onde se encontra exposto o pijama, afirmou em entrevista 

concedida ao jornal que o prédio foi visitado por 50 mil pessoas em 2008 e que em 

2009, até junho, foram 33 mil visitantes. O Palácio do Catete guarda uma história 

que ainda possui significações na memória coletiva, expressando o anseio ao 

retorno desse tempo. O número expressivo de visitações denota, a nosso ver, que 

os indivíduos ainda se autorreconhecem nos feitos de Getúlio. 

O jornal Estado de São Paulo, entre outros, também publicou matérias se 

reportando à morte do ex-Presidente e a acontecimentos relacionados aos seus 

mandatos. É surpreendente o fato de que Getúlio Vargas é o único líder do Estado 

nacional que, após 55 anos de sua morte, ainda, de alguma forma, é lembrado, o 

que nos leva a concluir que Vargas sobrevive no Estado brasileiro. A implantação do 

salário mínimo “é” Vargas, a Petrobrás “é” Vargas, a Previdência social “é” Vargas. 

O legado Vargas é um conjunto de ideias e de símbolos que se movimentou e se 

modificou com o tempo. Contém o princípio do trabalhismo e o nacionalismo é 

indelével. Ainda hoje é o elemento fundamental da identificação dos direitos 

trabalhistas no país. Os direitos do trabalho, mesmo só atingindo, na época, os 

trabalhadores urbanos, exerceram um efeito “pedagógico” para a população 

trabalhadora em geral. 

                                                 
257 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. In: Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-
graduados em História e do Departamento de História da PUC/SP. nº 10. São Paulo: Ed. EDUC-
FAPESP, 1993. 
258 GRELLET, Fabio. “Pijama que Getúlio usava quando se suicidou volta a ser exposto em museu”. 
Folha de São Paulo. São Paulo, 25/08/2009. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ 
brasil/ult96u614494.shtml>. 
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Com todas as interpretações que se pode dar à gestão de Getúlio Vargas, 

não se contesta que foi através dele que se impôs um projeto nacional 

desenvolvimentista que ingressou o país numa nova etapa. Getúlio celebrou e 

legitimou a Nação, essa é uma das referências pela qual se mantém na memória 

coletiva. A identidade nacional, intensivamente exaltada no período Vargas, foi 

capaz de redefinir valores, definir metas e construir referências identitárias. 

A ideia de Brasil, o sentimento de pertencimento nacional foi promovido 

durante o período em que atuou na cena política do país. Getúlio somou suas 

palavras às suas ações, procurou, em sua fala, se identificar com o povo. 

Estrategicamente, percebeu que para constituir uma Nação forte seria preciso a 

participação popular, e reconheceu a questão social como uma questão política e 

passível da intervenção do Estado. Ao incorporar as demandas populares em seu 

projeto de governo, foi oportunista e estratégico.  

Vargas é lembrado pela sua capacidade de articulação política, pela 

habilidade de conciliar interesses distintos. É lembrado ainda pela sua inclinação 

autoritária, comandando um governo centralizador. Outra interpretação retrata 

Vargas como um líder carismático e de grande sensibilidade política, sensibilidade 

essa que o capacitou a conquistar o apoio popular. Sob essa análise, Getúlio seria 

um “líder providencial”, capaz de traduzir as aspirações populares e devolvê-las à 

sociedade.  

Vargas também é lido como um líder progressista, responsável pela ruptura 

com a oligarquia e pelo incentivo a modernidade. Sob esse aspecto, seria dele a 

responsabilidade pela mudança que se operou no país, apesar dos protestos de 

uma elite rural que queria a continuidade de seus privilégios. 

Cabe ressaltar que quando colocamos “Vargas” estamos não só nos 

referindo a Getúlio Vargas, o indivíduo, e sim a todo um grupo que tinha um projeto 

de Brasil representado por sua figura. 

O que procuramos neste trabalho foram as representações de Getúlio 

Vargas no imaginário popular. Dessa forma, procuramos analisá-lo como um líder à 

frente de um movimento popular e nacionalista que buscou, através da inserção da 

população nas decisões do Estado, afirmar-se e dar o passo decisivo na direção da 

modernização do país. Entendemos que a noção fundante de modernidade é a 
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industrialização, com a consequente inserção do país no processo capitalista. 

Identificar Estado e Nação, povo e Governo era a estratégia política necessária, 

naquele momento, para fortalecer o país e superar o atraso diante de outros países.  

Entendemos que, ao se posicionar como um líder que pretendia ser a 

expressão e a representação dos anseios populares, Vargas estava fazendo o 

reconhecimento desse grupo, e, mesmo não sendo o que se objetivava, reforçou, 

dessa maneira, a consciência dos direitos desses indivíduos. Dessa forma, não 

podemos entendê-lo como um líder “populista”, pois os elementos nos quais se 

baseou sua política social “vieram de baixo”, das demandas sociais já existentes. 

Nesse sentido, acreditamos oportuna uma alusão a Tancredo Neves259 quando 

colocou que a política de Getúlio era “servir à massa”, e não “servir-se da massa”. 

Compreendemos ainda que a sociedade valida tanto a ordem estabelecida 

como as ações contrárias a ela. De acordo com seu momento histórico, os 

indivíduos criam seus próprios sistemas de representação, que reproduzem suas 

necessidades materiais e simbólicas. Ao verem suas demandas consideradas pelo 

Estado liderado por Vargas, governante e importantes setores da sociedade 

tornaram-se cúmplices participativos para o progresso de uma Nação que, por conta 

disso, se legitimou. 

A formação de uma representação significativa que se perpetua no 

imaginário não se dá por acaso, nem por manipulação de um líder carismático ou 

manobra propagandística de um bom órgão de propaganda, por mais eficiente que 

seja, e sim como consequência das múltiplas ações por que passou o indivíduo em 

sua realidade social - foram essas as vozes que procuramos analisar. O Estado 

Novo não é uma obra de Getúlio Vargas, nele se insere também uma parcela da 

sociedade, participativa e cúmplice. 

Esses sujeitos históricos fizeram uma leitura crítica de sua realidade e 

interagiram, mesmo que subjetivamente em alguns momentos, na política do 

Governo Vargas, colocando suas demandas, sugestões, críticas e argumentações. 

 

                                                 
259 LIMA, Valentina da Rocha; RAMOS, Plínio de Abreu. Tancredo fala de Getúlio. Porto Alegre: 
L&PM Editores, 1986. p.43. 
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Segundo Pierre Vilar, “se todas essas pessoas descobrem uma 

solidariedade profunda, é sem dúvida pelo sentimento que têm de pertencer a uma 

grande potência”.260 Diante dessa colocação, entendemos que Getúlio Vargas, com 

seu projeto político, foi o mais forte impulso à consolidação de um Estado Nacional 

Brasileiro e a introdução de brasilidade no imaginário social.  

O projeto de Vargas abriu espaço para identificação dos indivíduos como 

cidadãos pertencentes a um mesmo grupo: o de brasileiros. Uma Nação forte não se 

constituiria sem participação e engajamento popular; nesse sentido, Vargas foi 

estratégico. Sua política social gerou uma significação “paternalista” na tradução 

popular, mas que não pode ser desprovida, por muitas vezes, de um caráter também 

estratégico, utilizado para a obtenção de reivindicações e favorecimentos. 

Não anulamos a forma repressiva com que o Estado Novo foi conduzido, 

repressão esta insuficiente para uma manipulação de consciências ou para silenciar 

a fala popular. As cartas são provas de que essa repressão não foi interiorizada de 

forma total por grande parte da população; quando a realidade que se apresentava 

era diferente do discurso do líder sobre os atos feitos, as pessoas escreviam 

manifestando sua decepção, denunciando feitos inadequados à sua real 

necessidade, mostrando, dessa forma, como esses sujeitos históricos 

representavam a realidade em que viviam.  

As cartas remetidas ao ex-Presidente em 1946 nos revelaram ainda que as 

manifestações contidas não eram somente de gratidão, mas também de 

reconhecimento. Os missivistas reconheceram porque se viram reconhecidos. Além 

disso, as cartas nos mostraram que a população era capaz não só de entender o 

que o discurso colocava, como também de interagir com ele. Os laços de afetividade 

que se estabeleceram no imaginário social não tiveram por solidez somente os bens 

materiais adquiridos, eram também morais. 

 Ao se reportarem ao ex-Presidente, os sujeitos históricos aqui analisados 

refletiram seus princípios de dignidade e de cidadania. Ao incorporá-lo como valor de 

estima, expressaram as consequências causadas numa sociedade antes ignorada, 

de indivíduos perdidos em grupos isolados, sem se autorreconhecerem, sem voz e 
                                                 
260 D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. “Intervenções da memória na historiografia: identidades, 
subjetividades, fragmentos, poderes”. Projeto História - Trabalhos da Memória. Revista do 
Programa de Estudos Pós-graduados em História e do Departamento de História da PUC/SP. nº 17. 
São Paulo: Ed. EDUC-FAPESP, nov./1998. p.58. 
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inserção no corpo de uma Nação. Essa era a resposta da gestão de Getúlio Vargas, 

o sentimento de pertencimento, o saber que, sendo um bem ou um mal, somos 

todos brasileiros. 
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