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Getúlio Vargas – uma memória em disputa 

 

Marieta de Moraes Ferreira*  

 

Em 2004 comemoraram-se no Brasil os 50 anos do suicídio do presidente 

Getúlio Vargas – evidentemente ‘comemorar’ não tem aqui o sentido de ‘celebrar’, e 

sim de ‘trazer de volta à lembrança’. O interesse e a mobilização provocados pela data 

se expressaram em uma grande variedade de eventos, como seminários, exposições, 

debates, construção de memoriais, artigos em revistas especializadas, cadernos especiais 

nos jornais, programas de televisão, rádio etc. Não era a primeira vez que isso acontecia. 

Na verdade, desde 1954 se pode constatar uma recorrência de eventos relacionados à 

memória de Vargas. Uma palavra sobre o personagem se faz necessária, antes que 

passemos a refletir sobre essa memória. 

Getúlio Vargas é um personagem ímpar na história do Brasil. Nascido na cidade 

de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, situado no extremo sul do país, foi 

deputado, ministro da Fazenda e presidente de seu estado antes de concorrer à 

presidência da República em 1930, como candidato de oposição. Derrotado nas 

eleições, liderou o movimento revolucionário deflagrado em 3 de outubro daquele ano, 

que acabou vitorioso e o levou à chefia do governo provisório do país. Quatro anos 

depois, foi eleito indiretamente presidente constitucional. Em 1937, fechou o Congresso 

e implantou uma ditadura que foi chamada de Estado Novo. No período ditatorial – que 

coincidiu em parte com os regimes de Hitler, Mussolini, Franco e Salazar –, deu 

continuidade à estruturação de um Estado nacionalista e intervencionista. Tornou-se 

extremamente popular, foi chamado de “pai dos pobres”, mas em outubro de 1945, após 

15 anos de governo, foi deposto. Ainda assim, meses depois foi eleito senador e, ao 

declarar seu apoio ao candidato do Partido Social Democrático (PSD), general Eurico 

Dutra, contribuiu para a vitória deste na eleição presidencial. Voltou ao poder em 1950, 

agora eleito presidente na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e iniciou seu 

segundo governo em 1951, sob forte oposição da UDN (União Democrática Nacional). 

                                                 
* Doutora em História, professora do Departamento de História da UFRJ, pesquisadora do Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas 
(CPDOC/FGV). 

FERREIRA, Marieta de Moraes. Getulio Vargas: uma memória em disputa. Rio de Janeiro: CPDOC, 
2006. 16f. 



Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  –  CPDOC / FGV  –  www.cpdoc.fgv.br 2 

Diante do acirramento dos conflitos políticos e da possibilidade de ser mais uma vez 

deposto, pôs fim à própria vida no dia 24 de agosto de 1954. Deixou uma carta-

testamento à nação que causou grande comoção popular e, mesmo morto, foi o grande 

eleitor no ano seguinte de Juscelino Kubitschek, eleito presidente com o apoio da 

aliança PSD-PTB.  

O fato de que desde 1954 a lembrança de Vargas tenha sido cultivada reforça a 

tese de que a memória tem sido uma das preocupações culturais mais importantes das 

sociedades contemporâneas. Esse debruçar-se constante sobre o passado recente conduz 

à produção de uma cultura da memória que se materializa de várias maneiras, entre elas 

as comemorações. Eventos desse tipo, como vários estudos têm demonstrado1, não são 

porém inócuos: expressam estratégias de controle do passado para poder comandar o 

presente, e nesse sentido são marcos de mutações sociais.  

 Nas práticas comemorativas de 2004 sem dúvida houve uma intenção de discutir 

o legado de Vargas. Afinal, a Era Vargas, com seu projeto nacionalista tendo o Estado 

como eixo central, tornara-se uma matriz de referência nas discussões de uma agenda 

política e econômica para o país. Mas que elementos foram agora ressaltados? A 

primeira constatação é que em 2004 as atenções se concentraram no segundo governo 

(1951-1954). Foi uma época de crescimento econômico, de implantação de políticas 

industriais que estimularam a ampliação do mercado de trabalho, o que possibilitou 

maior inclusão social, tudo isso dentro da vigência de normas democráticas. Nos dias de 

hoje, é compreensível que esse cenário provoque nostalgia naqueles que voltam o olhar 

para a década de 1950. Integrar o pleno funcionamento da democracia com a retomada 

do crescimento econômico e a diminuição das desigualdades sociais é o grande desafio 

colocado pela atualidade. Nota-se, assim, uma avaliação positiva nas falas veiculadas 

sobre Vargas, ficando em plano secundário as vozes que denunciam o legado autoritário 

e a história de repressão política de seu primeiro governo. 

Nem sempre, porém, este foi o tom das comemorações realizadas em torno de 

Vargas. Nos 50 anos que se seguiram à sua morte, tampouco o país continuou o mesmo: 

à experiência democrática iniciada em 1946, sucederam-se, a partir de 1964, 20 anos de 

ditadura militar, até que em 1985 se iniciasse novo processo de construção da 

democracia. Veremos a seguir como a memória de Vargas foi reelaborada em diferentes 
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conjunturas, apontando as especificidades de cada momento histórico, para, ao final, 

analisarmos mais detidamente o boom de memória de 2004. 

 

1964: a queda do império getuliano 

 

 Se recuarmos no tempo, iniciando nosso estudo em 1964, poderemos verificar 

com clareza as distinções entre as práticas comemorativas ligadas a Vargas. O ano de 

1964 é especialmente interessante como ponto de partida, já que foi então que ocorreu o 

golpe militar que pôs fim ao sistema político inaugurado em 1946, no qual Vargas 

exerceu um papel central – prova disso é que mesmo após sua queda em 1945, e sua 

morte em 1954, elegeu seus candidatos e continuou sendo uma referência política 

fundamental. Não é de espantar que a deposição em março de 1964 de seu principal 

herdeiro, o presidente João Goulart, e o afastamento da cena política de um grande 

número de partidários do PTB e do PSD tenham proporcionado uma conjuntura 

negativa para o cultivo de sua memória. Os militares que tomaram o poder em 1964 

apresentavam-se como aqueles que iriam pôr fim à Era Vargas. Vejamos portanto, 

como, no mês de agosto, quando era comum a realização de eventos que relembravam a 

importância de Vargas e o significado de sua morte, ocorreram tais comemorações. Isto 

é: que elementos foram trazidos a público na passagem dos dez anos da morte de 

Getúlio Vargas. 

 “A queda do império getuliano” foi o título de uma reportagem especial 

publicada no Jornal do Brasil, um dos principais do país, no domingo 23 de agosto de 

1964. O conjunto dos textos que compunham a reportagem expressava certa 

ambigüidade. Ao mesmo tempo que o título apontava para o fim de uma era, também 

eram lembrados momentos de glória e a relevância histórica do líder trabalhista. Três 

grandes matérias procuravam enfocar sob diferentes ângulos sua trajetória. A primeira 

tratava exclusivamente dos aspectos pessoais, da infância até a formação na Faculdade 

de Direito e o início da vida profissional como promotor. Ainda que de caráter pouco 

opinativo, o texto deixava entrever simpatia pelo personagem. Uma segunda matéria 

consistia em uma cronologia comentada dos principais fatos políticos que contaram com 

a participação de Vargas, como a Revolução de 1930, o golpe de 1937, a deposição em 

1945 e a volta ao poder pelas urnas em 1950. Por fim, a matéria intitulada “Memórias 

de agosto” fazia uma retrospectiva dos principais fatos que antecederam o suicídio, 

destacando o depoimento de Café Filho (vice-presidente de Vargas e seu sucessor, cujo 
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breve governo se aproximou da UDN), que apenas relembrava episódios vividos 

naquele período, mas não enunciava qualquer julgamento, afirmando que “um ex-

presidente não deve julgar um ex-presidente”2. Talvez os ex-presidentes Kubitschek e 

Goulart não pensassem da mesma forma, mas estavam no exílio e não foram ouvidos. 

 Um ponto que deve ser destacado nesse conjunto de matérias é a preocupação de 

apresentar um distanciamento diante do tema Vargas, expressa na ausência de 

avaliações e de relações com o tempo presente. Essa abordagem pode ser explicada 

pelas próprias circunstâncias políticas do momento. Se não era possível deixar de 

mencionar a importância de Vargas na história do país na passagem dos dez anos de sua 

morte, as possibilidades de expressão e de valorização de sua herança eram muito 

restritas, uma vez que seus principais herdeiros políticos estavam sendo alvo das 

perseguições do regime militar. 

 

1974: Vargas, o ditador 

 

Se o golpe de 1964 foi visto por alguns como a “segunda morte de Vargas”, 

também dessa vez a morte não significou a eliminação da herança. Mesmo que a 

princípio o novo regime se opusesse a todas as referências a ela, logo em seguida 

delineou-se em seu interior um projeto autoritário que incluía as idéias de um Estado 

centralizado e de um sindicalismo corporativista, e que assim se vinculava à tradição 

varguista. Como afirma o historiador Daniel Aarão Reis, “eliminaram-se os principais 

herdeiros da tradição nacional-estatista, mas foi necessário assumir a herança, pelo 

menos em parte, negociar com ela, em certa medida incorporá- la”3 . 

 Assim, podemos nos perguntar como, em pleno regime militar, foi tratada a 

memória de Vargas no vigésimo aniversário do seu suicídio. Mais uma vez a partir da 

imprensa4  verificamos que, mesmo em tempos de expressão política cerceada, a 

memória de Vargas ainda se fez presente. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, os 

líderes dos novos partidos políticos criados pelo regime militar (a Arena, de apoio ao 

governo, e o MDB, de oposição consentida) proferiram discursos em sua homenagem. 

Naquele teatro oficial, o tom era de ênfase ao desenvolvimento econômico. Mas houve 

também algumas tímidas manifestações fora daquele palco, isto é, nas ruas do país. No 

                                                 
2 Jornal do Brasil, 23/8/1964, Caderno B, p. 10 
3 Ver, REIS, Daniel Aarão. O Estado à sombra de Vargas. Nossa História, ano 1, n. 7, maio 2004, p.37. 
4 Jornal do Brasil, 25/8/1974 
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Rio de Janeiro, as homenagens se concentraram na praça da Cinelândia, em frente ao 

busto do presidente. Flores foram deixadas ao pé do monumento e duas mil cópias da 

carta-testamento foram distribuídas, muitas delas trazendo também os nomes de 

candidatos ao Congresso Nacional. Os nomes não eram mencionados pelo jornal, mas 

vê-se como o uso político da memória de Vargas estava associado ao seu fim trágico: o 

suicídio e a carta. Na capital do Rio Grande do Sul, o MDB homenageou Vargas com 

uma missa e uma concentração política diante do monumento à carta-testamento. 

 Duas décadas após o suicídio de Vargas, não apenas conteúdos positivos foram 

associados à sua memória. Um artigo do jornalista Carlos Castello Branco, publicado 

em Caderno Especial do mesmo Jornal do Brasil, é um exemplo de que não havia uma 

posição única a seu respeito. O título, “A ditadura”, já nos indica a posição do autor. A 

censura praticada no Estado Novo, a ação repressora do governo diante das 

manifestações políticas, as prisões efetuadas na época são alguns aspectos rememorados 

pelo jornalista, e a figura que emerge a partir daí é a de um Vargas ditador, odiado por 

aqueles que defendiam a liberdade de expressão e a democracia. Para Castello Branco, a 

ditadura de Vargas propiciava a “corrupção sob todas as formas e se tornava ineficiente 

como fator de mobilização para o trabalho. (...) A ditadura é por definição centralista, 

mas no Brasil daqueles tempos, sem comunicações, havia, além de uma ditadura 

estadual, ditaduras culturais”5. 

 Na verdade, Carlos Castello Branco, que em muitos momentos fez críticas à 

ditadura militar implantada em 1964, parece se utilizar do combate ao autoritarismo do 

Estado Novo para condenar as arbitrariedades do regime em vigor. O período era 

especialmente crítico, pois representava o início de uma transição política, com a 

passagem do governo do general Médici para o general Ernesto Geisel, quando foram 

travados duros embates entre duas correntes do próprio regime militar – de um lado, a 

chamada “linha dura”, que defendia a continuidade dos militares no poder sem qualquer 

possibilidade de liberalização política e, de outro, a tendência liderada por Geisel a uma 

abertura política “lenta e gradual”. 

 Podemos dizer, portanto, que em 1974 ocorreram pelo menos três modos de 

apropriação da memória de Vargas: a do regime, que filtrava os conteúdos estatistas e 

os usava a seu favor, a dos populares, fragmentada num culto à carta-testamento, e a da 

oposição, que utilizava a imagem ditatorial de Vargas para espelhar a realidade política 

                                                 
5 Jornal do Brasil, 25/8/1974, p. 4. 
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do país. Os espaços possíveis de circulação de discursos sobre temas políticos eram 

bastante restritos, e talvez este seja o aspecto mais relevante nessas comemorações: a 

ausência de um debate aberto sobre o personagem histórico, bem como sobre o regime 

político vigente no país. 

 

1983: uma comemoração diferente 

 

 A partir do final de 1978, quando foi revogado o Ato Institucional n. 5, o mais 

drástico da legislação de exceção editada pelo regime militar, os ventos da abertura 

política começaram a soprar com mais força. No ano seguinte foi decretada a anistia 

política e a reforma partidária. Muitos exilados voltaram ao país, e em 1982 houve 

eleições diretas para governador. Foi nessa conjuntura que um outro tipo de 

comemoração foi preparado em torno de Vargas: celebrou-se, em 1983, o centenário de 

seu nascimento. Diferentes eventos se realizaram, enquanto políticos e intelectuais 

elaboravam diferentes discursos sobre o passado político do país. 

 Uma grande exposição sobre a trajetória política de Vargas foi preparada pelo 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação 

Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). A mostra estreou no Rio, percorreu o país e fo i 

amplamente divulgada na imprensa. Além disso, pesquisadores do CPDOC publicaram 

livros e artigos sobre a Era Vargas. Especificamente sobre o personagem Vargas, foi 

publicado o livro de Paulo Brandi, Vargas: da vida para a história. 

 Em outubro, estreou na cidade do Rio de Janeiro a peça Vargas, de dois 

conhecidos autores de esquerda, Dias Gomes e Ferreira Gullar. O espetáculo foi 

financiado pelo governo do estado do Rio, com a intermediação direta do antropólogo e 

educador Darcy Ribeiro, então secretário de Cultura. Mesmo com apoio oficial, a peça 

que tinha por objetivo celebrar o centenário de Vargas acabou gerando enorme 

polêmica. O governador Leonel Brizola – importante herdeiro de Vargas exilado pelo 

golpe militar, anistiado em 1979 e eleito em 1982 – não ficou satisfeito com a versão 

dos fatos apresentada e declarou publicamente: “Passaram a tesoura na história”6. A 

ausência do personagem João Goulart na reconstituição dos fatos históricos foi a 

principal crítica do governador. A imprensa noticiou a polêmica, que acabou 

arrefecendo quando várias vozes saíram em defesa da liberdade de expressão, algo que 

                                                 
6 O Globo, 5/10/1983. 
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naquele momento parecia ser um traço comum mesmo àqueles que discordavam quanto 

às versões da memória sobre a Era Vargas. 

 O fato de o país estar vivendo um início de abertura, com novas  articulações 

políticas, possibilitou também a realização de debates sobre a herança da Era Vargas. 

Em Caderno Especial publicado pelo Jornal do Brasil (17/4/1983) especialistas 

analisaram o papel histórico de Vargas e discutiram temas como o populismo, o 

trabalhismo e o projeto econômico de seu governo. A discussão sobre a memória de 

Vargas tornou-se, na verdade, uma via de acesso para discussões sobre a história recente 

do país, a partir de comparações entre os diferentes períodos históricos. A reestruturação 

dos partidos políticos desencadeada em 1979 foi, por exemplo, discutida à luz do 

cenário pós-1945, quando o país viveu um retorno à democracia. Se, conforme apontava 

a cientista política Maria Celina D´Araujo7 (1983), no pós-Estado Novo o getulismo e o 

antigetulismo se impuseram como fatores determinantes do jogo político, no cenário da 

abertura dos anos 1980 não havia nenhum partido ou núcleo político declaradamente 

antigetulista. Ao contrário, o getulismo, e sobretudo o trabalhismo, passaram a ser 

utilizados como trunfo eleitoral por vários partidos. A exploração eleitoral voltava-se 

para uma parte específica da memória de Vargas, “seu lado nacionalista e patriótico, tal 

qual exposto na carta-testamento”. 

 Além de artigos de pesquisadores acadêmicos, os jornais publicaram biografias e 

matérias de autores diversos que em geral ressaltavam a face positiva do passado 

varguista. Um exemplo é o texto assinado por Luiz Moreira (identificado como 

advogado e piloto aposentado), que parece indicar os elementos mais importantes para 

opinião pública da época. Em uma breve retrospectiva dos principais fatos da história 

recente do país, o autor apontava Vargas como o principal líder político brasileiro e 

silenciava sobre todo conteúdo que pudesse ser lido como reacionário em sua trajetória. 

A seguir, um trecho em que explicava qual seria o legado de Vargas: “Apesar dos 

crimes imputados a Vargas, o seu legado, graças à visão nacionalista de um Brasil 

independente, é muito grande. Haja vista o avanço industrial alcançado, a legislação 

protecionista das nossas riquezas, como a eletricidade, minérios, petróleo, ferro e aço, 

álcalis, transportes etc., no sentido de dotar o país de estruturas e bases industriais 

sólidas. As reformas sociais, políticas, econômicas e culturais abrangendo todos os 

                                                 
7 D´ARAUJO, Maria Celina. “O velho e o novo nos partidos”, Caderno Especial,  Jornal do Brasil, 17/04/1983. 
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setores da vida nacional; a legislação e a previdência social; as leis trabalhistas – 

atestam a memorável contribuição progressista do ciclo Vargas”8. 

 Nas comemorações de 1983, deve-se portanto destacar o caráter positivo que 

emerge dos discursos sobre Vargas. Ainda que alguns artigos mencionassem a face 

autoritária do líder, o foco não se fixava nessa questão. A memória incorporada dizia 

respeito ao Vargas do segundo governo, democrático e nacionalista, tanto é assim que 

os partidos procuravam assumir essa herança. E essa reafirmação de uma memória 

positiva da Era Vargas iria ampliar-se com os avanços da abertura política. No ano 

seguinte, quando entrou em questão a realização de eleições diretas para presidente, a 

comemoração dos 30 anos da morte de Vargas assumiria grande relevância no cenário 

político. 

 

1984: a Campanha das Diretas, as eleições presidenciais e a memória de Vargas 

 

 Segundo a legislação de exceção ainda em vigor no país, a sucessão do general 

João Figueiredo na presidência, em 1985, seria definida por eleição indireta. Foi esse 

princípio que um deputado da oposição, Dante de Oliveira, tentou derrubar, propondo 

uma emenda que restabelecia a eleição direta do presidente da República. No dia 10 de 

abril de 1984, às vésperas da votação dessa emenda, realizou-se no Rio de Janeiro a 

maior manifestação pública a que o país jamais havia assistido. Um milhão de pessoas 

foram às ruas no maior comício da Campanha das Diretas, que mobilizou várias capitais 

do país. No dia 25 de abril, contudo, a emenda foi rejeitada pelo Congresso Nacional. A 

oposição decidiu concorrer à eleição indireta e lançou a candidatura de Tancredo Neves, 

que recebeu também o apoio dos descontentes do partido da situação. Tancredo Neves, 

político conciliador, era governador do estado de Minas Gerais e ex-ministro de Vargas.  

Agosto de 1984. Tancredo Neves, o candidato da Aliança Democrática formada 

pelo PMDB e pelos dissidentes do governo, e Leonel Brizola, do Partido Democrático 

Trabalhista (o PDT, herdeiro do antigo PTB), ao lado de outros líderes, organizam uma 

caravana que vai a São Borja prestar homenagem a Vargas. Naquele 24 de agosto, a 

memória de Vargas é trazida à cena com o intuito de permitir a construção das bases de 

uma aliança entre PDT e PMDB. Os dois partidos se uniram para reverenciar a memória 

                                                 
8 Jornal do Brasil, 19/6/1983. 
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de Vargas, mas a preocupação, sem sombra de dúvida, dizia respeito mais ao futuro que 

ao passado. 

A imprensa cobriu o evento de São Borja e publicou os discursos dos 

protagonistas, ou seja, daqueles que se apresentavam como herdeiros de Vargas. 

Tancredo Neves afirmou na ocasião: “Getúlio é realmente aquele divisor de águas, 

aquele que havia dado mais que a sua vida, havia dado todo o seu espírito ao serviço da 

emancipação política, econômica e social do nosso povo. (...) feliz a pátria que pode 

possuir homens públicos da sua estatura; feliz a nação que pode se honrar de ter tido um 

filho deste vulto e deste porte”9 . 

Brizola lançou a idéia de que o 24 de agosto fosse cons iderado dali em diante o 

“Dia da Carta-testamento”: “Mais que a morte do presidente Getúlio Vargas, a referida 

data assinala o lançamento daquele grande manifesto, cujo impacto e posterior 

influência sobre os destinos do povo brasileiro são de uma profundidade que ainda não 

estamos em condição de avaliar. Divulgar o pensamento conclusivo do maior estadista 

deste século é uma questão cívica que interessa ao conjunto da Nação, com vistas às 

novas gerações”10 . 

A carta-testamento assumia assim a feição de um “documento-monumento”,11 

em que era reafirmado o ideário do segundo governo Vargas. Ao enfatizar os ideais 

nacionalistas e o trabalhismo, seus herdeiros faziam dela seu legado político. 

A redemocratização do país, impulsionada pela Campanha das Diretas, não 

transcorreu sem percalços. Tancredo Neves foi eleito presidente em janeiro de 1985, 

mas morreu antes de tomar posse. No governo de seu sucessor, o vice José Sarney, 

todas as atenções se voltaram para o combate à inflação, que progredia em ritmo 

alarmante.   

 

1994: a Era Vargas acabou 

 

Diferentemente da década de 1980, quando ocorreu uma grande valorização do 

legado de Vargas, no início da década de 1990 podem-se detectar avaliações de teor 

mais crítico, expressas numa frase corrente na época: “A Era Vargas acabou”. Essa 

                                                 
9 Jornal do Brasil, 25/8/1984. 
10 Jornal do Brasil, 26/8/1984. 
11 Jacques Le Goff, retomando idéias de Paul Zumthor, afirma: “o que transforma o documento em monumento: a sua 
utilização pelo poder”. Assim, a noção de documento-monumento busca dar conta das relações sociais dos vestígios 
históricos. Para o autor, “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, 1996: 545). 
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percepção ligava-se ao questionamento do modelo de desenvolvimento econômico 

inaugurado por Vargas e à crença de que a agenda de seu segundo governo se havia 

tornado anacrônica. Em 1994, a abertura da economia, a privatização das empresas 

estatais, a redução da ação do Estado e o compromisso com um programa de controle 

das contas públicas e de ajuste fiscal representavam, para alguns analistas, “a terceira 

morte de Vargas”. 

O artigo com este título do cientista político Bolivar Lamounier12 é um marco 

dessa perspectiva. Nele o autor assinalava a necessidade de situar o momento presente e 

marcar suas diferenças em relação à conjuntura política do “ciclo Vargas”. Era preciso 

ver que, já contando com novas instituições, com uma opinião pública livre, com novos 

meios de comunicação, o país estava em uma nova fase da construção democrática, na 

qual desaparecia “a preocupação com a tutela das forças armadas sobre o sistema 

político”. Em suas palavras, podia-se assim “afirmar que o getulismo e o antigetulismo 

virulentos feneceram”.  Outras críticas ao legado da Era Vargas foram expressas na 

ocasião, como fez, por exemplo, um editorial do Jornal do Brasil13 que apontava o 

corporativismo como uma herança negativa que se enredara na sociedade brasileira. 

Nesse texto não se mencionavam outros conteúdos do período Vargas, como o 

nacionalismo ou o estatismo. 

Esse tipo de opinião, no entanto, não foi a única veiculada pelo Jornal do Brasil. 

Muitas matérias e artigos publicados no jornal por ocasião dos 40 anos do suicídio de 

Vargas tinham um tom positivo em relação à sua memória. Artigos de Oscar Niemeyer 

e Darcy Ribeiro, por exemplo, eram absolutamente favoráveis ao “legado de Vargas”. 

Como exemplo de uma utilização mais imediata da memória, pode-se mencionar 

também a associação estabelecida pela economista Maria da Conceição Tavares entre 

Lula, então candidato à presidência na legenda do Partido dos Trabalhadores (PT), e o 

trabalhismo de Vargas: segundo ela, Lula era o principal herdeiro do trabalhismo, 

enquanto o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Fernando Henrique 

Cardoso, o candidato que acabou por vencer as eleições de outubro, poderia se 

comparar à antiga UDN. 

Outro tema discutido em vários artigos foi a carta-testamento. O historiador José 

Murilo  de Carvalho14  retomou as informações de Hélio Silva15 , que chamava a atenção 

                                                 
12 LAMOUNIER, Bolívar. A terceira morte de Getúlio Vargas. Jornal do Brasil, 21/08/1994, p.11 
 
13 Jornal do Brasil, Primeira Página, 25/8/1994. 
14 Ver, Jornal do Brasil, 24/08/1994. 
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para a existência de duas cartas, uma carta-testamento e uma carta de despedida, e 

reelaborou a idéia, declarando que “a bandeira da carta-testamento não teria a força que 

teve sem o ‘pathos’ embutido na carta-despedida. A soma das duas mortes, a do homem 

Getúlio e a do presidente Vargas, é que gravou na memória coletiva a presença de 

Getúlio Vargas”. Para o autor, era a conjugação da morte de Vargas com o texto da 

carta-testamento que tornava a memória de Vargas algo tão relevante na memória 

coletiva brasileira. 

Como já foi dito, em 1984 a carta-testamento já se havia tornado um capital 

simbólico dos diferentes herdeiros de Vargas. Uma década depois, num momento em 

que parecia prevalecer a proposta de desacreditar a herança da Era Vargas, o documento 

ainda era uma fonte de mobilização. Muitas vozes da oposição continuavam a apregoar 

os valores positivos de um certo legado varguista. Na luta contra as privatizações e no 

debate sobre a revisão da legislação trabalhista, a memória de Getúlio era acionada 

através da carta-testamento para contestar os novos rumos tomados pelo país. 

Essa disputa de memórias iria assumir uma nova feição em 2004, por ocasião 

dos 50 anos do suicídio. Desde o ano anterior o país vivia – como vive até hoje – sob o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex- líder operário que iniciou sua carreira política 

no final do regime militar fundando o PT e que jamais se declarou, ele próprio, herdeiro 

de ninguém.  

 

2004: memória e mídia 

 

Contrariando certas expectativas de que a figura do velho líder não mais 

despertaria grande interesse, no ano de 2004 a memória de Vargas ressurgiu com grande 

vigor. Em meio às numerosas e diferentes comemorações então promovidas, é 

impossível negligenciar a atuação da mídia. Houve um verdadeiro boom de memória 

sobre Vargas, e a mídia exerceu aí um papel fundamental. 

Os principais jornais do país prepararam alentados cadernos especiais sobre 

Vargas, que foram publicados no domingo anterior ao dia 24 de agosto. As revistas de 

história dirigidas ao grande público saíram com fotos de Vargas estampadas nas capas. 

A historiografia sobre a Era Vargas foi divulgada através dos artigos de jornalistas. 

Além de noticiar os eventos programados, as matérias publicadas na imprensa 

                                                                                                                                               
15 SILVA, Hélio. Um tiro no coração. (1a ed. 1980). Porto Alegre, L&PM, 2004. 
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expressaram a preocupação de reconstruir historicamente os principais eventos que 

antecederam o suicídio. O ponto crucial da longa trajetória pública de Vargas 

continuava a ser o ato final e a carta-testamento. 

O que todas essas manifestações exprimiam parece ter sido sintetizado nas 

palavras do editor da revista História Viva: “Getúlio Vargas, com seu legado e o 

significado de suas realizações, é essencial para entender o Brasil atual e seus 

dilemas”16. Esse editorial indica um dos móveis que levaram a uma ampla discussão do 

tema Vargas pela imprensa. 

De fato, o legado de Vargas tornou-se alvo da discussão de políticos e 

intelectuais. De acordo com alguns analistas, a vitória de Lula na eleição de 2002 

recolocara em cena a possibilidade de retomada de alguns ideais relacionados ao 

nacional-estatismo. Ainda que os autores não se posicionassem de maneira apaixonada 

em prol de um legado varguista, houve uma busca do passado como instrumento de 

reflexão sobre a atualidade. Cristovam Buarque 17, por exemplo, ministro da Educação 

de Lula até janeiro de 2004, colocou em pauta o ano de 1954 como um marco histórico 

a ser discutido. Em suas palavras, “apesar da revolução que significou a eleição de Lula 

e o governo do PT, 2004 ainda não deixou claro o novo rumo que o país precisa e 

espera desde 1954”. O ex-ministro não fazia uma defesa do projeto de Vargas, mas 

colocava a necessidade de conhecê- lo para criar um outro projeto nacional: “Ainda é 

tempo de mudar, de reorientar o Brasil. Lembrar o passado em geral é o melhor passo 

para começar a construir o futuro. O futuro da continuação do mesmo, dos últimos 50 

anos, ou da construção do novo para o século 21”. 

A idéia de “construção do novo” não era compartilhada por todos os setores do 

governo. O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), por exemplo, criou o 

“Projeto Getúlio Vargas”, que a partir de abril de 2004 realizou seminários e outros 

eventos, como documentário, livro, exposição, show e memorial com a estátua de 

Vargas. De acordo com o material de divulgação do projeto, “pretende-se com essa 

iniciativa contribuir para o fortalecimento da história [de Vargas], a valorização de seu 

legado e, sobretudo, o resgate da memória de importantes conquistas para o cidadão 

brasileiro”18. O economista Carlos Lessa19, então presidente do BNDES, defendia a 

                                                 
16 História Viva, Especial sobre Getúlio Vargas, n. 4, agosto de 2004 
17 www.senado.gov.br/web/senador/cristovambuarque/artigos_compaixoes.asp, março de 2004. 
18 BNDES - Folder do seminário Vargas e o Projeto de Desenvolvimento Nacional (19/04/2004) e da exposição Bota 
o retrato do velho outra vez . 
19 LESSA, Carlos. Nacionalismo após o furacão neoliberal. Folha de S. Paulo, 22/08/2004, Caderno Especial 
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idéia de que era necessário retomar a agenda de Vargas em muitos pontos. O 

nacionalismo de Vargas e suas políticas econômicas eram os principais itens da herança 

varguista a serem defendidos, em oposição ao projeto neoliberal do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Nas palavras de Lessa, “um presidente de alma seca achou 

que devíamos enterrar a Era Vargas. O que este presidente deixou de legado?”. Lessa 

postulava uma retomada dos princípios do segundo governo Vargas no momento atual, 

concluindo: “Enfim, com Vargas, nos vimos como nação. E é assim que começamos a 

nos ver de novo (...) neste momento em que agenda recuperada de Vargas nos aponta 

uma continuidade entre o nacional-desenvolvimentismo dele e de sua época e o 

desenvolvimentismo nacional democrático de Lula”.  Não se pode afirmar que esta fosse 

uma posição hegemônica no governo, porém não se deve negligenciar sua relevância, 

sobretudo se levarmos em consideração os objetos culturais engendrados a partir dela, 

como exposições, documentário e memorial. 

Na verdade, foram poucas as vozes que procuraram divulgar uma memória 

exclusivamente crítica de Vargas. Uma delas foi a do Instituto Liberal, que está na 

oposição ao governo Lula. Cândido Prunes (2004), vice-presidente do Instituto, 

defendeu a idéia de que a rememoração de Vargas era um equívoco e de que o país 

cometia um erro ao esquecer “a truculência política da era Vargas”. E afirmou ainda: 

“Neste ano em que se registram os 50 anos do suicídio de Getúlio Vargas, deveria se 

iniciar uma campanha pelo banimento do seu nome de todas as ruas, avenidas, praças e 

locais públicos. Foi ele um caudilho sanguinário que deveria merecer o opróbrio, como 

qualquer ditador. Ou então, por uma questão de justiça, comecemos  homenagear os 

militares ‘linha dura’ de 1964”. A memória de Vargas, nesse caso, foi utilizada para 

questionar as críticas ao regime militar, amplamente difundidas pela esquerda brasileira. 

Essa perspectiva, porém, não alcançou visibilidade na imprensa em 2004. 

As vozes críticas em geral não expressaram um antigetulismo radical. Mesmo o 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em palestra no jornal O Globo que 

suas declarações ao tomar posse em 1994, relativas ao fim da Era Vargas, foram mal 

interpretadas. Ao revisitar o episódio, declarou que nunca fora antigetulista e que a base 

de sua crítica estava no fato de o modelo varguista ter-se tornado obsoleto nos novos 

tempos. Assim, mesmo reiterando o anacronismo de um projeto varguista naquele 
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momento, procurou não negar o legado histórico de Vargas e afirmou: “Getúlio não era 

caudilho. Foi fruto das circunstâncias, mas tinha capacidade tática, malícia, visão”20 . 

Como entender essa emergência de uma memória de Vargas, que na década 

anterior parecia desvanecida? Como explicar esse boom de memória que se manifestou 

na mídia? Vários estudos, entre eles os de Huyssen21 , relatam que febres de 

comemorações, por motivos diversos, também tomaram conta da Europa e dos EUA, 

revelando a existência de uma obsessão pela memória nos dias atuais. Estaria ocorrendo 

uma musealização do mundo, ao mesmo tempo que a memória se torna uma mercadoria 

em circulação nos meios de comunicação de massa.22 Poderíamos nos perguntar o que a 

abundância de memória sobre Vargas em circulação na mídia em 2004 trouxe para a 

sociedade brasileira. Que contornos podem ser percebidos nessa memória 

“midiatizada”? 

Uma primeira avaliação parece indicar que existe uma demanda por um projeto 

nacional que propicie a volta do crescimento econômico e a diminuição das 

desigualdades sociais no país. A busca de referências no passado recente poderia assim 

se tornar uma via de acesso para uma discussão mais ampla sobre o Brasil. Contudo, o 

boom de memória de 2004 não atendeu apenas a essa demanda social. Expressou 

também os interesses da mídia, que possui uma dinâmica específica, relacionada às 

próprias contingências comerciais e às necessidades de criação de “fatos novos”. 

O exame das comemorações ligadas a um mesmo tema em conjunturas 

diferentes, desde 1964 até a atualidade, pretende evidenciar a riqueza de uma 

abordagem comparativa. Ao mesmo tempo, esse percurso aponta para um vasto campo 

aberto às investigações sobre as operações de construção da memória coletiva e sobre a 

relação entre a história, a política e a mídia contemporânea. 
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