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APRESENTAÇÃO 

Getúlio Vargas govemou o Brasl1 por duas vc?,cs: de 1930 a 

1945. e de 195\ a 1954. ano de sua morte. Entretanto sua biografia 

poliUca c importante não apenas por ter permanecido tantos anos 

no poder. Jl: Importante. sobretudo. por ter sido em sua gestâo que 

o Brasil deixou a condição de pais agrário-exportador para se trans

fOmlaT e m  uma SOCiedade urbano-industrial. foi nesse periodo que 

se: operaram as grandes transformações na SOCiedade e no Estado 

brasJlelros. transformaçOes essas que marcaram de maneira inde

lêve] os rumos posteriores do pais. Norteada por uma concepção 

centrallzadora. a Era Vargas caracterizou-se pelo desenvolvimento 

econOmlco. o nacionalismo. o controle sobre os trabalhadores c sobre 

os sindicatos. o planejamento estatal. a legislação social. os Inves

timentos publicas e. sobretudo. pelo papel 3tribuido ao Estado como 

agente econômIco. Do ponto de vista poliUco. foi marcada pela pre

cariedade das liberdades públicas. pela fraqueza da participação. por 

entraves à organIzação e à Instltucionalização politlca. Aproprian

do-se. a sua maneira. de Invenções políticas que se operavam no 

plano Internacional, a Era Vargas Imprimiu ao Brasil conotações 

autorltarlas. popuUstas e populares. e produziu um modelo econõ

mico e institucional cuja durabilidade foi surpreendente. 

Esta coletânea reune trabalhos dc especialJstas brasileiros 

- historiadores. sociólogos. economistas e cienlistas polilicos - com 

vasta cxperll:ncla no exame d a  recente hlstOrla politlca do Brasil. 

em especial no que diz respeito ao penodo Vargas. O livro dâ ao 

leitor. brasileiro e estrangeiro. uma oportunidade In�dlta de encon

trar em uma mesma obra. artigos que enfocam. de maneira didá

lica e concisa. as questões mais relevantes da vida politica brasi-



Idra durante a Em VCIfg(l.S. As transformaçOes globais que se opera· 

ram na política e na economia mundiais. a partir de 1980. geraram 

pnm o Brasil rupturas e novas perspoecti\·as. através d"" quais ess.'l 

herança passou a ser avaliada. ASSim. embora tendo como preocu

pação eenlrnl expHcar como se rI:" a Era Vurgas e O seu slgnlflcado 

para o pais. o livro aborda. alnda que langendlllm�nte. seu possiveJ 

esgotamento e aponta as Incerle7.as quanto ao fonllato Institucional 

que o Estado brasileiro adotarâ no futuro. Ou seja. se de um lado. 

o Estado vargulsta estA em processo de esgotamento. de outro. n10 

se sabe exatamente t)unt� .!I.erão as fet('lks do seu substituto. 

Foi intcnçilo congregar aqui um conjunto de estudos que 

marcassem. de maneira sintética e pedllg6gte ... as prlnclpalS facc:ta!!! 

da politlca de Getulio Vargas. dando especial atençtio às �UIlS rela

çoes com alares estrat(:gICQs. Por isso mesmo. podemos cncontrar. 

ao longo desta obra. análises sobre o convivia de Getulio com os 

militares. os intelectuais. os Industriais. os trabalhadores e os 

partidos politicos. Nilo se desCUidou. contudo. dos aspectos fl!feren· 

tOJ ao modelo eoonOmico. ao modelo Insliluclonal ou á sua peT$O' 

n(llldade política. Ao flm. o Icitor terú uma Idéio precisa de como 

Vargas colaborou para a consolidação de Importantes atores. a excm· 

pio dos militares e dos sindicatos. mas tambêm dos constrangimen· 

tos que encontrou por parte desscs mesmos atores. Teremos tam· 

bém contribuido para a comprccns.io da poliUro de massas quc se 

Instituiu no pai!!!. fenOmeno que. COIll nuanças diferentes. permeou 

toda a América Latlnn em meados do 5tculo XX. 

O artigo de Aspásla C'lmargn traça com precisão a trajetória 

pesso;l1 de Getulio Vargas. dando �nfase especial ã formaç10 dc sua 

personalidade poHtlca. Assinala qUI:. desde 1\ Inserçao n a  poliUea 

regional de seu estado natal. o Rio Gnmdc do Sul. Getulio soullc 

rcu"lr .. ,. qualidades de conciliador. mediador e negociador. sem 

abandonar a habUldade para o calculo poIitico. Ao lado da persona· 

IIdade. a autora chama atenção para 3.l'I earacteristic3.l'l carismáticas 

do governante. SU3.l'l aptidões de lider que se propôs a rctnventnr o 

pais alravcs de um pacto politico que pretendIa abolir o reglonall,· 

ITIO c fazcr da antraltUlcáo do Estado nacional a mola mestra da 

organização política. 

�:xamjnando o legado insutucLonal de Vargas com base em 

ullla sofisticada am\ltse politlca. o arUgo de Bolivar t.amounier 

I11Untém a mesma prcocupaçtio de delllon�tr .. r o conteOdo da matr1z 

InsIHuclonal gerada nos anos 30. O autor lembra que o modelo 

cconOmlco assentado na "IndustriaIl1.açâo lndu�da pelo Estado lU' 



segurou ao Brasil. durante várias décadas. taxas de crescimento 

extremamente elevadas. transformando o pais num S/IOW case de 

industrlaltzação acelerada". Argumenta. contudo. que as distorções 

não previstas por esse modelo foram se acentuando. parUculannen

t.e nos aspectos da captura do Eswdo por interesses particulares e 

na ·consolldação de vantagens adquiridas. sob a forma de Tent· 

seeking"_ $intomfttieo também fOI o fracasso do modelo no que se 

refere ao setor redistributlvo. levando. por exemplo. o Brasil a in

gress'lr no rol dos paises com os piores índiCes em tennos de oon

centração de renda. 

Ao discorrer sobre a área politlco-inslltucional. o aUlor tra
balha com a tese de que. a partir dos anos 30. o pais se assentou 

e m  um tripé caracterizado por -arranjos exacerbadamente 

oonSodot;uos na esfera eleitoral-partidãrla. corporativismo na área 

sindical. e presidencialismo pleblscitãrlo como suposto fator d e  

unificação. na cumeeira do si!itcma político". Grande parte do seu 

trabalho serâ dedicado a demonstrar que a rigidez institucional que 

caracterizou essa dêeada deixou o país desaparelhado para enfren

tar as mudanças económieas e ideológicas que se operaram no 

eenárlo mundial. Sua tese é que o modelo está esgotado eeonômica 

e politicamente. bem como sob o prisma das relaçóes entre tfatm

lho e capiw!. sem que ainda se saiba. exatamente. por que tipo de 

arranjo será substituído. 

José Mutilo de Carvalho. em seu mtlgo Intitulado Vargas c 

os mflítares: nprendi2 de feiticeiro. volta-se para a esfera das relaçóes 

entre Vargas e atores politicos estratégicos. Descreve a metamor

fose da relaçil.o entre os mUltares e a poliUca no Orasi!. demons

trando os fatores e as circunstâncias que os levaram da neutrali

dade ã atuação politlca direta. Analisa o intcrvencionismo tutelar 

contemporáneo á Rcvoluçtl.o de 1930 e arnplla 11 análise para expli

car a formação de um processo de modernização conservadora que 

se expressaria cabalmente nos governos militares a partir de 1964. 

Investigando a fonnação e a consolidação de uma proposta 

hegemõnica que defendia a predominância de valores hierárquicos 

no selo das Forças Annadas. bem como estudando a estratégia desta 

corporaçáo para penetrar em diversos extratos sociais. o autor des

taca. como pano de fundo. a -rdaçtl.o de amor e ódlo- cntre Vargas 

e os mUitarcs. Nesse contcxto. são explicitados os fatores Internos 

e externos que levaram à transformação dos ml11tares. de mero 

sustentâeulo político. a componente essencial ao governo e. em 

última Instância. ao próprio governo. 



Luda Uppl Oliveira. no artigo Vargas. os flllelectuais e as ral7.es 

da ordem. trata a trajetória da relação enl«: a ação politica e o pensa

mento Inu:lectual. utJUzando-!:Ie do elemento hlstórloo para alertar o IdtO!" 

sobre a fraque7.i' da hipótese: que supllc uma blpolarizaçáo entre o 

Intelectual Isolado e aquele Intcgmdo ao oontexto politlco. Destaea quc 

a "simbiose ncccssâr1a" entre políticos e Intelectuais é n:sultado da 

demanda de certo momento histÓriCO no qual os ultimas assumem seu 

pal>cl politlco e se transformam nos "intérprctes dos anseios da socle

dadc" . 

Tratando basicamente da rcdefinlção das funçôcs politlca e 

social cta cul!ura. rcdefinlçtlo esta sobre a qual o Estado Novo 11931· 

19451 se assentou. a autora elmmln" a elaboração do projeto poliU

eo-eult.ural que se ergueu dos anos 20 aos anos 40. Para tanto. 

analisa os principais acontcclmentos e movlmcntos que marcaram 

a história da cultur:! politlca brasileira nesse penodo. de fonna a 

dcmonstrar que intelectuais de diferentes matlzcs c go'·cmo. por 

caminhos dlstlntos. caminharam juntos no sentido de afimlar que 

o conhecimento sobre a especificidade de uma cultura nacional i: o que 

pernllte a um pais etiar as suas próprias InstllulçOea. 

No desenvolvimento de uma anâllse conjuntural sobre o se

gtllldo governo Vargas 11951-1954). Maria Cellna D'ArauJo discute a 

InstabllLdadc desse penodo. atentando para os Umltes que (I ooncep

ção centrallzadora e per8()nallsta de poder Impuseram às Instltul

çôcs pollUcas brasILeiras. O arUgo chama atenttlo para o paradoxo 

que se verificou então cntre uma situação precária e Instável. do 

ponto de vista da sustcnHlção político-Ideológica. e uma patente e 

continuada eflcácia na formu laçllo de politlcas públicas. sobretudo 

flquelfls voltada8 para aspect.os Infra-cstruturals do naclonal

desenvolvlmcntlsmo. O artigo aponta para a necessidade de se 

entender a crise final do governo como de cunho emlnentcmente 

polftleo. envolvendo basicamente a quebra da confiança entre Vargas 

e seus pares. O carãter politlco da crise recebeu deste um trata

mento pessoal. NJ optar pelo suicidío. Vargas foi alçado à categoria 

de martJr que dava a vida pela patrta. e o mito se fortalecia. espe

cial mente porque evocaVfl o desenvolvimento e o nflclonall51111). 

aspectos tambêm apropriados pelos govcrnos militares. 

A poliUca econômica de Vargas scmpre foi objeto dc polêmi

cas altamente Ideológicas. O exame dcsse tema ficou a cargo dc 

J\Wra Alves de Abreu. que analisa a adoção do modelo poliUco-eeo

nômlco vargulsta. eentrado na substltulçao de Importaçócs e na 

Indu st rlall7.ação. e que fiearla conheCido eomo "naclonal-



desenvolvlmentlsmo·. A esse moxlelo atribui o papel de elemento 

estruturante do governo Vargas e de alicerce hlst6rico para 05 pro

JetO$ de govemos posteriores. O artigo expliclta as diferentes con

cepçócs de desenvolvimento nacional elaboradas pelas correntes 

neoUberal e desenvolvlmentista. bem como as dlvergencias entre 

os defensores desta última. Apresenta a posição dos militarell e o 

Intelectualismo pretensaml':nlc mcsslânlco do Instituto Supcrlor de 

Estudos Brasileiros. o ISEO. provavelmente a mais Importante agen

cia Intelectual brasileira. que. a exemplo da Cepa!. elaborava e 

difundia. no Brasil. o debate sobre politlcas de desenvolvlmcnto. 

Para a autora. o fundo ideol6glco do modelo varguista Unha 

como prcmlssa o desenvolvimento aut6nomo. que. por sua vez. ge

raria uma riqueza nacional sólida e independente. O foco de dlscus

sOes no final deste sêculo aponta para os problemas desse modelo. 

partlculamlente no que tange às expectativas quanto à sua capacl· 

dnde de produzir Justiça soelal. fator que. por suo vez. alimenta aS 

dlscussócs IIObre refonna do Estado e privaUzaçOCs. 

O economista Salomào Quadros oferece uma serie de dados 

agregados que sintetizam os aspectos mais Importantes da econo

mia brasileira entre 1930 e 1954. Eles revelam. por exemplo. que 

a renda per caplla do Brasil. cm 1930. era de US$ 870. enquanto a 

da Argentina allngla US$ 4.607. O paralelo entre os dois paises 

mostra ainda que o produto Interno bruto argentino era o dobro do 

brasileiro em 1930. diferença que diminui para 2QOM, em 1954. O 

expressivo crescimento econOmico do Arasll pode ser aferido quando 

sc observa a parUclpaç:\o do pais no PIO global: dc 1930 a 1954. essa 

participação subiu de 0.7 para 1.3%. Nesse periodo. o Orasil cresceu 

266%. ou o equivalente a mais de 5% ao ano. Nesse crescimento. 

a participação Industrial e maIs ativa. alcançando taxas em torno 

de 7% ao ano. 

O artigo discorre tambem sobre as politlcas protecionistas do 

cafe. analisando a parttclpaçao desse produto na economia brasllel' 

ra e a dlverslficaçl\o que se opera na produçao agricola. Discute 

ainda 05 mecanismos que se criaram vl.'1ando ê. Intervenção e à 

plan!lkaçtlo da economia. no setor industrial. cujo exemplo mais 

cabal foi a do aço. simbolo mator da Industrlaltzaçtlo brasileira.. 

Assinala. flnalmente. que as empresas estata.is. sustentãculOll des

se modelo de desenvolvimento. encontraram. nas decadas subsc

quentes. terreno ferlll pnra a sua prollferaç:\o. 

Como complemento a essas am'lllscs. foI fella uma seleção 

de c:scnt.os de Vargas. que Ilustram seu pensamento politlco e suas 



preocupações para com a América Latina. Apresentamos também a 

tran!ICrlç:'o de cartas-teSlam�nto. escritas PQr Getulio em ocasiões 

div�rsas. o que denota uma obsessão com a morte como resposta 

para o fracasso politico. foi elaborada ainda uma cronologla. com o 

objetivo de situar e orientar o leitor menos famlllarl7.ado com a 

poHUca bra si leira. 

Este livro. no conjunto. propõe-se a ser uma lição sobre 

Gctúllo Vargas e o Orasll do seu tcmpo. Mostra dc que manclra os 
dcsUnos do pais. na seg unda mctade do século XX. estiveram 

umbtltcalmente ligados ao mod�lo e as dlrctrl�es polilicas varguistas. 

A exemplo de outros modelos instituidos por políticos popullstall dil 

Amerlea Latina. a versão produzida por Vargas revclou efeitos per

versos previsivels e multas outros não ilnteclpados. Caberá ao lcllor 

e â História fazer esse balanço. 

Para concluir. gostaria de agradecer ao dT. Miguel de La 

Madrid pelo convite feito {J Fundação Getulio Vargas para que orga

nizasse esta colet:'nea. originalmente publicada em espanhol pela 

Fondo de Cultura EconOmlca (1998) sob o titulo Lo em de Vcuyas. Da 

versâo em espanhol consta um artigo sobre 11 politlea trabalhista de 

Vargas. tema amplamente dlstuLido em outras fontes blbllogroncas 

e que continua merecendo atenção espt.'Clal. pnrticularmente qutln

do se observa os esforços do governo e dos Illndleatos. na déeadn de 

1990. no sentido de reavaUaTem a Icglslaçtlo trabalhista dos anos 

1930. A Cc:llna Vargas do Amaral Peixoto que Intermediou os enlen

dlmentos lnlelals com a Fondo de Cultura EconÓmica. aqui rcgllltro 

meu reconhecimento. O resultado Ilnal foi obtido graças também â 

partlClpação de l,uh .. André Gil7.lr Soare!. na época asslslente de 

pesquisa (' bolsista do CNPq. que. esteve presente. com profissio

nalismo e responsnbllidade exemplares nas vl'lrlns etapas que en

volveram a organb,rlçao deste II"TO. 

Doulora em CW,ncla Polillca. pnqulsadon. do CPDOC/F(;V e 

pmfessora da Unl"erstd,.de rederal F"lumlnense. Rio de Janelm 



CARI$MAE 
PERSONALIDADE POLiTlCA: 
VARGAS, DA CONCILIAÇÃO 
AOMAQu/AVELlSMO' 

Na lUla. """"'" I: ndapta ... se, Isto 1:. rondlc"'""ldo·se 

no melo. "1"1ft.'fl<kr as fon;v.s am/''''nres. paro .w.nhHo·, 

(Ge(üllo Vargas) 

I. O enfoque metodológico 

Reconstituir a trajetória de Getúlio Vargas na potillea brasileira 

e. em verdade. correr o risco da banalidade e do óbvio. Ou iniciar tarefa 

Intemlimivel. tantas sáo as Meas afetadas por SUf1 presença marcante. 

tantos os caminhos que se bifurcam. expondo a investlgaçào a suces· 

sivos desvios c ao perigo pennancnt.c de perder o próprio rumo: pois 

o poder crescente de dceisào e Influenela do lider eonr\mde-se com I) 

conteúdo polêmico das poliUcas que promove. e que são, por sua vez. 

Inseparávels da diseussâo sobre o modelo de Estado que ajudou a 

implantar. Embora elentes da Importância dessa estrutura difusa e 

complexa das poliUcas públicas do governo Vargas. Iremos evitar abord ... · 

las como foco central da análise. que de certa forma prescindiria da 

biogratla. 

Ao optar pell! Inlerpre(aç1lo da IraJt:lórla blograflca de Vargas. 

tampouco nos interessa atribuir a um ator Isolado. por mais impor

tante que ele seja !e Vargas seguramente o foi). a autoria exclusiva 

de declslles. al ianças e estratégias de governo. transferindo ao lidcr 

responsab!i!dades assumidas pelo conjunto da classe polirlcu que 

represent.ou e cujos anseios sinte!l�ou em detcrmlnado momento 

hist.órico. Veremos. ao eonlrarlo. em sua ação emblemática e lida 

como ·providencial". O fruto de uma comple"a correlação de forças . 

• 1\1''''''''''t8OO n8 reu"iao do grupo de trabalho �:Il\e" PoIitlcas 111. Encontro Anoal 
da ... .... octaçAo Naclo"al de Pó8-Gra!luação e I'e"'l"tsa em CI�ndAS Soelal8. Belo 
Ilol1zonte, I 7 a 19 de outubro de 1979_ 



\embora ao líder caiba a I'IeSponsabllldade final pelos "bons" e: os "maus" 

l'IeSultados d",ssa poliUca. De rato. prf:t",nd",mos rttOnsUtuir a trajetória 

de Vargas procurando apontar. e:m seus desdobramentos sucessivos. de 

um lado. as vinculaçôcs necessárias dcna trajetória com o melo lIOeIal 

e a classe poliUca e. de outro. suas r"'laçOes com a conjuntura que lllI 

movhne:ntavaIll '" de:tcnnlnuvam. 

Apesar dos Justificado.!! p..econceltos conln\rlos a uma concep

Çao de: História qu", !I'" reduz à mera !lucessão blográflca de !le:us 

grand...s vultos. '" que esta sujeita aos desvios de uma inte:rprelaçâo 

personallsta. não podemos negar que. em circunstâncias hl!llÓrlc;u� 

delcmllnadas. alguns personagens. ou atores. enfeixam em sua açâo 

Individuai as tend�ncias de sua época. bem como IlS contradlçôcs e os 

dilemas da SOCiedade em que viviam. Em tais casos. uma leitura 

cuidadosa da Irq/elOrla blogr4f1Cll e de suas !lucesslvas e:tapas pode ser 

um poderoso Implemento de Investigação que merece: ser ullllzado. 

Queremos dluT com I$!IO que. privllegtar ou nâo determinado alor 

poliUco dev'" depender menos de prderêncla!l metodolÓgicas deflnitivas 

do que das circunstâncias históricas. do C!lpaço real que: ocuparam e 

do poder que efetivamente exerceram. 

Não e por outra ra1�'1o que Weber apontou diferenças entre a 

dominação cartsmátfca e a rotineiro. procurando destacar na primeira 

fonuas exccpclonal!l de controle e de mando. O carisma. segundo ele. 

seria gerado por sltuaçóes socialmente Instavels. colllurbadas. em 

momento!:! de tmnsiçâo. de destruição ou decomposlçflo das Institui. 

çOes. bem como de aceleradas mudanças dc estrutura. Em tal contexto. 

a liderança pessoal atua com uma funç:lo social de coesão e unidade. 

ao criar. por um processo transfc:renclal de cunho passional e afetivo. 

a Identidade: entre o Individuo e a SOCiedade. aliança do Iider. Dlllnte 

da fmgllLdade social que produz urna Inscgurallçn crescente. provocada 

pelll perda dos vlne::ulos tradidonais. o lide::r ê -afastado do home::m 

comum e t tratado corno se po...suísse qualidades supematurals. !luper

hurmmas. ou no minlmo excepcionais".' 

Tal excepcionalidade. cm parte mllicamente Inventada. em 

parte construída pelo dirigente:. conflgura um processo slmblótlco 

entre:: o governante e os governados. em que cada um vê no outro 

a encarnaçâo transngurada e os reflexos da SUII própria Imagem. Em 

Circunstâncias diversas. em que as formas de governar c Interagir 

, S.N. Ellett$ladl ., Mil>< Weber. On Charf:I.m<I and InslUulbw 8uJIdlfV. Unh"" •• lIy 
Df Chie. Presa. 1968. p. XVIII. Ver lambém k Uendl_ e Mil>< Wd>er. An IIW!k!ctuo/ 
f'orfrnlI. ... ""hI)r lJo<>U. 1962. 
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estão codificadas nos limites lIOCiais que a lIOCtedade impõe: e define. 

desfaz-se a ação Imprevlsivel e espetacular do lider. 

Vargas foI. IndublUwdmente. u m  politlco cuja exlst�ncia 

encarnou mudanças trllumãtlc8s. confundindo-se com elas. Decompor 

sua personalidade polillca. a lógica da sua trajetória e as metamorfoses 

do seu desempenho pem\tte-nos. portanto. encenar melhor a nalu�zn 

e os rumos desse controvertido processo. 

Vargas se projeta c:omo a vanguarda da sociedade agrária que 

o molda. como Individuo e homem publico. mas vive também O 

desmantelamento dos valores. dos modos de vida que condielonaram 

suas origens. J"reslde ã reclctagem do sIstema agroc:xportador. cujo 

colapso apressou. na grande crise de 1929. o busca dos Inesperados 

caminho� da Industrlall�oçllo. As medidas de emergência adotadas 

par:l debelar os efeitos perniciosos da crise do cafê são. em verdade. 

o eamlnho aberto para uma reorientação profundn de metllll sodals e 

valores poliUcos. num procc:aso de transformação econômica que a 

todos arrllllla. recortado pelas velhas e novas contradições que emer

gem. Comprometido com o paS!lado. mllll voltado para as potencialidades 

que obrem novas perspeetlvas à SOCiedade do futuro. Vargas promove 

11 um SÓ tempo praticas tempornlmenle dIversas. ajustando aos seus 

métodos de nção. que lão bem conhece. novas lendtnelas que lhe silo 

reveladas. e que ele operncionallza e manipula. 

M atrair em tomo de si. em uma comunIdade politicamente 

frogmenlnda. os nivels mâX"nos de consenso posslvets. gamnte a ccm

IInuldade das estrutura!! em suas crises sueesslvas: polariza em tomo 

de sua pessoa adeSOCs e reslst/!nclas. em um Jogo complexo de aco

modações e �maneJamentos que o acompanham ao longo de sua vida 

e se prolongnm depolll da morte. Em pemmncnte observaçllo. ausculta 

os quc o cercam. p:lra renovar ou conservar. alijar ou cooptar, nll habU 

e pertgosa fluidez dlls alianças poHUcas que o acompanham em seus 

40 anos de vida publica. E no entanto. a despeito dessa aparente 

ImprC:Clsilo de contornos. o seu perc:urso e trnnspa�nle e Inequivoc:o. 

Inicia-o como um dOI! próce�s da República Oligarqulca (1889·1930). 

e o enCl'!rra. em linha ascendente. como llder populisla e de maS9:1S. 

herÓI post-morlem. Imolado no aliar dos saerllielos. que "sal da vida 

para entrar na I-llstOrla",' 

• Como Ikou reglslnodo rm ... a Cmta-!esI","",'1D. 
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lI. A con,huçlo do c&ri,ma 

Ao invés de analisar o earlsnm como um fenômeno dado e Já 

posto. t l\OSSa intem;;àu situá· 10. ncste caso especifico. mIo como tipo 

ideal. definitivo. mas em seu lento e contínuo processo de elaboração. 

que supOe uma construção social em sucessivas etapas. Com Vargas. 

esse processo se Inicia meselado a formas tradicionais de liderança. 

que nunca se perdem. e que se originam ainda nos quadros da 

i�epúbncll Velha. Tal lIderança assume. gradualmente. ao longo de sua 

pcnnantncla no poder. novas conotaç6es de poder pessoal. como chefe 

do Cavemo Provisório (1930·1934). presidente da República e1cl1o pela 

ConsHlulnte t1934· (937). dlt:,dor do Estado Noyo 11937·1945) e. final

mente. presidente da ncpúbllea eleito <:om o apoio da!< mass. .. s 11951· 

1954). 

A dalpeito das sugClltivas oplniOes de contempon'mcos e aml· 

gos. que vlnm em Vargas. desde ccdo. os traços excepcionais que o 

pmJdarlam na vida púl>Uca. t através dessas sucessIvas metamorfoses 

que o mito se tece. Inicialmente sustentado pelo rcspeito e admlr.lç:'io 

de seus p,lres em seu estado de ortgem. que a ele imputam um 

singular poder de aglullnnç:'io das tcndtncias conflituosas que por 

multo tempo coexistem sem encontrar denominador comum que as 

comande e unifique. O saldo da penOSo" misslio de nproxlmar. no Rio 

Grande do Sul. o partido do goyerno (Partido Republicano Rio· 

Crandense) de suas oposições históricas (federalistas. dissidentes. 11· 

I>c:rtadorcs) foi o lançamento de seu nome. em 1929. como eandldatn 

á prc>;ldtnclll da Rcpi,bl1clI. Mas se n unHkaçtlo dlls elitcs gaúchas 

revela a singular capacidade de nglutlnação polltlca e os dons excep· 

clonais que Vargas aprimoraria mais tarde. a verdade t que. naquele 

momento IniciaI. ele ainda não possui os sólidos respaldos que o 

projetariam acima dos partldos e dos Interesses em t;<Jnfllto. Sem 

controlar ulIln mâqulrlll própria. Vargas será. por muitos anos. o pa· 

liUco que busca vagarosamcnte construir suas Ixoses e que. portanto. 

nào se pemllle avançar mais alêm da posição segura de o1Tlclliador 

Instrumental de facç6es ou grupos. 
E.!:ctn função concl1ladora. rlellnlda no Rio Gmnde do Sul de antes 

de 1930. se amplia e se complexlllcn no oojo do proces!IO revolucionAria. 

Vnrgas se aprimora. elll plano nacional. nos anos eriticas que se 

estendem att o golpe de 1937. procurando manter coesas e articula· 

d,1.$ em torno de um eclllro políticos elites regionais de oritmtaçtlo 

descentra1l1.urlora e p.-.rUcularisla. Nesse pcriedo. o seu poder arbitral 

se estende. adquirindo conotações sociais e Ideológicas mais vlslvels. 
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Com a rdormulôlçtao dôl ordem Institucional. advinda apOlS a 

Revoluçflo de 1930. e a connguração de um quadro legal que aparen

temente tudo permite. sua liderança pessoal se annna com debilidade. 

em melo aO:!! graves connllOll que opõem as oligarquias estaduais aos 

"tenentes"3 e à compeUçtlo entre os diversos lLtorcs que ôlsccndem ao 

cenário JlOliUco naelono.l. 

Dissensões ainda mais profundas emergcm com a Constituição 

de 1934. bem como uma mobmzaçflo cresc:cnle. que. alhellL ao regio

nalismo tradicional dos parUdOll. conkonta movImentOll nacionais de 

direita - Ação Intc:grallsta BJ'lI$L1eira IAIB! - e de esquerda - Aliança 

Nadonal lJb<:rtadora IANU. Desmobtlb.ando a sociedade. consolidando 

o I::stado. centrall1.ando o poder. Vargas constróI. pamlelamente. a sun 
pr6pria máquina. em proximidade e distânCia. rlcomodaçdo ou conn!!o 

com as Sl!.UllçóeS dominantes lLotes de 1930. 

No I::stado Novo. seu poder pessoal se eonsollda. A eliminação 

das oposlçOe:s e divergtncllLS fa\"Orcec. com 1L ajuda do I::stado. a per· 

�nlllca,.-a.o do mito. O controle da informação. atravts do Departamento 

de Imprensa e Prop.'lganda IOIP).< estimula o eulto do Estado e a 

dlsxmlnaçAo de ritunls colellvOll. que exaltam !lCmpre a IIgurn de 

V'lrgas. SUrlS virtudes e SU,lS origens. Desfiles. rnanlfesta,.-õcs e progra· 

mas de rádio encarregam·se de cornemornr o aniversário do ditador. em 

] 9 de abril. enaltecendo as qualidades pe.ossouls de "coragem. magna· 

nlmldade e slnge1C7.a". Exaltam·se: sua brandura contra o adversáriO e 

sua firmeza.. quando se faz necessário assumir. como em lO de novem· 

bro de 1937. dia do golpe. n respons.'lbllidade de um gesto. "sem 

titubeios. sem reservas", 

Em 1942. tais comemoraçõcs se estendem aos estados. promo

vidas pc:lo r.\.dlo. JlOr coltglos. Jornais. clubes, InsUtulçOes profissionais. 

órgaos governamentais: etc. Ao longo do Estado Novo. também a obra 

adrnlnlstrutlva de Vargas e exaltada. Sua "saeralb·.ação" contribuI. as· 

sim. p.-.rll consolidar Ideologtemneme as mâquinns Jft montadas. em 

nlvel regional e nacional. E contribui ainda para arregimentar em tomo 

do lIder .. participação das massas - nelas Incluindo n Juventude e os 

trabalhadores - que aderem às grandcs manifestações publicas. 

como as que foram promOvidas no estádio do Vaseo da Cama nesse 

pcríodo . 

• t""nornlnhç.io dada &01 }Ove1l. oIlctals que. J>OII R"oa 20. "" ...,l><laram ronlra 

' ........ 
• O D1P foi criado <'Of11 a nnalkla<k d� organbJlr honw:n*n. ao presidente. 

ITWInlfcr.taç6es cl<okas c a radlodlfu&$o oftr;i;,.l. Eno:arrt:Cl' .... M: lambêm da ttnaura 
_ meto. de <'Of11unk1lçAo. 
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Mais do que quetlUonar tal h:giUmldadc _ conquistada por meio 

de um Estado forte -. cabe de Imediato relembrar a importãncla dos 

Ingredientes artificial! e Impostos que garantem a dlssem.l naç;\o sodal 

dos mitos. atravt':s de mecanismos de manipulação e coação. que muilas 

ve1-CS se combinam ao reconhechncnlo IflcHo. consensual. dc eun!!a· 

graç;\o p .... blica. Atribuindo-se a responsaul1ldadc histórica pela Im· 

plantaç;\o do Estado Novo - na verdade. um proc:es50 compartilhado 

com OULros atores e !lCgrncntos sociais -. Vargas congrega em tomo de 

SI lealdl.des definitivas. apoios instnlmentals. e também resistf:nclas 

lndestrutiveis. que contra ele serão aglutinadas com a desmontagem 

da ditadura e a Inten!!lflcação da oposição ao regime. 

Parte das forças que sustentaram o Estado Novo (e que reconhe

ccu, nesse periodo, a liderança Inconteste de Vargas) logo Irã se aco

modar às novas tendtnclas de redemocra1l7.açâo polittea de 1945. tarefa 

tanlo mais fácil se consldcmm.os que a atuação nos baslldores os 

preservou de confrontO!! e Julgamentos dcflnltlvos. Isolado ]Xlas suces

sivas cl56es que. a partir de 1942. ocorrem dentro do governo, Vargas 

assiste impassível às dcfecçOcs quc. em um processo dc polarb.açâo 

crescente. engrossam as hOS1<::8 oposicionistas. 

Prepara-se. no cntanlo. para o desaflo da transição que se 

Ilvlzlnha. Buscando garllnUr a continuidade da mãquina que cons

truira. e capilaIl7�"\ndo a popularidade que conquistara atravt':s das I.els 

Trabalhistas (Ld do Salàrlo Mínimo. Justiça do Trabalho e Consollda

ça.o das I.ds do Trabalhol. o diladDr prepara a metamorfose do líder. 

Esse processo se estende alcm da sua deposlçào. em outubro dc 1945. 

nos anos dc ".:xilto" em 5:'10 6orja. sua cidade natal. que significam. na 

verdade. um dcsdoommento e alualtzação das suas velhas bases de 

apoio politlco. A afirmação de Vargas. enquanto carisma e m1l0. com

pleta-se. portanto. à margem do Estado. com novos atores emergentes. 

novos estllos. novas Clitratt:glas de ação poUllca. que em 1951 o Irtlo 

reconduzir â presldtncla. -nos braços do povo". em espetacular e 

Imprevlsivel consagração p .... blica.. 

Sem prescindIr Jamais das alianças que eriara no passado. e 

que constituiriam o respaldo de seu govemo populista. Vargas procura. 

no enlanlo. concLllà-las com as Icnd�nctas Inelutàvels do mundo mo

derno e do pós·guerra. na dificll lentativa de consubstanciar. em sua 

pclllKla. a ascensão das lllassllS e o naclonaliSlllo desenvolvlmentl.'lta. O 

fracasso em aglullnar aliados tão heterogf:neos - força... tradicionaiS e 

forças emergentcs _ teria marcado. provavelmente. em 1954. o final de 

um ciclo histórico de acomodaç<ies e conflitos: Isolado pela ela5!IC po

litlca que o apoiara e que temia os rumos de sua polilica.: hOSlni7�"\do 



pela Innexlbllldade dos seUl! InimIgos. que viam no lider popullsta. o 

ditador do passado. disposto. agora. a fa7.1::r graves concc:ssõe$ ã suas 

bases open'lrlas e tmbaJhistas: ameaçado por uma ordem Internacional 

moldada pela guerra fria e incompativel com seu empenho em levar 

adlrulte medidas de eunho nacionalista. o velho lider nllo encontra nos 

novos Interlocutores e aHados a solide;o: nec:essârla para enfrentar as 

reslstencins que se disseminam. Como ocorrera em 1945. passa a 

contar. progressIvamente. apenas com o apoio familiar e de um circulo 

de lealdades pessoai.'l e politleos cada vez maIs restrito. 

Diante do cerro sufocante. contra o qual não se oferca: uma 

retirada digna. Vargas suicida-se. Com o seu gesto. reforça o popullsmo 

nascente. prolongando-o por mais uma decada. Tr-.msfonna seu testa

mento em programa poUtJoo. que muitos empunhamo oom frumtJsmo. 

Sela deflnltlvamente sua vocação carlsmãllcn. num compromlllllO deU

berado que reverte tendmcia!!. altera o curso da História e traça o seu 

destino pelo trágico desfecho. 

111. Pe ... ooalldade pollUea 

AO examlnannos as sucessivas etapns da tmJet6r1a de Vargas. 

sobressaem ns profundas metamorfoses de :lun hnngem publica. eon

flguradas pelos diferentes nivc\s de Intensidade e de controle que de 

falo exerttu sobre o sistenm politlco. Se. como vimos. tais graus de 

iluensklade crescem n p. ... rtlr do Estado Novo. ehegando ao áplCf: em sua 

fase: terminal. populista. a capacidade de controle oscila. revelando 

enomle Instabilidade nos primeiros :mos dn revolução. ampliando·se 

consideravelmente no período anterior e posterior ao golpe. para recuar 

de novo diante dos Impasses socl1lls criados pela rcdcmocratizaçflo e 

durante os anos criticas da segunda prc:sldenela. 

A despeito das grnndes mutações ocorridas. o Cf:rne da per

SOrlolídode polilica de VargilS pcnnanece o mellmo ao longo dellse 

extenso p�rfodo. definindo um estilo próprio de atuaçao que tomou 

marennte e controvertida sua presença de homem publico. Reconstituir 
o lIClI estilo possibilitaria associar o individuo à culturu politJca doml

nnnte na i:poca ou. mnls espcclncamente. à cultura politJca no plano 

decisivo. mas restrito. de suns elites poliUcas. 

Nesse contexto. cabe Indagar nt'lo tanto o que o at.or c:fetlva

mente fol lsua personalldndel. mas o que ele revelo Isua personalidade 

politlea). Podemos fnU-lo com base no desempenho pcs!lOai socialmen· 

te avnllndo por seus oontempor.\neos - aqueles que I:Om ele convh'Cram 

ou a que se opuseram em momentos critlcos -. desde que tais opiniões 
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estejam associadas a estudos de eonjuniura que esclareçam as origens 

e as implicações de suas declsOes e de seus gestos. 

De fOTm'l diversa, aspectos da penoonalidadc de Vargas foram 

consensualmente apon tados como Indicadores do seu estilo de aç:'io 

politica. mas a vls..'Lo C(InsenSua] não exclui, nos Inúmeros testemunhos 

de êpoca. a contradição e a complexidade que naturnlmente acompa

nham a composlç:'io do carisma. Envolvente, sedutor, cordial. l\eCTelo. 

irresistivel. asceta - LOSlas s:'io algumas das quallfleações que se revelam 

para os que privarnm do seu eonvivlo. É o intrlgame fascílllo que 

exercerá sobre admlradore!:! e Inillllgo�, Também o Irágk:o fim foi Insis

tentemente a!:!saciado a caracteristlcas COmO cf:tlC(l, pessimista. fatalis

ta, que pouco CT(: nos homens e pOUL"Q confla, silencioso. Introvertido, 

que tudo esconde, "l1>'io obstante ser Intrcpido, como o provou diante 

do morte-." 

Como poHUco, ressaltam-se a contemporizaçâo. a astúcia c a 

prud�ncla. a flexibilidade e a to!cnincia. o espirito cordato e pouco 

afeito ã animosidade, que o faz bcnqui!:!to. Porém. ao lado do -homem 

rordlal-. coexiste o personagem -dlabólil..'O-, ambicioso, amante do po

der. astuto. frio, calculista. E enquanto alguns o v(:em como um prag

mãlico. "movido pelo lmp(:rto das circunstâncias", embora tivesse, de 

,lIltemilo, todos os lances preparados. outros aflrmam. com convicção, 

que Vargas não em um -imedlaUsta". 

Tão fartas e contraditórias eonotaçOes desanam, de Imediato, 

qualquer quallflcação definitiva. Com o risco de simpllfleá·las. nos 

pennillremos reduzi-las a quatro dlmensôcs complementares, ma" dis

tintas - o conciliador, o arbitro. o caudilho e o maquiavtlico -. cada uma 

delas renetlnclo práUeas sociais diversas que se reforçam entre sI. 

Utilizaremos de Simmel a dl!lllnção entre o conciliador e o 

árbitro - que. na verdade, cllm!Jre dua!:! funçôCs mediadoras distintas, 

A primeira, mais branda. ra'ela a habilidade necess.-\ria de um terceiro 

elemento "m'i.o-partidãrto-. que mais neutra e passivamente acomoda as 

forças contrárias que conslituem a tríadc. Já a segunda. mais aUva, 

realça o mediador a uma posição de maior C{)ntrole e manipulação das 
forças em litigio: c o papel do IcrUus gaudens, que, segundo SlmmeJ. 

"divide e impera-." As!:!lm. !:!e a eoncmação envolve flnalidades laUeas 

Imediatas, de elementos adversos, a arbitragem revela obJetil'os mais 

• Paul Frisch3uer. Prcs!dcnrc Vargas. 5<10 Paulo. CompanhIa E:dUora Nadonal. 
1943, p. 10 1·2 e 1 77. Jo.lo N<:VI:s da Fonloura. OI>. cU .. p. 6 • 

• Kurt H. Wollf Icd.1. 'nle Soclolog!l oJCcorg S�lu"d. New York. n,� rree PreS8. 
'''' 
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amplos. estratégicos. que ntio necessariamente aproximam a.s partes e 

podem beneficiar o "juiz" do eon!1lto.' 

Tamb�m aproximadas são as noçOes d e  "caudilho" c 

"maqulavêllco". Mas se o caudilhismo remele a prãtica do poder JlC"

soaI. ã l-emUnuldade do mando. ou às ronnas de poder agrfr.rio-tradl

donal do universo hispânico. o maqulaven"mo absorve o "rascínlo do 

poder" em outro nivel. submetendo-o ao câ1culo deliberado. ao com

plexo jogo de Influtnelas que subordina os meios aos fins previamente 

estabelecido". Nesse caso. se o caudilhismo é um eslílo cul/uralmenle 
definido. o maquiavelismo e um principiO universal que ordena as 

funçOcs politlcas. concedendo· lhes relativa autonomia. 

1) O conciliador 

Numerosas são as informaçOcs que aiestam tcr sido a tenden

cia natural de Vargas paT"a a conciliação e o dlâlogo. desde o inicio da 

sua vida pública. um dos elementos básicos definidores de sua esco

lada para o poder. 

Pelo hãblto de dialogar com 0'1 adversários. aproxima-se deles 

ainda como simples deputado es tadual. ocasião em que accna. em meia 

às fortes dívlsOes que atingem a Assembléia de Representantes. com 

uma poliUca de unidade' "embor" haja aqui representanlC$ poliUcos 

divergentes. espero agora. o que tt!m acontecido nos outros países 

agitados pela grande crise, vendo·se os representantes de lodos os 

credos religiosos ou tendtnclas filosóficas. ante o sentimento do perigo 

comum. unirem-se sob a mesma bandclra-." 

Tal declaração. contudo. não impede que assuma graves com· 

promlssos de finalidade com o seu partido fe sobretudo com o chefe. 

Borge. .. de Medeiros). que o induzem a assegurar. já como deputado 

federal c relator da Comissão de Constituição de Poderes. a reeleição 

de Borges para o gOI'crno do 1�lo Grande do Sul. pela quinta vez 

consecutiva. Os metados de consagração eleitoral tipicos da República 

Velha reaeendem animosidades e conduzem o Rio Grande do Sul 11 

guerra civil." 

Na sucessão de Borges de Medeiros. em 1928. o nome de 

Vargas se Impôc. entre os diversos candidatos que se apresentam. como 

, 1d�", . 
• D!:I<:urso de Vargas tomo iider da malDl1a [la �nw;,1a de RepreM:ruaru ..... 

sessão de 27 de DtJ\uhro de 1917. Paul f'rIllChauc<. op. dL p. 175·7 . 
• Mcm de SA. A poIifu;oçõo do Ib:> Crwdc. I'ono ..... gre. &I. Taba]a",. 1913. p. 54-5. 



solução de unidade. por sua maior circulaçâo nas hostes oposicionistas. 

intenslncada pelos anos de convlv.a:ncla nas políticas estadual e federal. 
Como governador. Implanta a Frente Única Gaucha. arranjo poLitico 

que Incorpora diretivas sugeridas pelo partido de oposição. o Ubcrta· 
dor. e acolhe nos quadros da administração grande numero de 
opositores. Também a:l portas dos salões palacianos se abrem para os 

chás às senhoras e as recepçÕC9 aos políticos. com a participação de 

llbertadorcs. O governador passeia pela rua da Praia e estaciona na 
porta da Livraria Globo (ponto de encontro dos Intelectuais da cidade). 

cumprimentando a todos. mesmos 09 dcsconhecidos. 

Como candidato da Frente Única ã presidência da República. 
apoiado por Minas. assume sempre. no decorrer das negociações que 
preparam o lançamento da candidatura. posição de prud.a:ncla e mo· 

dêstia. procurando acentuar sua condiçlio de "porta"voz" dos partidos 
do seu estado. bem como a dependência total das Udemnças que o 

apóiam. Enumera, nessas consultas preUmlnares. as conseqüências 
negativas de um possível confronto com o Govcmo federal: propô<':. em 
diferentes ocaslôcs, a retirada de seu nome cm favor de um tertius: e 

prevê _ segundo o que seus aUados consideravam, Im época, como 
predisposição pessimL�to.. e hoje definiríamos como clarividência -. 
ainda nos primeiros meses da campanha, a derrota eleitoral e o ea· 
minha da luta armada.'o 

A mesma cautela o faz preservar. nos Limites Impostos pelos 
compromissos assumidos, as possibilidades de negociação com o pre
sidente Washington Luis. desde que Isso não signifique humilhaçlio 

para o mo Grande do Sul ou Minas," Durante os preparativos revo" 
luclonárlos, Vargas é o respaldo eivil do movimento, Sem Jamals eUmi' 
nar as possibilidades de entendimento ou dc uma salda honrosa, ele. 

ao mcsmo tcmpo. protege e aeoberta os revoltosos. 
A conciliação pode ser visla t:lInbêm. ainda com conotação 

ncgativa, como a !nesgolável capacldadc de conccder ou lergiversar em 

favor do mais forte, nas ocasiões em que: uma posição mais sólida 
parece beneficiar uma das parles em litígio. t assim que. no penado 
pós-revolucionário, ao Identificar-se aos "tenentes", sendo considerado 

cumplice do empastelamento do periódico oposicionista Diário Carioca. 
em fevcrclro de 1932, acirra os ânimos entre oligarquias e "tcncntes", 

" Cartas d� Oet,,1I0 vargas a Jo;\o Nc",," da Fontoura, 19 d� agosto c tO de 
5Ctembro de 1929. ArquiVO Gctullo Vargas. CPOOC/t'GV, 

" Cana de GeluH" Vargas a João Neve. da Fontoura, 19 de Junh" de 1929. 
ArquiVO GetUll" Vargas. CPDOC/t·OV, 



ApóS a Revolução de 1932. quando o Impelo inicial arrefece. recom

pOe-se com as oligarquias. num compromisso. afinaI. selado com a 

Constituição de 1934. 

Durante o governo constitucional. que encobre os preparativos 

para o golpe de 1937. a ooncillaçl'l.o ravorox:e os Inlegrnllsl.a$ - fortale

cidos pela ascensào do naõ!l·fascismo e pela penetração nas Forças 

Annadas -. com os quals ap.'lrentemente se Identlnca e que. em certa 

medida. protege. 

Durante a IJ Guerra Mundial. mais uma vez emerge a vocaçl\o 

conciliadora. pela coexIst�ncla. dentro do mlnlsltno e no circulo pró

ximo de seus auxiliares. de uma tcnd�ncla llbcral-democrãUca. pró

americana. e outra autoritária. pró-alemã - as mesmas. alifls. que 

definem. nesse penado. as ambigUidades da política externa brasileira. 

A reabenura democrntiea. em 1945. � a tentativa fracassada de 

acomodar em tomo de um mesmo homem as forças que disputam o 

controle do poder. mas dela rcsulta uma estrut.ura parUdárla que. sob 

a églde de Vargatl. gera dois partidos de representaç<tes distintas que 

encarnam a coexIst�nd.a te a colaboração) de forças sociaiS advffsns: o 

Partido SocIal DemocrâUco (PSD). ligado aos Interventores. expressl'l.o 

de uma máquina Jã montada; e o Partido Trabalhista Brasllclro (PT'BI. 

dos sindicatos de trabalhadores. de vida ainda precária e recentc. 

Ambos se apóiam no mesmo Vargas. que. alra\'Cs deles e de suas 

futuras alianças. expressa o poder de IaU) das elites regionais e o poder 

cmcrgente das massas. que buscará IIproxhnar em seu segundo perlodo 

de governo." 

Mlltrl7. da pcrsonlllldade politiea de Vargas. a concUlaçdo scn\ 

o substrato básico do seu percurso. e também do lICU fmcasso final. 

revelando sempre a disposição de aproximar tendénctas dominantes e 

conflituosas. sem se comprometer deflnitlvamente com ncnhuma delas. 

Com tal procedimento. cle sncriflca. cm parte. ou momentaneamente. 

as possibilidades de exercer uma lidemnça afirma!loo. com posições 

claras. IdnJ\óglcas. definitivas. Posterga decisOcs. tergiversa. apóia o 

mais rortc. Introduzindo na poliUca a uarfáoel femporal que. bem 

manipulada. diSSolve Impasses quando esles parecem superflctals 

ou Inconvenientes. Desenvolve. porttlnto. uma neutralidade al/ua. 

que amplia o poder de negociação e de controle sobre as forças 

politlcas. 

" O  lcn:elro grande partido. �r1ado em 194$. foi • UnlAo DeI1\OC1't.lka Nado".l 

(UDN) que Inlnla "'riu farçón do. antlgctullatu. 
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2) O hbltro 

Acima dos conflitos poliUc:os que acomoda e. em esUlo patriar

cal. neutrallza. Vargas n. ... ·l'.la-se tambêm em outro registro: o de árbitro. 

superior As forças em litígio. E sc a concillaçáo parece ser o scu capital 

poliUco Inicial. atrav�s do qual ascende ao poder e nele pennanece. a 

capacidade de diluir forças contrárias (que jamais o abandona) evolui 

para modalidades mais requintadas de IIdenmça. que o convertem em 

Jui2 das tendências que medeia. 

A afimmção do ârbitro significa. pois. a submissão de prineiplos 

táticos a finalidades estrat�gicas. Uma dessas finalidades �. sem duvida. 

sua consolidação no poder. através de uma mâquirw pessoal poderosa 

e autõnoma. Assim. as tensões e conflitos que opõem pessoas. estados. 

classo::s. partldos. facç6cs ou grupos sào hAbil e vagarosamente supe

rados com a reorientaçAo calculada de cada confronto. localizado c 

especifico. em favor do fortalecimento de lealdades pessoais. que se 

convertem em novas fontes de poder político. Essas lealdades não se 

limitam. por cerlo. ao simples culto de Vargas. Elas convergem em 

tomo de um centro ou. mais prccisarnente. em tomo do Estado. cujo 

âmbito de Influência gradualmente se consolida e se amplia. E se 

traduzem. portanto. em "inleses que resultam no que se convencionou 

chamar de naclonal-desenvolvlmentlsmo. 

A estratégia de desenvolvimento nacional que coincide. em parte. 

com o período Vargas nâo será dlsculida. nesse momento. mais 

detalhadamente. Ela sugere. de fato. em Sua complexidade. dlmensócs 

diversas: a expansão de aparelhos burocrãt1cos. a racionalização ad

ministrativa. a Inclusão (real ou Simbólica) de atores emergentes nos 

centros dI'. decisão. corno a burguesia e o proletariado. o Impulso á 

!ndustriaUzação e ao aproveitamento de recursos energ�tlcos. e a con

versão. ainda que incompleta. do partlcularismo oligárquico em fonte de 

apoio aos novos intercsses do centro. 

A operacluna1l7.ação de metas tão diversificadas não comportou. 

como t óbvio. alinhamentos racionais. em função de oposição de Inte· 

resses ou Ideologias. Hesultou. ao contrario. de uma paradoxal combi

nação de forças e de uma intrincada política de arranjos que se aco

modaram ao longo de uma tumultuada sucessão de crises. A habilidade 

em delimitar o amblto das polêmicas. reduzindo-as a casos pessoais. de 

foona locall7.ada e Cí.lncreta. e cm Cí.lnverter os favores Cí.lnccdldos .:m 

apolo lrrcstrtto constituiu. sem duvida. InesgotAvel fonte de poder que 

peonlltu ao governo Vargas extrair do apolo pessoal as bases do seu 

respaldo polilico. 
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Tal politica envolveu uma ampla arregimentação de apoios que 

fe7. gravit'lr. em torno do Estado. as mais diversificadas tendências. 

Segundo a natureza destas. ou segundo as ImpllcaçOes que delas 

decorressem. cabia acomodá-las. em alguns casos. ou eliminá-las. em 

outros. em função do podcr efetivo que exercessem no Interior da 

classe politlea. ou ainda dependendo dos efeitos esperados no plano 

mais geral do sistema "político". Em permanente consulta á hierarquia 

mmtar. aos lideres rcvolucionãrio!!. ;\lI liderança!! regionais. Vargas 

constrói a sua estratêgla. Ora !!sola. ou esv.v.la. um perigoso adverl!ârlo. 

oro dele se aproxima. Tira partido de hostllldadcs latentes. c deixa que 

a competição pessoal ou Ideológica se encarngue de abrir caminho 

para uma Inesperada salda. Ganhando tempo. compôc o quadro mais 

amplo que o consolida. 

Tais característleas seriam mais tiplcas do Vargas dos anos 30. 

No confronto entre as oligarquias e os "tenentes'. aproveita-se dos 

desgastes naturals provocados pelo conflito aberto - e que culminam 

com a guerra cMI de ]932 - para depurar o círculo de seus colabo

radores. Nos estados. fortalece aquelcs que. leais ao centro. adquirem 

tambtm a versatilidade neecss.:\ria para contornar as pressOcs das 

velhas maquinas reglonals. Nos casos em que lideranças legitimadas 

pela revoluçâo seguiram a direção de um radicalismo considerado 

paigoso. a solução foi substitui-las por nomes preparados pelo Catete. 

Em planos diversos. outras Iniciativas renetem estilo seme

lhante. O apolo velado ao Integrallsmo. att que fossem eliminados 

os último!! rcsiduol! de radicalismo de esquerda. foi um exemplo 

notório. 00 mesmo modo. a politlea externa. Oscilando entre as ofer

las alemãs c as ImposIções norte-americanas. levou o Brasil a uma 

eqúldlstância pragmática que posslbUitou extrair ganhos da crise In

ternacional em favor da obtenção de annamentos e da insta];lçáo de 

um parque siderúrgico nacional com a ajuda dos Estados UnIdos." 

Recapitulando. a têenlea de arbitragem foi um Instrumento 

Importante na consolidação politica de Vargas. e repercutiu tanto ao 

nível do seu poder pessoal. que se viu fortalecido e ampliado. quanto 

ao fonnato e ortentação do próprio Estado. progreSSivamente reforçado 

em melo a oposlçócs e conflito!!. A utilização de tal prerrogativa envolve 

11 panlcularldade de afetllr "n�o apenas as relações reciprocas entre as 

partes. mas tambêm a estrutura inlerna de eadll uma delas'. e elll 

" GeT!KI11 MOOT3. ""lOno",'" '''' deP<'fld�nc"'; " parti"", """"'" brasileira (l9:J!'J-
1942). Tese de meslrado. IUPERJ. !979. 



tcmpos de guelTa. para evitar a dispersâo de força e de tempo e garantir 

as fonnaiJ de concentração necessártas para que o Individuo enfrente a 

luta. assume, pal'7l o yrtqJO. modalld.'ldes Imperiosas de cenlmIlzoçOO E 

a centralIzação ê. em geral. mais bem garantida pelo despofismo." 

O preço da ccntrallzação foL o pooder pessoal e o autorltalismo 

nativo. que na verdade apareceu no Estado Novo como uma eslmnha 

sintese do corporativismo eentrallzador dos "tenentes" e do sindicalismo 

controlado. do fedcralismo oligárquico e dos rituais lotalltârtos e na

cionalistas de direita. Penneando colllblnaç� t;'1o dispares. crla"lIC o 

culto do ch�e .supremo, capaz dc mante:r unidas as peças de tão 

Intrincado quebra"eabeças. �; esta parece ter sido. provavelmente. a 

contrapartida de uma participação poliUca decrescente. li 

Conclllaçâo e arbitragem reduzem-se. aSSim, a meios ou estilos 

adaptados à consolidação do pooder pessoal e ao fortalecimento do 

aparelho de t;.slado: ao alargamento e: Intenslfleaç:lo das atiVidades 

econômicas. e. lasl bul rtOf teasr, ao congelamertfO dns forças politlcas 

dentro e fora do próprio Estado. 

3) O caudilho 

O oomportamento de Vargas segue:. sob diversos aspectos. o 

que se convencionou chamar de "caudilhismo". fenômeno t1plco da 

Amêrtea hispânica rccêm"emanclpada do Jogo colonial: uma chefla 

el<ccpdonal, baseada em mêr1los pessoais e: em situação de: emergên· 

cia, e o faselnlo sobre as massas populares. aliados a caracteristicas 

tlplcas de uma sociedade tradldonal. ollgarqulca. na qual o poodcr ê 

ainda fortemente escorado no partieularismo regional. no monopólio 

do uso da força. por el<êrcltos panlculares ou mUidllll, que garantem. 

em periodos de crise. a conUnuldade do mando. 

A ncepção orlgtnnl dc 'chefe de uma hoste" foi ampliada pnra 

designar fonnas centraUltildas de "despotismo popular" e de chefln ao 

mesmo tempo dvll e militar, que tiveram em Rosas. na Argentina. em 

Porfirio Olaz. no Mb:lco. em Francla. no Paraguai. ou. mais recente" 

mente. em Rojas Plnilla. na Colômbia. alguns de IICUS exemplos mais 

tipLCOll. "  

.. G«Jr, SLmmd. CorIfl/cc no.. W"b 'l/Grvup l\/JUlOlbu. London. N.,... Yor1o. noe 
F'rec Prcu. I964. p. 81-8. 

" Auw:do Ama .... 1. O �!<>do oulDrtldr*> " o 1ft1l� n<>rt:naL RIo "" Ja .. "lro. 
Jo8t Olymplo. 19:1.!1 . 

.. Eric wolr. Caudilho l'oUlia: a StruCl" .... 1 ""aH.,... em Q)mpornUo.ooo S/udleS 10 
Soc:iet!I nnd HII/ory. w. IX. n' 2. Jan. 1967. 



CARISMA C PERSONALIOADC POUncA 27 

De fato. o Rio Grandc do Sul. terra natal de Vargas. manttm 

acesa. att 1930. uma tradição guerreira que vem das contendas contra 

os espanh6ls. alnda na Col6nia. nas disputas pela conquista e ocupa· 

ção da provincla. e nas sangrentas lutas eontra o eaudllhlsmo platina. 

contra o poder central. e. por fim. eontra o Paraguai de Solano Lopes. 

Ao longo desse delo. o Rio Grande foi como "um imenso acampamento 

em que os homens passam a maior parte do tempo peleando nas 

coKilhas. e as mulheres. dentro de easa. os esperavam. rezando. sem 

saber Jamais se retomariam ... " Os limites da provincia foram. portanto. 

marcados "a ponta de lança e a pata de cavalo". como o alude. em 

discurso. João Neves da Fontoura. E dessas guerras sem fim surgiu o 

caudilho gaúcho. chefe mllltar, nas guerras, e civil. entre as guerras. 

gra. a amigo. o protetor". Já Imbuído de patriotismo e "com marcantes 

traços patema!Jstas", Os seguidores da guerra eram os seus fiéis elei

tores em tempos de paz, "Esta fidelidade era total e absoluta. para li 

vida interior. para a que desse e viesse"." 

Vargas não é exceção a esse modelo. que encontra raizes na 

cultura política da bacia do Prata. Em sintese. seu perfil de caudilho 

remete. em geral. para três aspectos distintos: o fasonlo e o amor ao 

poder (I), a luta pela continuidade no poder (2) e o apolo e fidelidade 

popular e a ascendtnc1a sobre as massas (3). 

Esses aspectos se tomam mais claros após 1930. quando Vargas 

passa a Investir cada vez mais no exerciclo do poder pessoal e em uma 

prolongada perrnanl':ncla na direção do Estado. a despeito das mudan

ças que se verifieam em seu formato Institucional ou na nalure1,a do 

regime. De chefe do Governo Provisório. converte-se em presidente 

eleito por votação indireta. segundo os principias estabelecidos pela 

Constituição de 1934. Em 1937 toma-se ditador e. como tal. preside 

o Inicio do proeesso de transição para a demoçraela. em 1945. 

eontando. naquele momento decisivo. com o apolo de forças que ela· 

mam por uma "Constituinte com Getulio". Para os que se opõem a 

Vargas e â ditadura do Estado Novo. os IndíciOS de uma orientação 

continuista galvanizam reslslb)clas contra sua ação personallsta. esti

mulam as artieulaç6es e preparatlvas de um golpe de Estado preventivo 

e confimlalll. uma vez mais. ,ma vocação definitiva de caudilho. 

O mesmo ocorre entre 1952 e 1954. quando uma atemorizada 

oposição antev<'! nas IIgaçOCs entre Vargas e Per6n a possibilidade de 

uma perpetuação no poder. com o apolo das massas." 

" Mem de Sã. "p.dt .. p. 15·6 . 
•• Carlos t..aarda. DepoImmro. RI" de Janeiro. Nova Pron�eI",. 1978. 
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Se: o caudl1ho revela o apego ao pcKIer. o lIIaqulav�Uco rcum:. 

1:11\ sua plenitude. o coryunfO dI: prátlea, articuladas e Interdependentes. 

I:ujo sentido final - a r.ttilo de t;stado - pennallece 1:11\ geral obscuro 

para 011 que ,erão por ela atingidos. It. por Isso 1II1:8mo. dI: todos os 

aspectos da personalidade politica de Vargas. aquele que melhor revela 

,ua busca de controle IIObre um slsteffill politico fragmentado. Instável 
e I:omplexo. 

A autonomia e a especificidade do político. decantadas pela 

ação do ·principc". II permeiam a práxls de Vargas de maneira inequi

voca e. ta] como ocolTe com O herói florenUno. slIo o conduto que 

submete os meios (noTnlas e principlos de ação) aos flns lestrategias) 

que os justificam. O poder. al�m de um objetivo em si mesmo. se 
configura lambém a serviço do Estado. dos instrumemos que o refor

çam como /OCUS de arbitragem e Integração dos conflitos e que fazem 

dele o centro propulsor de unidade e soberania. 

Muitos sAo os .)Cntos comuml que remetem o desempenho de 

Vargas fi clássica reflexão de Maqulavel sobre o Eeuado. o poder I: o 

"princlpc". Um deles � a eriaçao de Instrumentos de cont.rolc sobre a 

socledadl: desarticulado. garanllndo a supremacia sobre forças sociais 
em confronto: o ExércUo e li burocracia mUitar. que. d/!\1damente abas
tectdos em homens e annas. de forma pennanente e estave!. asseguram 

a seguTançn l:Xterna. a I:stabilldade do poder e do 'prínclpe": e o 

ministério c um conjunto de leais con!IClhciros. gratos pelas honras e 

beneficios que recebem. e Jã deSvinculados de ancestrais comprornls.-'<os 

com os baroes e a aristocracia. Com ele deve-se consultar sempre. "mas 

quando o entender. e não quando os outTOl'l quIMOrem"." 

Ambos os inst.rumentos constltuiram Importantes pontos de 

apoio da poliUea de Vargas. que. na d(-cada de 30. ganha a sustentação 

do Extretto contra parUeularismml regionais. ao que responde. em 

contrapartida. com a conccs.sâo do monopólio do uSO da força contra o 

poder paralelo das mllielas e. grnç.as às bem-sucedidas negociações 

externas. com O suprimento de annas e o scu rCl:quipamenlo. 

Da mesma fonna. o controle do sistema politlco foi em grande 

parte obtido por melo da composição ministerial. que deslocou para o 

cc:ntro lealdades atê: c:ntão Subordinadas ao poder regional. Ao dlvtdlr . 

.. Ma'lul.�I. o Princlpo:. SAo Paulo. Alhena Vtdllora. 1938. p. 67 � 73·4. 
lO Idem. p. t38 a 140. 



nessa área. responsabllldado:!! o: zonas de Inllu"ncta.s .. dcnmrc:a os limI

tes do: sua própria atuaçii.o e da de seus ministros. reservando-se 

.sempre uma poslçào centm1. para. onde convergem lnfomlaç6es decisi

vas. Insaüsfaç�s c queixas. 

Como Maqulavcl. t.ambém Vargas '" acusado de desenvolver uma 

ctico própria. a selV1ço do poder Cc desvinculada da moral). em função 

d.: suas injunções e designlos. A vista de inimigos c oposilores. esse 

des.:ompromls!!O se agmva com a longa pennanenela no poder. que 

toma as "artimanhas" mais numerosas, mais Insuportâvels e. portanto. 

mais visivcls. O livro de Afonso Henrique. Vargas. o maquiavélico. 

ordena. do ponto de vtsta de uma morol antipolitica c oposicionista. o 

dcscmpenho de Vargas. confundindo multas vel.es a hab!lidade Ineren

te às "regrns do jogo" com o poder " diabólico" do maqulaveUsmo.lI 

Mas se a QSnida e a arl i1llanha podem .ser contempladas como 
qualidade!! universalmente politicas. ambas parecem estar ligadas a 

traços de percepção pes!!Oal e de peT!:!onalidade que o irmanam ao 

'principe-, pois se identificam a seu natural e prudente pcsSimisnw, 

Para Maqulavel . tal p.::ssimismo resulta do fat.o de que "os h.omens 

devem ser annados ou exterminados, pois se se vingam de ofensas 

h:ves. das graves jii. nii.o o podem fazê-lo", ou "de que vai tania diferença 

entre o como se vive e o modo por que se deverã viver, que quem se 

preocupa com o que se deveria fU7,.er, em VI:>; do que se faz. aprende 

antes a pr6pria ruína do que o modo de se pn:servar. E um homem que 

quiser fazer profissão de bondade, ê natural que se anuine entre 

tantos que sâo maus". t o mesmo pessimismo que o faz COIlS1atar que 

-os homens, por serem pérfidos, hesitam menos em ofender aos que 

se fazem amar aos que se fazem temer ... e o principe. se confiou 

plenamente em palavras. se mio tornou precauçóes. estã arruinado"." 

Esse mCSlllo pessimi:<1llO preside, sem duvida. os lentos prepa

rativos que antecedem as dedsôes de Vargas e que transmitem. como 

vimos. a Impressão de um temperamento acomodado ou hesitante. 
"Getulio". revela João Neves. "mais do que realista. era constitucional
mente um pessllnlsl.o e um d:/lco". e ntlO se engajava em nenhuma Juta 

sem um sólido conhecimento das forças em Jogo. "Não lhe ex:lgisscm, 

portamo. a travessia do Rubicâo sem prcparaçl10 prévia." Dai suas 

hesitações. $Cus avanços e reuOCCSl:!os." 

" Monso Henrique. op,clt . 
.. Itlem. p. 24. 100 e 101. 
.. João �= da Fontoura, 0l,.dt.. p. 6. 
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A adoção de rumos previamente traçados exige. por outro 

lado. perfeito equilíbrio lntcrior e completo autodominio. apontado 

desde eedo como uma earaelerislica fundamental da personalidade 

de Vargas. que estimula tambêm o controle e a previsão dos efeltos 

do tempo sobre o comportamento e ação dos Individuas. Sua "pru· 

dência" e "eapacidade de esperar" lhe permitem. assim. "jogar com 

as cartas e Impacl�nclas do adversarlo. Não com as próprtas. Por 

Isso. pode surpreender várias vezes as fraque7.as e equivocas alheios 

e deles tirar o melhor partido"." Essa morosidade do jogo politlco 

afasta·o. convém lembrar. dos conselhos de Maquiavel. que recomenda 

contra o InimIgo. ações fulminantes. de efeito e definitivo." Em Vargas. 

ao contrário. a conciUaçáo freqüentemente abranda os efeitos do 

maquiaveliSmO. e o tempo dilui conflitos: se puder estJ<Ular o adver· 

sárlo. não o elimina. Juraci Magalhães. seu oposltor desde t937. 

não deixa de Insistir que Vargas Jamai s  castigava um inimigo Inu· 

tllmcnte.'· e era comum realocar um ator alijado em novos postos 

ou novas funções. neutralizando em parte animosidades e descon" 

tentamentos. 

A capacidade de planejar a ação poliUea com temporo/idade 

diversa da que era vlvenclada pelos demais alOrcs no eampo poliUco 

confere a Vargas alguns atributos que deixam de ser meramenl.e 

adjeliuos e adquirem conotação substantiva: sUencloso. secreto. frio. 

calculista. são lemlOS que nos revelam. em uma mesma direção. o 

corte radical entre quem deixa explicitas objetivos e finalidades. e 

quem os esconde ou obscurece. ou entre quem � manipulado e quem 

manipula. 

Tais contrastes, evidentemente. chamam a atenção para as 

repercussões da co'lil.lntl.lra sobre a ação pollUca. A obra de Maqulavel 

e a prâxls de Vargas são fortemente impregnadas de urna ordem po. 

lith;a conturbada e Inslavel. e de urna construção do Estado em pro' 

cesso. na qual a habilidade do ·princlpe" consiste em selecionar com 

clarlvldtncla. As regras do Jogo são. porianto. explicitadas em função 

da ron.servQÇÕ.O ou inversàD de alianças e coaliz6es já feitas. ou então. 

levando em conta a diversidade de forças e as oposições existentes. 

Nesse sentido. dominam as especulaçócs sobre as relações complexas 

entre unidades territoriais. ao lado da relação triangular entre o "prin

clpe". as clltes (aristocracia) e o povo (as massas). 

,. J<>4o Neve!! da Fonloura. op.d1 . 
.. Maquia"'i. op.clL. p. 58 . 
.. Juraci Magalha"". op. clt. 
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Maqulavel Insiste. por exemplo. que o campo prlvlleglado de 
Intervenção do "princlpe" é a ação providencial c antecipatória sobre a 
conjuntura: "Não só remediar o presente mas prever os casos futuros. 

e prevenHos com toda a perictn. de forma que se lhes possa facilmente 

levar corretivo. e nâo deixar que se aproximem os acontecimentos. pois 
deste modo o remMio não chega a tempo" ... E continua: "Assim se dá 

com as coisas do Estado: conhecendo-se os males com anteced<!;ncla. 

o que e dado senão aos homens prudenles. rapidamente são curados: 
mas quando. por se terem Ignorado. se têm deixado aumentar. a ponto 

de serem conhecidos de todos. não há mais remédio àqueles males".''' 

Uma cstrategla Jâ deflnlda regula. portanto. a Intervenção 
sobre acontecimentos e fatos. embora. as vezes. seja necessário 

encaminhar-se "para a direção a que os ventos e as varlaçôcS da 

sorle o Impclircm".'· 

Vargas revela. ao longo da sua vida. Id<!;nlica preocupação 

antecipatória. e. Jà em 1919. em confidência a um .. migo. lamenta: -N,io 

tenho tempo para pensar. SOu forçado a agir ... De fato. o prusglanl�mo. 

por falia de agude7.a. comprometeu Nletzsche. Na luta. vencer e adap· 

tar-se. Islo e. condicionando-se ao meio. aprccnder as forças ambien

tes. para dominá-lo"." 
Essa preocupação de controle sobre as forças polillcas amolda

se. portanto. como ele mesmo o sugere. ás ImposlçOcs do contexto 

político. que parecem te-lo guiado maiS para uma sucessâo de tâticas 

parciais. preventivas. de acomodação gradual das contendas. do que 
para os grandes enfrentamentos do "príncipe". que se descarta do 
Inimigo com uma ação fulminante. em campo aberto. Dai a "ausência 

de agressivld .. de-. o "tqu!librto". "a paciente capacidade de esperar" e 
"um maravILhoso poder dcJcnsioo- que o fruo:iam adaptar-se ao "império 

das clrcunsUl.nclas".'" 

De fato. as grandes Inflexôcs da vida política de Vargas sào 
longamente preparadas. A conciliação no Rio Grande é empreendi
mento que se estende por mais de uma década. Sua candIdatura. em 

1929. ê um acontecimento esperado. como tambem o e o confronto 

armado em 1930. O gotpe de 1937 a nlnguêm surpreende: urdido em 
slltneLo. reune os segmentos mais el<pressivos da comunidade polillca. 

" Maqula""l. op. �It .. pp. 25/26. 
· Id�m. p.I07 . 
.. Carla d� T�lmo Euobar. 27 d� maio d" 1919. Arquivo Getúlio 'largas. 

CPDOC/FG'I. 
lO João N�""a da FOlltoura. Oi>. dt. 
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rc:du1.lndo a oposlçllo a prolestos isolados. O complexo jogo continuísln 

de 1945 vinha também sendo arUculado desde 08 anos anteriores. o 

mesmo ocorrendo com a volta espetacular em 1950. 

Dc surprc:c:ndente. in&llto. fulminante. rc:stou apenas o gc:sto 
final - o suicídio -. cm 1954. (dUma elo imprcr;l$(vel de uma longa e 
bc:m conhecida carreira. E t: esse cilrllter Ineslx:rndo que obriga a 

revl!llx:s de julgamentos Já feitos e de avaliaçôes dcfinlUvils: que 

reallnha refralârtos: quc oongrega 11 massa. que assIstia passiva ao 

desenrolar dos nconlcclmentos." E flue. afinal. outorga ao Partido 

Trabalhtsta o nome e a bllndelra de um ídolo. "Meu sacrlliclo vos 

manlm unidos I ... ) Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a 

minha morlc"." F;ste t: o seu último e suprcmo gesto dcfensivo. 

O popullsmo foi o coroamento untural de uma longa 1)(}liUca dc 

acomodaçOcs. dc arbitragcm de forças contrárias. de cocxlsttncla dc 

classes quc. em sua extreum heterogeneidade. abriram caminho para 

a açâo 'proverblal" do "princlpe". É nessa inSI:.billdade e Indeflnlção 

que se criam o t.'ClZW do ,xxler c flreas de lnclL'Cls�o que lIubjugam :. 

sociedade fi política. e que concedem âs vlrlualldadcs de um homem 

e ao IICU Jogo pt.'f"SOflal!slu um Impacto sem precedemes 110 âmbito do 

sistema politico. 

A entrada das nlall�as no ccm)rio pós- 1945 e suas conseqütn

elas sobre a cstratt:gla e a blografla polillca de Vargas merecem. pela 

Importância e complexidade. uma reflexão â parte. Podemos. no en

lanlO. adiantar que o 'Vargas popul1sta" n1l.0 apresenta traços quallta· 

Hvamente diversos daqueles que procuramos ressaltar no presente 

trabalho. O "pai dos pobres" conserva ainda o cunho tradicional do 

antigo paternalismo ooronellsta. e que provavchnentc o aproxima das 

populações rurais rectm·chegadas ao mundo urbano." A ousadia e o 

destemor do caudilho. aliados à prática e ao culto das lealdades pes

soals. transferem tambt:m para a poliUca dcsse periodo o espirito dc 

combate das lutas nacionalistas. ao lado de uma trrc!iistivel tendên<:la 

OI o �'o ..., Ald ... Vargao. por OC',slAo do 2�" ann"n"Sáo1Cl da ..-t" ..., 
vargal. ,Lu"" a calaa ..., �>ero popuLar b Quais ele relp(lfld<: COm un' sl�"lflc •. 
UVQ: "t mui10 lardl:-. 

.. Get .... Uo V.'gaa. Cana-t�la",c"'o. �'" Ensak>s dI! Op(n!&o - o..u"I<> Vargas. Rio 
de Janeiro. Editora In .... b'D. 197�. p. 44 . 

.. Se o popullamo rq>n:aenl. Um corte ("Qfll o coronell ... lO. como o 'ponU FTan_ 
dxo WelJo" ml DeU 1IVJ<l O _dWno "" pQ/iIlm brosUeltn (RIo df: Janeiro. Pu " 
TC1TIl. 19781. t. "" mesmo \""'\"'. urna ""ra60 I ... "afonnada do meNTlCI. o. �arnpone
""" r«�m-chegado. vh<rn nele a �o"tlnu"çAo 11<> "'"<lmnd hom-. que. M'" Hclma do 
<10<10 da I ........ t o ,I0<I0 do pais e do t.:stado. 



de reaproximação com os velhos aliados de 1930, reinvestidos nO.'l 

ministerios da segunda presidência. 

As massas. ou os trabalhadores. aparecem. portamo. como pano 

de fundo da política. como o potencial aliado que decide as elelçOes de 

1950. mru:l não sustenta governos. nem governa. 

A solidão IInal de Vargas. diante do povo Indiferente e passivo. 

e das elites hostis. confirma que "o pior que um príncipe pode esperar 

de um povo hostil é ser abandonado por ele. Mas da Iniml7.ade dos 

grandes, não devc temer só que o abandonem. mas que o aICl.quem-.'" 

.. Maqula�1. op.dl .. p. 60·1. 



Introdução 

DO MODELO INSTITUCIONAL 
DOS ANOS 30 AO FIM 
DA ERA VARGAS 

Bolivar Lamounler 

Se as mudanças econOmieas implementadas no Brasil a partir 

de 1930 est.ão bem estudadas. o mesmo nào se pode di7.1!r da estrutura 

politico-institucional erigida a partir da Revolução de 1930, No ângulo 

predominantemente economlclsta em que se situam. as aná!!ses 

sóciopollUcas disponíveis mal fa7.em referência a ballzamemos 

institucionais. prendcndo-!II'!. na malorla dO.!l casos. aos !,'rdndes agre

gados sociais da teoria marxista. E:sboçar uma interprctaçii.o mais 

consistente dessa evoluçilo polítiCO-institucional e de suas conexóes 

com as mudanças ocorridas nas ultimas duas d&:adas ê o objetivo 

central deste ensaio. O pressuposto geral ê que estamos vivendo o nnal 

de um ciclo, Do ponto de vista eeono'imleo. seu csgotflnlcnto pode ser 

visto como um efeito veblenlQno. ou !Seja. a exaustão devida ao 

próprio sueesso alcançado numa fase anterior. De fato. o modelo de 

Industriallzação induzida pelo E:stado assegurou ao Brasil. durante 

várias décadas. taxas de crescimento extremaml'.llte elevadas. trans

formando o pais num sr.ow case de Industrialização acelerada. O 

esgotamento se deve. entre outras Ta7.ôeS. á consolidação de vantagens 

adquiridas. sob a forma de renl-seeking_ e ao rotundo fracasso daquele 

modelo sob o prisma social-redistributivo. que fez do Brasil um show 

case lambem no que se refere á pobreza. fi iniqüidade na dlsLrlbulçáo 

da renda e ã IntenSidade das tensões soclals', 

I ThQrsldn V�bl�", Imper1al German!,' WId lhe Industrial ReuoIutlon (Ann I\rbor. 
Mkhlgan: Th� Ulllvo:T$lly of Mlchlg8n Pr� .... . 1966; cdlçao orlgtnal da M8cMUlan, 



Na áren poHUoo-insUtuclonal a questão e mais complexa. Nossa 

tese e que o modelo ImUltudonal que. começa a scr estabelecido nos 

ano!! 30 asscnla·sc sobre um tripe extremamente problemático no que 

!IC refere fi conform ..... çáo individuaI de cada um dOIII trts coml)()nentes. 

c mais ainda qunndo se pcnslI na comblnaçlio dos três nUlllu mesma 

cslruluru instituCional: arranjos exacerb.-,damente. oonsocialiuos na esfe

ra elcltoral-partidârl:a. corporativismo na ãrca sindical. e presiden

claU,nno plebiscitário como suposto f8l0r dc uni!le:açâo. na cumeeira 

do slstcma pol!tico.· Corrigir ou substituir Inteiramente esse mcca

nlsmo Institucional ê o debate que s.c vem travando desde Illt:ados 

dos anos 80. 

Meu argumento será desdobrado em duas etapas. Referir

me-el na prlmelro ao modeLo eCOllómlco que enlcq,.'iu da Hevoluçilo 

de 1930. 11:'\0 para fazer uma reconstroç;'lo detalhada. mas para do

cumenlnr com d:ados de �uisa o Importante reexame que as elites 

bmsiletras vêm fa1A::ndo a CS9C respeito-'. Deixarei para a segunda parte 

o tripl! Instituelonul a que ochna me referi: consoclaUvlsmo. corpora

lIvlsmo e presidencialismo. Direi alguma coisa sobre as origens e a 

evoluçoo desse modelo e apontarei algumas de suas debilidades nas 

atuais condieões do pais. Antcctpando e resumindo o argumento cen

traI. direi que se acha em curso uma acelerada fLvricnt. .... çâo Id�·()16gicil. 

19151: Mallcur 01901"1 Jr .. n... RIK nnd Dn"IIne q{ NnUons: f:.ronot"", C_ali'. SIt'uf\<l'''''' 
ond Soda! Rlg!tfUIe. lNew tla""n: Yale Unl""r • .Ily Presa. 19J12J. Eld.IC ""''' vaSla 
IIteralura lIObre .. RoevoIuo;Ao de t930 c """ Impa�to poIhlco c ... :o"Omlco n.a v1d� 
br.uIlcinl. EopecIoItmen'e uld •. lendo em �a o enfoque .-., arll� . •  : BorI8 
Fausto. orpnlJador. O BrnsQ �1alI1o. \'OI. Ul lS. Paulo: DtreJ. 19811 e Paulo 1iIandt. 
GetúI"" da ufd<l poro n tuslór1<l lRlo de JaMlro: Zahar f".di1�.1985I. " Influbw:la do 
"legado g<:lulltlta- 110 cIeba,e """.Utudon"t doi. li""" 80 � dl"""1lda por Amau!)' de 
Sou ... e Boli"". I..tlmounJer no "" ...... -" ft:itu.a da nova ruo'lII.nulçAo: "m rttlC8,ne 
da cultu ... poIiUca braslrt",·. In Bolivar I..tlmounJer. De Gdsd o CoIlcr. o bo� d .. 
tmnsl("c\o 1S40 Paulo; .. .di1...,. Su".rt. 19901 . 

• $obre d<:moc:.-.eIu �ttvas .... <k03flMnSO. I'n" � UJphan. o"""",,,,"s; 
Pot..,..,1S q{ M� WId QInseouU$ Gaoerr\mcf1I I11 n....ntll·()nooo Coun!r1es IN ..... HD�n.: 
Vale Unl' ...... ny � ... 19S41. 

• O klesp Ilnstltuto de E:$ludoo Ero"Omlcos. Sodals c 1'o11l1mA dt So\Q PautoJ vem 
dt:aenvolvendo um amplg progJ"Bma de l>C8<Iut ..... .abn: problema. lnsUtudooUlls rom 
ba ... ntl SIUIJI!!Is. tanto de ....... quanto de cli'e. o. dllcloe ,,!lU ..... """lc artljto 
pro-.-bn de uma ""-.qUi,,",, felll. c,,,''" ,\O\"O:rnhro de 19&.J e Junho de 1990 (cilada mlllo 
Ell'''''/901. e d" oul"" 1ft" JuntO ao CO"W"C'IIIO NRc:Io"al. em 11191. 1995 e 1996. N. 
pe&(!ul .... 1;:111"./89. foram ""t<eVlSlBdas 450 I�S&(I,," em 0110 acgmentos da "lIte: 
poliU.:.... emp ...... rto.. líder .... alndlca ... alt.,. adrnlnlsu .. dores do ""'OI" pUblteo. '" 
,e1ed ........ jornall&1I.1 e emprea6r1oa de romunle&ç .... Hcteu. U!IQI;I.U_ e mUI,*, 
<OS lol'k1.al . ... pc� da Marinha e da "" .... '.uUal. Na Congreseo/91 foram "". 
1rCY1-'''dos 406 da. !084 parla"",nl""" 17l'Mo da. dtpulI.doo federals e � dos .., 
nadore_l. Ambas .. P""Qu!""s forarn realizada. g ... ç ... ao apolo IlnKnce!ro da Fun_ 

daçAo Ford ao Ideap. 



com uma crescentc convlctAo de quc o modelo dos ano� 30 estA 

esgotado. eoonOm!ca e Instituclona]mente. Essa reorientação estA liga

da. por uma partc. a fatores Internos: à e5tagflaçtlo dos anos 80. ainda 

não superada: ao temor à Ingovemabllldade: à conscltncla da grave 

deterluração social que vem ocorrendo num pais JII dilacerado por 

deslg\mldadcs profundas: e. por outra. ao portentoso Impacto das 

mudanças ocorridas no [...este Europeu. que rcdescnharam o mllpa

mundi Ideológico desse UmllU' dos anos 90. 

I. E.tado e Induttrlallzaç'o: A penoA revldo 

de um modelo 

e; certo que um moVimenlo revoludonârio Vinha lICndu articu

lado por dlsskll!nclas da elite em alguns dos prlm:lpals estados antes 

mesnlO da crise de 1929. Numn reflexão mais ampla. pode-se tambem 

dizer que as principais dlreçOcs da politlca publica que emergiram 

enll'C 1930 e 1945 - como a Instltudonali2ação da Intervenção rq!ulatórla 

do E3uKlo na economia. e eapeclain�nle nas relações capltal/tl'abalho: 

a consUlulçào de um setor publico empresarllll: a centralização do 

poder. corrigindo os excessos fedemUvos da Constituição dc 189]; e ali!; 

mesmo a progressiva afinllaçáo dc urna Ideologia de nAcionalIsmo eco· 

nOmloo - vinham sendo lentamente gestadas no bojo da Primeira He

publlea. �ses embriôeS de mudança Unham origcns e motivaçOes 

dlver.sas. mas convergiam numn aguda preocupação com a debilidade 

do Estado e da economl..'l ngroo:portadora sobre a qual se assentava. 

Es!Jllll debllidades vinham sendo deb..'lUdas dode a antevéspera da I 

Guerra Mundial por Int.electuals. politlcos. emprcs. ... rlos e militares -

sendo concebrvel que levassem. mais cedo ou mais tarde. a alteraçócs 

Institucionais Importantes. F.S6<:S antecedentes nllo dl:vem. po",m. le

var-nos a subestimar o Impacto da crise de 1929. que. sem dúvida. 

aCC'ntuou rui convergtncirul latentes c deu fcição Imediatamente pr.'lllca 

àqueles anseios e preocupaçOes. 

Assoclando-se ao movimento revoluclonârlo então em curso. 

como agente preclpillldor. a erlse de 1929 reforçou a tendtncia â 

mudança. contribuindo para a eclosão de Importanlcs dcs]ocamcntos 

de poder na SOCiedade brasileira. ConSiderado cm sua composiçáo 

social e em seu discurso prt·revolução. o movtmento chefiado por 

Getúlio Vargas não transcendia significativamente o horizonte dos con

flito!! hltl'a-ellte que lavravam desde o lnido do regime republicano. Na 

ongem. a revolução mnl se distinguia das contenda!! que ocomam 

continuamente entre a!! fraçôcs regionais da exigua oligarquia que 
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então controlava o pais. Apesar desse earãter limitado da coali>;âo 

tnlclru. amplamente reconhecido. mudanças Importantes seguIram-se 

à derrubada do governo de Washington Luis (1926-19301. A Revolução 

de 1930 alterou substancialmente o modus operalldl do sistema polí

UCO. reeslruturando os canaIs de acesso ao poder federal e dando 

InícIo a uma serte de mudanças substanciais. tanto praticas quanto 

Idcolôgtca.s. Justamente neste sentido é que se pode entendê-Ia como 

I) momento focal do processo brasileiro de slalc--buildlng: uma forte 

lnnexi\o crntrall:wdora no aparelho estalaI. coniglndo o n:glonrulsrno 

excessivo da lkpúbllca Velha. e. ao mesmo tempo. uma Innemo na 

poliUca econômica. que se onenta cada vez mais no sentido do naci

onalismo c da Indush1allzação. Inicialmente renexa. poder-se-Ia mes

mo di7.er Instintiva. essa política foI aos poucos assumida como vlsi\o 

doutrtnâJ1a. ou seja. como um modelo de industliali?..ação. cujo motor 

vlrta a ser uma f Orle presença empresarial do &stado nos setores de 

infra-estrutura. 

Decorridas seis décadas. o pais dispõe hoje de uma base. In

dustrial significativa. Ao contrârio da Argentina. onde o avanço Indus· 

trial foi dincultado pelos connlttlll políticos do período pós-1930 e 

continuou bloqueado durante as Intervenções mll!tares. o Brasil sus

tentou elevadas tHJ<f1S de cr .. .seimenlo até o Inido do. .. anos 80. Esse 

sucesso na promoção do crescimento e o papel crucial que nele de

sempenharam grandes emprc.'1as estatais conferirrun ao antigo modelo 

getullsta-dcsenvolvhncnttsta uma legltimtdade inegável. À medida. 

pori:m. que se configurava a estagOaçll.o dos anos 80 (a chamada 

"década perdida-lo o sucesso anterior desse modelo passou a dificultar 

a aceitação de um modelo distinto. baseado num controle mrus rigo

roso do déficit público. na reduçâo da intervençi\o empresarial e 

regulatõria do Estado na economIa. e na busea de polillcas públicas 

eficazes na ârea social. Nesse sentido. O debate Ideológico dos últimos 

anos tem como eixo a crescente convlcçll.o de que tais reromlas si\o de 

rato necessllrias. e não slmp(es reOc-"o da obsessão llcoUberal de 

['lguma minoria conservadora. 

FomlOU-SC. de fato. um consenso ou. pelo menos. uma acentua

da converg�ncla no sentido da revisllo do modelo de desenvolvimento 
ar llculado nOs anos 30. Esse modelo. COmO dissemos. conreria ao 
Eslado um Importante papel emprcsartRl: em algumas romlulaçOcs. um 

papel decisivo e praticamente ilimitado. pressupondo-se. ao O1eS'l1O 

tempo. que a distribuição da renda e a melhoria das condições socirus 

tenderiam a ocorrer nat.uralmente. como Subproduto do crescimento 

econOO1ico Ivale dizer. do adequado desempenho. pelo setor público. do 



pape! a ele atribuído). A consciência de que essas conseqü<'!m:las sociais 

desejáveis não ocorreram. mais que Isso. que o pais estará C:>q>OIito ao 

risco de uma situação crônica de convulsão social. se não avançar 

rápida e substancialmente na redução da pobre...a e das desigualdades 

sociais. e. sem dúvida. uma d3..'l causas da refonlmlação que ora se 

exige. Nesse sentido. o esgotamento a que nos referimos lcrã de 

corrt.:sponder ao início de um novo ciclo. uma reconsln,ção do Estado. 

com lrts componentes principais: !I uma nova delimitação dos selares 

nos quais a presença empresarial do E:stado pode eventualmente con

tínuar aconselhável: 2) a redefinlção d3..'l responsabilidades e do modus 
Juclendl do Estado na área sodal: 3) a reorganização Institucional. vale 

dl�.er. o reexame dos mecanismos de representação poHtlc."l. da federa

ção e do sistema de governo. 

A pesquisa Elltes/89. feita pejo !desp JunlO a alto segmentos 

da elite brasileira. teve como um de seus princlpals objetivos apreen

der a referida reavaliação do modelo de desenvolviment.o implantado a 

partir dos anos 30. São relevantes. a esse respeito. os dados da 

Tabela I .  construída com base numa pergunta amplamente retro6pec

tiva sobre os aspectos nos quais a atuação do Governo federal teria sido 

bem ou mal sucedJda. desde 1930. Tomando todo o periodo de 1930 a 

1990. que abrange a emergrncia. o apogeu e o legado do geluUsmo. !x."1l1 

como os governos militares (1964-1985) e a Nova República {1985-1990J. 

vemos que existe uma avaliação razoavelmente positiva do que se rea1l7.ou 

em lennos de Í/lSlitution·building poHtico e de crescimento l..'COnõmico. 

No Item - /mplanlação de uma eSlrulura politlc<:l utãve! llara 

o pais -. 38% mantêm uma opinião positiva para a media do pen

odo. A avaliação negativa {somenle 19% de aprovaçãoJ recai sobre os 

governos militares (1964-19851. Mesmo a NOtXl Repriblica [1985- 1990) 

do presidente Sarney. vista como um desastre económico. conta com 

53% de aprovação. certamente devtdos a um reconhecimento genera

lizado de que graves diflculdades lhe foram legadas pelos governos 

militares. de que o relorno ao pluralismo democrático se deu sob 

condlç6es econômicas extremamente advers."ls. e da própria complexi

dade da agenda política. visto que esse foi o periodo da Asscmblêla 

Constituinte. São claramente Favorávels as avallaçOCs referentes ao 

desenvolvimento da empresa privada e ao crescimento econômico no 

conjunto do perioclo. 

No tocante às políticas de desenvo1v1mento educacional e ci

entifico e às sociais propriamente ditas Iredução das desigualdades 

sociais e regionais). essas seis décadas de dese.woluimenttsmo são 

vistas pela elite brasileira como um verdadeiro desastre. No que se 
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Tabela I 

.''''q''Io," E.I!lcs/8910) 
It.VIolJJú;.AO 00 DESI':MPENHO DO GOVERNO FED!;!w"" 1930-1990 

(!;[I\ ",,""""age"s) 
O Covt!tno rede",] teve algu,,". "",,IW ou WlaI suasso 

1930/90 1964/85 1985/90 

lml�,.ntaÇlio de umll e/ltru'Uf3 '" " 
poHHC1l vtllvel P'l"' o pais 

EsUrnulo ao """""""'vI,, .. ,,,o '" " 
da ""'presa privada nacional 

�llglo Intcrnac\oCul.l do "". " " 

Promoç;\o do cr""""'",emo 00 00 " 
�n<'>ml"" 

Promoçllo do dellClwoM",rn,o " 
educado,,;>.1 C dClUm"" 

Redu�ao <las dealgualdades , 
,eglonal. 

Redução <1"" <lealjlual<lades sodals " " , 

["IV.,.. �I'llcaç;l.o oobre a pesquIsa n. nota 3. I'OnIm entrevl.,ada. 450 peMOII5 em 
o!lo ""Io,e" dll ell,e brasileira, O eo"\plemen,o daa po'centagens na tabela 
correspor>de 6 !IO"'a du cesp<>5lu ncg�lfvllS )pouco ou "",,/um, oucc"",,,l. 

rerere às desigualdades reg!tJnais. 22% dos entrevistados acham que 

houve succ!lso no decorrer da$ seis dêcada<t: 9% dll'.em o mesmo em 

relação ao primeiro governo civU {l985-l990J. Em n:laçdo às desigual
dades sociais ti avallaçll.o ê pIOr. 14% v/':em sucesso no conjunto do 

periado. e 7% conseguem dl7.cr o mesmo a respeito da Nooo. Republk:a. 

A Tabela 2 mcde o grau de aceitação a uma aflnnação extn:

madalllenle IIlx::raJ - a convenlencla de se restringir a atuação do 

Eslado a "mas clàsslcas". como segurança. edu<:ação e Justiça, A co

luna da esquerda mostra a distribuição das respostas na pesquisa 

EUtes/89: a da direita. na pesquisa Congn::sso/9 1. Observa-se que a 

referida afim,ação foi totalmente apoiada por 37% dos entrevistados da 

pesquisa Elites/89 e por 46% da pesquisa Congrcsso/9 L _ Os dois 

pel'CCnluais s.'\o elevados. considerando'se o <:aniter taxallvarnente libe
rai da proposição. mas t ainda mais elevado entn: os congTc:s.sistas. 

Esse maior liberalismo dos congressistas se d� mals provavelmente ao 

Intervalo de tempo entre ali duas pesquls.,s. no qual se registraram 



acontec:imentos de enomle Importância, sob o ponto de vista aqui con

siderado, que à diferente composiçllo dos dois grupos. Tudo indica 

que 08 congressistas avançaram no sentido da refonna do Estado e da 

privati,,�.,ção de empn!sas estat"is sob o impacto de um fator externo -

o colapso ddlnitivo dos regimes de economia planificada do Leste 

Europeu e da ex-URSS. e de um fator intcnlo: o megachoque cconô· 

mico aplicado em março de 1990 pelo rerem-empossado governo Collor. 

cUJo fmcas!lo agravou a situação económlca e social do país e evidenCiou 

mais uma vez que o controle de uma supertnflaç<1o como a brasllelra 

iria exigir refonnas estmturals profundas. 

ATIJAÇÁO DO ESTADO OEVERIA RESTltlNCIR·SE A -ÁRI:'.i\S 
ClÁSSlCAS-. COMO EOUCJ\çAo. JusnÇi\ E SEGURIINÇA i'1 

Il'<Irttnlagen8) 

�:1I1",,/89 Congre"""/91 

Concc .. da em (en.1OS 

Forte dlocordânda '" 

Sem opIn�o 

' "'' , ,, ,,, 

1"1 Ver ""pllcaçao sob<e as pe8'Jol",," na no18 3.. 

A Tabela 3 explora o tema da refonna do Estado em função de 

selores específicos. Observe-se que mesmo o supertabu dos tempos 

gelulistas - o monopólio estalai do petróleo - fOi "flexibilizado" - segundo 

a expressão do preSidente remando Henrique Cardoso -. embor .. o 

Estado ainda mantenha forte controle sobre o sclor. Na pesquisa 

Elites/89. 59% consideravam lndlspcns:ivcl a presença empresarial do 

Estado nessa ârea; na pesquisa Congresso/91 essa proporçilo atiogiu 

apenas 44%. Vilo no mesmo sentido as diferenças registradas no 

tocante ,., energia elt':trica. às telecomunicações, às ferrovias. à Indús

tria farmacl!utlca e à sidcrurgi ... 

A lmport;'mcia desses resultados. como foi sugerido. é que 

indicam a disposiçao das eHtes e do Congresso ti aceitar um amplo 



progmma de refonna do Estado. apesar da maciça rejeição ao governo 

do presidente Fernando Collor de Mello I I 990-1992). que. naquele 

momento. tentava Implementar tais mudança!!. Convidado!! a avaliar o 

desempenho do presidente Collor em seus primelroos 18 nu:.sCli. ape

nas 6% dos congrC!l!d!!tas en,"""stados classificaram-no o:vmo ótimo ou 

bom: para 35% cle seria regulor. enquanto uma sóUda maioria de 58% 

preferiu cJnssiflcá-Io como ruIm ou pesslmo (2% não qulsemm opinar). 

Mesmo no partido do presidente. o I'RN. a avaliação positiva (ótimo ou 

bom) ficou em 48%; para oulroi!! 48%. o governo seria apenas regular 

(4% classillearam·no como ruim). Parece. pol!!. t.'vidente que o Congres

so se dispunha a cndossllr refomms que o Executivo apresentava como 

bandeiras lIuas: mas eSH.a disposlçào nada tinha a ver. no momento da 
pesquisa. com o desempenho do governo. Tratava-se. antes. de uma 

Importante reorientação no pensamento das elites e do!! politlcos bra

sileiros sobre as funçóell económlcas do setor publico: mals do que 

Isso. do esgotamento . .sem nenhuma dúvida. do modelo que comCÇüu 

a ser Implantado hA 60 anos. sob a l:gtde do gclullsmo. 

Sl."TORES EM QUF. A AltJJ\ÇÁO EMPRESARIAl. DO ESTADO 
t. CONSIDERADA -MUrro- ou -rQTALME:ml':- NOCESSARtA 1'1 

lPorunla"""s1 

""""" """",, .. 

...... " 

"""'" � " 

Teleooml,lnk:a0;0e5 '" 

F'�mYlR. ., 

100"11101;0 larn_Uca " 

"""" ... " 

InfonnAUe. " 

AvillÇto eomerelal , 

" 1  Ver explk:1OÇAo .abre .. �ulaas na Nola 3. 

CONGRESSO/91 

« 

" 

M 

" 

" 

" 

- 10-1 

- 1"'1 

I" ) Setor rUIO InchIldo n. peoquloa de 1991 devido .  prtvia rdorrnl,llaç.o 
da k:glllaçAo. eom rMuç;lo da p�nç. Ulalal. 

1" '1 Selor ,,110 Incluldo ,lev\do , prl:vla j,nvaU .... çâo da VUI'. unlea emp<etll! 
_alal do �. 



Em 1995-1996. com o programa de prlvallza.ção j:'l basta.nte 

avançado. o ldesp pesquisou as oplnh'>es dos congressistas a rcspt:ito 

da privatiz.u,âo do próprio cerne do setor públiçQ "'-'presarlal. A Tabela 4 

mostra os resultados. Como se v"". a pesquisa Indica uma mudança 

significativa. mesmo nesse penado mals curto. Isto ê. dc 1995 para 

1996. O Congresso de 1996 parece mais inclinado que O de 1995 a 

tmnsfcrlr para o selar privado as sua.<! atividades empresariais mais 

Importantes. Inclusive algumas tradieionalmenle viStas como estrattgi

caso A questão apresentada foi se o entrevistado concordava ou não com 

a prlvatlzação. num prazo de tr� anos. das empresas estatais ainda 

existentes nos setores de mineração. energia elétrica. telecomunicações 

e petróleo. bem como de Instituições flnanceiras públicas. como os 

bancos comen:lals estaduais. a CaIxa Económlca Federal e o a'lIlCII do 

Brasil. Observe-se que essas duas últimas nem sequer- haviam sido 

Inc1uidas na pesquisa de 1995. dado o caráter extremamente embrio

nário do debate a esse respeito. naquele momento. Como se vê. o apolo 

à prlvatização não t majoritário em lodos esses easo.s. mas os indlces 

são expressivos e mais altos em 1996 - em todos os casos em que a 

comparação foi fclta - que os registrados em 1995. 

Tabela 4 

OPINIÃO DOS MEMBROS 00 CONCRESSO NJ\CIONAL 
SOBRE A PRlVATlZAÇÀO EM SETE SETORES. NUM PRAZO 

DE � ANOS. ! 995-! 996 
lporcentagem a favorl 

== Setembro! "" Qutubro/!996 

Mlneraça" 10a. Vale do Rio Dooel " .. 

Tele""munl�D.ç6es ISlstema Telebri.sl " M 

Eletricidade (SIstema Elctrobrâ51 " M 

Petróleo IPetrobrbl " " 

I'lnancelro Estadual Iban.,... CIImerclal. estaduais) " '" 

I'Inan�ro Federal: Caixa Econômica , ..... , .. 

Fln",,� Fe<leral: B"".., do Bta5ll " 

BASE ( N _ 1 OO) (409) (3111 

I'ont�: PesquIsaS re�lltad&s pelo tdesp )u"10 ao Congr<OS>lO NacionaL 



11. Do trlpt dos ano. A presente erise InUltuelonal 

Não t: menos pronunciado. do ponlo de vista polHico

institucional. o �sgotamellto do modelo dos anos 30. O Congresso 

Constituinte de 1987- 1988 debateu longamente esse problema. mas 

n:'lo conseguiu fixar em definitivo o perul InsUtuclonal do pais. Meu 

argumenlo quanto a esses pontos C: que o modelo cligido a partir de 

1930 assumiu a forma d� um trlpC:. cada uma das trt:s pontas 

correspondendo (I soluçA0 dada a dUema" que haviam emergido em 

três subsistemas Institucionais. A prhlldra dessas ..oluçOCS dl>;la res

peito ao formato do subsistema de representaçAo de interesses: a 

opç:'lo pelo corporativismo. com a collst."qüenle reJeiç:'lo do pluralismo 

sindical.' A segunda referia·se ao sulHilstema representativo no sentido 

estrito. ou seja. federaUvo. eleitoral e parlamentar. Nesta área prcva

IL't:eu o Lado Ubt-rnI-democrnUco da eUte. aparentemente minoritário na 

l{evolução de 1930. A solução escolhida foi de caráter collMlClativo. isw 

ê. um arranjo orienlado para a proteçllo das minorias jXIHUcas contra 

a formação de maiorias compactas c/ou o exercido desabrido do poder 

por estas. finalmente. na tL-n:clra ponta. o presidencialismo ou. mais 

exat>llnente. a r,idlca1l7.ação plcbiscitAlia da Idt:ta presidencialista. Con

centrando o poder no Exe.:-utlvo e eana!i�.ando para ele um simbolismo 

de Intensa IcglUmldnde popular. criou-se assim. progressivamente. com 

o gctulismo. um modelo lnsUtudol1a1 que nada lem a vt:f' com o modelo 

origlmlliamentc eseolhldo no Inido da República. de Inspiração norte

americana.' 

Com o avanço da complcxldade e dos conflitos dl"trlbutl\� 

próprios a unia soetcdadc mcdianamcnle industrlali...ada. as dificulda

des latentes em cada uma dessas tre$ pontas. e na combinação das 

I Sobo-e eorporall ..... mo e Ilodicall"no no 6ra"ll. ver C5�aln>c"\e PhtlU"" 
Srllmlner. /nlereS! 0><t/licI <md I\JIUI<:nl Chat'9" In BnuII ISta,,(onI. Cahfomla. Stanfo.d 
Unlvn-ally 1'Tess. 197tJ: LeOncio M,mlno Rt>dt1j(\..,.. Trabalh"d.,....5. 5/nd/cuu .... .. IodU5 
trIa/� (São Poulo: 1'".<1110111 Bra,;l1Ien..,. 19741: Amaury de Souzs. n... NaIU", uJ 
CO'1'O'I'1I1$1 Repn-"""'/tJI/I)n. kod>.-rs " .. " Me",bc .. qfOrganb;OO Whtx In fIrnzlI (C",ubndllC 
Mau: IN<: de doulOnUnenlo Junto ao Mrr - Maso.achuoo:t. In.Ulute Dl n.::hnolOfO' 
19781, You.....r Col>cn. lhe ManIpu/alm qf Coo\knC '"'" SIOlC' olld WorkIng-Ckus 
c..n..cb1SlleSS In !JrtaJI (PltlSburgt,. PA: Pluobul-gt> Unlverally Preu. 19691. Amawy de 
Sou .... Dt1etnas da n:for"'" d"" n:l� de ltab"Jho: apn",d .... do rorn a ex�"da 
da repr�nl� de I"te�' no BrUn. In SOU,.,.,. Larnoun!et. org .. DrusU .. .-\{riro 
do Sut ""'" � I�o Paulo; (,;,l!tora ldet-p/SulJUlrt. 1996l. p.I33· 168 . 

• So::Ibfo: o �Ismo 'lO Urasll. ver ".,.".,. enlAlOl BnosIl: "'''''' ao parla
rnmlartsono? In Sollvar La ... ounkr. org.. A 0f.'(Ó0 pcuVtmo!'ntarU/o IS;lo Plulo: �::dil,,", 
su ..... rt. (991) e Parlamelllarlllmo ó l>n'M<knclailsmo atn,uatlo: d debite 1ICIlIaI "" 
Bmsl!. In D!e1er Nohlen e MArio l'ern6ndcz. e<! .. Pn:.ldendoll.sn� ""rSu, parIcu,,,,,,r,, 
IÚmo IC.racas. Venezu�la: EdItorial Nueva SocIedad. t99l1. 



três. viriam Inexoravelmente à tona. Vejamos. cm primeiro lugar. O 

corporativismo. Pretendia-se. com essa 0]JÇf\0. remover os connitos ea· 

pital/trabalho da arena polili<:o-partidárla e <.'Onflnâ-los a um subsistema 

e5pecitioo. no qual preponderassem enfoques judiclãrt08 e administra

tivos. Na otigem. o discurso Ideológico pcrtln<'"Ilte a essa primeira perna 

do tripé achava-se Influenciado. <:orno ê fâeil Imaginar. pelo que gene

rlcamente se t1:rlI designado <."Omo "protofascismo". abrangendo diversas 

fonnulações doutrinarias então em voga na direita europ�ia.· 
Longe de assegurar a paz social - vale di7.t:r. O controle perma

nente .. a regulação meramcnte adnúnlstrativa dos conflitos de IrlIeTe..�

se -. o corporativismo. num estágio avançado de Industtialização. tende 

a dificultar as composições. Isso ocorre. de um Indo. pelo fnlsenmento 

do processo de constituição de Interlocutores. Tendo cada slndicalo o 

monopólio da representação numa delernlinada jurisdi�âo territorial e 

sendo·lhe atribuida uma p:rrticlpaçao na receita trlbutária [o chamado 

Imposto Sindical). a mobilizaçáo e n busca de vlnculos estreitos com " 
base passa a nao interessar racionalmente às lideranças sindicais. salvo 
conjunturalmente. segundo a evolução especifica de algum conflito. 

Por outro lado. O corporativismo tende a Ine/exar. hotizontal e vertical

m <."Ilh:. as reivindica�. No sentido hortzontal. porque empresas maiS 

débeis sâo forçadas a assimilar custos decorrentes da aceitação de 

reivindicações SlndlcalS por parte de empresas mais fortes quI'. pcrtcn

cem à mesma categoria. No sentido vertical. porquc a obl!:nção dc 

uctcnninada vantagem por uma eattgorin sindical é tomada <:01110 ponto 

de rcfcre:ncia por outra, que passa Imediatamente a reivindicar um 
múltiplo. Tnmbém aquI. as dificuldades apontadas por Olson na 

mob!H7",'Ção da açao coletlva deixam de .:xlstir: de um lado. os custos 

da partlLipnçao não são sentidos Individual t diferenciada mente pelos 

lotegrantes da categorta: de outro. os beneficios potenciais transfor

mam-se em bens pLibUcos irrealistlcamenlc abrangentes. �;m todos 

esses sentidos. a ação coletiva burocraticamente estmturada pelo sis

tema corporatMsta provavelmente dificulta em VCl dI'. facilitar a nego

ciaçãQ dos conflitos entre capital e trabalho.' 

• Vr:r A. James G�or. n... IdeoWgll qf Fnsclsm INew York: 1',..,., ,,"""'. 19691. 
, Sobno: a dlr",U co""tJtulçAo de Interlocutores VlIl1dos dunmle <> pmc<:BOIl ,li': 

I<anstçli<> • ..". Amaury <k Souza " Dolivar L .. "'ounl .... (;ov"mo e slr><llcatos no Ilnosll: 
a perspcdlva ,"'" ... no� 80. Dados. ",,1.24. 11.2. 1981. E", :ocu lrahalho soIx" a no:laç;"lo 
entre formalos de IntermedtaçAo de Inl"� " �ov"ruabllldade. Schrnlll ... parece 
sugerir li eldsll':l1d.a de uma -boa- ..,Iuç;l" _ "  corporativismo -nalural". do llpo "".0-
peu _ c dua� -rnâ$· _ " pluraUs.mo n"nc-ame·ricano " " corporativismo anlOdal. do 
qual " sistema brasileiro é um exempLo. Cf. r. Schmilter. Inlcn::$1 Inlcnnedlall"n and 



DenunCiado hã várias dtcadas como "herança fascista" por 

sindicalistas e IntelectuaiS de esquerda. o corporativismo pc:rm.. .. meeeu 

na Constituição de: 1988. com apolo tanto dos slndiçatos patronais 

(:OrllO de trabalhadores. Mas t:. agora. corporaUvlsmo com uma pema 

quebrada. O Mlnlsli!:rlo do Trabalho Jli 0110 dlspôc de Instrurll(�ntos 

legais para Intervir em Slndiçatos, como contrapartida ao monopólio 

legalmente assegurado a um unl<:o slndlçato para representar uma 

c:att:gooa proflsslonal numa dada base territorial. Em outras palavras. 

�lngulu-se o controle govcrtlallleIltal. nlall não se ampliou o controle 

pelo próprio mercado polittco. por melo do pluralismo sindical. O 

desequilíbrio potencial dessa situação i!: ainda maior se se considera 

que a Constllulçào estendeu o direito de sindIcalização e dc greve aos 

funcionários pubHcos e admltlu a greve nos chamados "sctores essen· 

elals". onde era trndielonalmcnte proibida. Obse.ve-se. entr'Ctanto. que 

esta fónnula hibrlda. 11 melo caminho entre o corporativismO e o 

pluralismo. oorrespondla ao modelo aparentemente desejado pela opl· 

nl:\o publiça. a Julgar por pesqulllrul fellas na i!:poca. Como relata 

Amaury de 5007..8. "o sentimento dominante da opinião pUblica era a 

favor da autonomia slndlçal. entendIda como a eliminação dos laços de 

subordinação dos sindicatos 110 govemo. e nlio tanto de adcsào ao 

principio da lIberdode de as!lOClaçlio" H.e .. ao pluralismo)." 

Armados com esses novos graus de liberdade que lhes foram 

corn:edidos pela Conslituição de 1988. os sindicatos tentaram acirrar 

o conflito trabalhista. convO(;ando greves gerais mal sueedidas e 

fv.endo numerosas outras em selores antes definidos como "essen

clals·. A conscqütnela foi uma pronunciada perdll de apolo na 

opinião publlça. Constata-se. portanto. que o i'listema híbrido previsto 

nll Constituição alndll 0.'0 eneonlrou. e tlllvelo não encontre tão cedo. 

um ponto natura! de equlliurlo. Uberado dos antigos controles adrnl· 

nllltrllllvos. o sindicato encontro pela frente apenas a reslslt:nda da 

Justi.;a do Trabalho. que pode mandar suspender determinada gre

ve. declarando-a "auusiva-. e a força ex pusl foctum da oplnh'io 

publica. Nesse sentldo. parece acertada a previstlo de Amaury de 

SoU7.a: -A revlstlo do processo de greve e da negociação <:oletlva -

Rtgl'"'' ("",,'.:n.abillty In Conlempomry W"'SI�n, Europe an" Nonh I\mn1cll. In Suwu,", 
Ikrg<!r. cd .. Orga"� 'fueresl,f ln WEStem. �.'unlpo< (Cllm�. UK: Clunbr1dg<: UntVft'Sily 
_. 19811. Sobre o. dlkl1lU da açlo oolc:tlva �m gnon<k:l ,lrupos ...... Mancur OI""" 
Jr .. n.. 1'he<I<y qf CoII«tk>e ktbt IN_ YorlI: S<:hocken Sooks. 19681 . 

• NnaUl)' de Sou ... . Slmulo. ,, �: • V\aAo do públko. In BoIivar �"lOUnlc:t'. 
01'1-. 0UuInd0 o Brn.sll: uma ....a.I1se da q>fnÜO pUbI*'" ""'-!le1ro "'* iSAo Paulo: &c!i\ora 
Surnare. 1992J. 



com Ihnltcs ao Julgamento c á arbitragem de connllos de Interesse 

pelo poder Judiciário c cfctivn proteção aos Interesses do publico 

conlro as parallsaçõcs de serviços ou atlvldndes essenciais - scrâ 
certamente uma demanda cres<:t!nte nos próximos anos' !ibldern). 

A segunda perna do Uipc compreende os procedimentos refe
rentes ti disputa eleitoral e partidãria. ti atividade parlamentar e ao 

relncionamento entre os tr!!; nivets dn Federação. O dl1emn bãslco dos 

anos 30. nesta área. era como desmontar o monopólio politico antes 

exlstenle no âmbito de cada estado. formali7.ado nos partidos republi

canos (PRsI. que eram. na realidade. partidos únicos estaduais. Ou 
seja. a questão em como qucb,... .. r esse monopólio. abrindo·se a po.�. 
slbilld>lde da (;ompeUção elcitoml pacifica. sem entretanto dilatar de 

maneira drâstlca ou precipitada o ámbito da conlpeUçêo. que era 

determinado pela própria exlguidade da elite polilica da i:poca. Para 

Insutuclona1l7.aT. nessa esfera reslrlta. um certo grau de pluraBsmo. 
fazia-se mister implantar regras de Jogo embrlonariamente consoclatlvas 

e Impedir que violências ou fraudes em larga escala as anulassem na 

prática. Os modestisslmos índices de participação eleitoral nM eram 
vistos como um problema da mesma gravidade - pelo menos nâo no 

curto pr<l7.o." 

Especificar em que aspecto..'i e em que grau o sistema pnlitlco 

brasileiro se assemelha ás chamadas democracias consoclaUvas eu

ropclas tornaria demasiado extenso o presente artigo. Lembrarei 

apenas que o mecanismo consociaUvo ntio significa. no caso brasi

leiro. concessão de garantias ou equivalências em direitos a mino

rias c':lnlcas. linguístlCaS ou religiosas. dada a pouca proJcção de 

dlvagens desse tipo na arena política. Significa. Isto sim. a prefe

rência por mecanlsmo� legais acentuadamente fragmentadores. em 

diferentes nivcls do sistema politlco. O resultado agregado de tais 

mecanismos c um sistema multo mais voltado para um bloqueiO 

mullilateral à concentração do poder do que para a formaç�o de 

uma maioria estãvel. com poder e legitimidade para uecutar um 

programa de governo. Os governos militares p6s-1964 empenharam

se. como ê sabido. em neutralizar a forç.a fragmentadora desses 

mecanismos. notadamente pela Imposição de um sistema blparlidário 

e pela redução da autonomia política e financeira dos estados e 

• Ver AMls BraSIL Do ooto e ckJ modo de lI<>Iar Imo de JHnelro, Imp""'sa 
Nacional. 19311: Victor NLlnu Leal. Comn.,!;"'mo. "fundo � ""lo lSA<> PaLllo: EdU"", 
Alfa·Orne,;:a. 1976: la. e<I .. P..ditora �·on:n"".19481: WaUer Costa Porto. O ""'" no LJrus(l 
tBrasi!!a: �naoo f"e<I�raJ. 1989). 
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munidpios. Os equivocos e a intrinseca ilegitimidade dessa tentativa 

condenaram-na. porem, ao fracasso_ 

A construção de um arcabouço Institucional de vocação 

consoclaUva leve inido logo após a Revolução de 1930 e foi produto 

de uma politica deliberada. Destacavam-se, entre oS motivos para essa 

orientação, a critica Ileneralizi.da ãs prátleas pollUcas da Pr!mdra 

f{epublka. com a vinual Impossibilidade do exereiclo da oposição con

tra a oligarquia dirigente em cada estado e, especiflcamente. a ocor

rtncta de duas guerras cl\'ls no estado do Rio Grande do Sul. Assim. 

o Código Eleitoral de 19.32 Introduziu parcialmente a representação 

proporcionai no pais (aSSOCiada ao \'oto secreto. :\ criação de um ramo 

do Judlclârto encarregado de organi;w.r e gerir todo o processo eleito

ral. do alistamento á diplomação dos eleitos. e ao voto feminino). Logo 

após a ]J Guerra Mundial a representação proporcionai foi aperfeiçoada 

com a introdução do slstenm O·Handl (pennanccendo portm att hoje 

as dlstorçõcs decorremes da adoção dos estados como distritos eleito

raiS). Na mesma tpoca. foi recusado O voto em lista bloqueada. em 

f,wor do voto preferencial (o eleitor e!<C:olhe livremente um candidato 

individual na lista de um partido). 

No tocante ao esquema federativo. existe hoje uma contro\'êrsltl 

acemuad'l a respeito da super-representação dos est.ados menos po

pulosos na Câmara Federal. Vale a pena fti!IM. entretanto. que esse 

dispositl\'o se consolidou Jutidieamente após a Revolução de 1930. 

como reação :\ situação antetior. na qual dois estados. São Paulo e 

Minas Gerais. pra til:ameme comanda\'am toda a federação. Trata-se. 

portanto. de um reforço ao elemento de L'On!lCK:iativlsmo Já Inerente ao 

conceito de Federação. Acrescente-se ainda a esla lista de elementos 

consociati\'os a existl;ncia. desde 1945. de um sistema mulUpartidárlo. 

com extrema faeilidilde para a fonnação de partidos e a concessão 

quase automática a estes. após o registro legal. de importantes rccur

sos de poder. como o acesso gratuilo a cadclas nacionais de rádio c 

televisão. em horário nobre. Em 1985. ao eonclulr-se fonnalmente o 

prO<.:esso de rcdl!ft1ocrati7.ação. foi removido o ultimo entra\'e ao pleno 

consociallvlsmo. que era a proserlçáo dos partidos considerados 'cxtre

mistas" - na prntica. os marxistas. 

Essa earaeteristica consoclati\"a do slst<.."TTla politico brasileiro. e 

sobretudo o seu surgimcnto numa êpoea ainda marcadamente 

oligârqulca. sô agom começa a ser percebida e ressaltada pelos ana

ilstas. Dentro do enfoque economicista então predominante. o que se 

percebia. na melhor das hip6teses. era um discurso de conel!iação. 

sempre entendi do como um traço cultural arcnlco. sintoma de que a 



elite dirigente ainda não se livrara completamente de suas rai�C$ 

ollgârquica.'l e rurais. A Idela de que tais mecanlsmOll estivessem sendo 

Introduzidos como uma f6nnula moderna. e que eles talvez tenham 

sido tão ou mais Importante!! ptlro a establlldilde po!ijjca do que a 

retórica protofasdsta do "Estado fort.c· - e.'lfO Idl:la só rnralllente foi 

consldernda. Ao malrlsfream da historiografia. brasileira e estrangeira. 

pan:cc até h<!je Inconcebível que mecanismos dea.'R natureza poss:lm 

existir num pais latino-americano [ergo de cullum polijjea autorlt{r.

ria?). que paS!iOu por dois regimes ditatoriais [ 1937-1945 e 1964·1985) 

no periodo que estamos consldenmdo. e no qual cliv�ens étnleas. 

Ilngulstlcas ou religiosas. como as que deram origem � dernocmdas 

consoctativas europêias. de fato na.o se projetam com força na ru-ena 

politica.'o 

O falo. entretanto. é que hl'l seis dt':cadas o subsistema 1>oIiUco

representativo [no sentido Jã antes definido) vem evoluindo em senlldu 

consoctativo. Arttcultlda embr1onar1tlrnente nos anO!! 30. essa ori('llta

ç:'lo n'ssurgiu a partir de 1945. a]>Ó6 a queda da ditadura getullsta_ c 

foi levada às últimas eonseqOl!ndILS pelas refoml:U legais dos anos 80 

e pela Constituição de L988. que consolldamm o retorno ao regime 

democrático. A conscqutncia dls!IO é que o processo partidàrio e p"r

Lamentar brasileiro caractertza-se por aguda fragmeluaç:lo - numa 

medida que não se explica apenas pela diversidade lIOClal obJet'uu - e 

em nagrame contraste com o que se observa na Argentina ou na 

Venezuela. para não ralar no M�leo. Sem entrar nos ml!rltos ou 

demtrilos da presldl!nela Fernando Collor de Mello [ 1 990-1992). l: 

preciso reconhecer que a sltuaçllo de precária governabllidadc que o 

I)rllsll experimentou dumntc aquele periodo se deveu em grande parte 

:'l nscen.'ltlo ao �ecuUvo Federal de um politico rigorosamente destt

cuido de base pllrlamenlar. Por muis que se b",�qucm explicações 

lIOCIol6gtcas de camter geral para esse renOmeno. seja na rejctção aos 

ue!/ios polificos. seja numa sup08l.a Inclinação popullSla da cultura 

politLea brasileira. existe um rOIOr antecedente e decisivo: o cnráter 

extremamente permissivo da leglslução sobre 11 romlação de parUdos 

e sobre o acesso dos mesmos aos mctos de comunicação. Independen· 

temente da CQfltrovtrsla doutrim\r1n sobn' a rcpn:sentaçAo proporclo

lIal e das dlvergfnclas de Interpretação sobre os ereitos desse sistema 

lO SOOn: cult"". poIltlca e dem<>craclll "0 BrasiL ver IloIlvQt Lamounlcr e A",,,,,ry 
de Souza. "Changtn,l( Atlttudcs T..........-d. DrrIlO"TIIC)' and lnlOlUullorud Rdonn In U ..... >1I·. 
111 Lany DiarrKlnd. e::IItOl'. J\lIUo<nI a.L!ur"e ond D,m""""'1I In n..u"k:p/Ilg COUIltnf's 1Bouldrr. 
Colando: Lynne RImoer I'UbIlsheno. t9931. 



na composlçAo da� ca� legislativas. a eleição de Collor. em 1989. 

mostra o forte Impacto fragmentador que um pluralismo partidáriO 

exacerbado. como o brasileiro. pode produzir sobre o E:«:ecuUvo. ao 

faciUtar a ascensão ao poder de um líder que lireralmente não dispu· 

nha de quadros para organl1.ar o ndnlstêrio e preencher os cargos 

maiS altos da administração fedeml. Discutirei adiante por que e em 

que medida essas dlnculdades de fundo foram atenuadas n partir da 

ascensão de Fernando Henrique Cardoso ao mlnlstêrto e. posterior· 

mente. :l presld<";ncin da Rep .... bllca. 

A terceira perna do Uipê to o que. em diversos trabalhos. tenho 

chamado de presidencialismo pleblscltftrlo. Se mio surgiu durante a 

Primeira Rep .... bUca uma SUperpresi�l1da. e nem mesmo uma mistica 

superprcsldencial. 11'110 se deveu mullo mais ao pluralismo oUgârquico 

enttlo existente do que proptiamellle à Letra da Constitulçao. O pro:. 

sldcnle do República. naquele período. em pouco mais que um deLe· 

gado das principais oligarquias regional!!. escolhido por ela!! c a elas 

obediente. Com a R<."\Ioluçdo de 1930 e. sobretudo. após n repressão 

aos extremismos comunista e IntegrnUsta e a Implantação do Estado 

Novo /1937-1945). começa a lIurglr a ngura do líder apoiado direta

mente no povo. transformando-!IC correlativamente o próprio entendi

mento do presidencialismo como forola h"lstituclona1. Tem iniCiO ai a 

radleali7.(IÇ:'i.0 pleblscllátia desse sistema, que o lransfonna pratica

mente no oposto do modelo nortc-amt'l1eano dos checlc$ anel balance$. 
Se. neste ultimo. prevalece uma Id�a de equilíbrio ent.re força., equl

valentcs. no presidencialismo pleblsdtãr10 lmlSlldro (e latlno-amenca

no) prevalece (I Idéia de um Exe<:uUvo personalizado. como centro de 

fumçtlo de todo o Sistema politlco: cent.ro único. mais poderoso. e que 

se arroga maior legitimidade que os OUtJ"OS dois podere!!. teoricamente 

igunls e Independentes. previstos na ConsUtulçilo. 

O apolo popular a e!I$e pre�ldendallsmo plebjseittltio é por 

nature7.a efêmero e. ao dissolver-se. deixa um rastro de ressentimen

tos que <"; exatamente slm<";uico e proporcional á devoção ewismãliro 

eventualmente engendrada no calor da campanha eleitoral. ou por 

algum choque eeonômleo miraculoso. ou acontecimelllo com Impacto 

assemelh{l\Iel. Nas relaÇÓCII capItal/trabalho. o ncllTllmento dos confll

tOOl pode ser temporariamente redu�ldo por reccs!lOes ou mudanças 

que debllltem a capacidade de mobilização dos trab.1.1hadores: mas o 

problema básico é. que o própno fonnato Institucional da representa· 

ção dos Interesses dC9favorcce li negociação. No caso brasileiro recente. 

como fn!laITlOS. os Instrumentos de que dispõe o Executivo para lidar 

com esse problema tomarllm-se multo limitados pela ConstituIção de 



1988. Jã nâo possui aqueles Inslrumentos autoritários - como o poder 

de InlCTVir nos sindicatos e de definir os setores -essenciais- em que 

a greve nllo seria permitida - de que sempre se 1IIl11zou. sob roupil,gens 

Jurldlcas diversas. desde os primórdios do gelUllsmo. 

O repouso nonnul para as turbul�ndas - Infelizmente prová

veis no quadro que acabamOll de esboçar - dt.:vcrla ser o apolo parti

dúrlo e parlamentar. Mas tal saída � tam�m problematica no slstcma 

político brasileiro. que combina o presidcneialismo plebiscitário com 

um subsistema representativo exacerbadamente consoclatlvo. 

Reestruturar as rdações entre essas diferentes esferas Institucionais 

ê. pois. um desafio a ser enfrentado por refornms que pretendam 

estabelecer uma conflguraçtlo instltudomll adequada e duradoura p. ... ra 

o pais. Na área sindical. como vlmol<. li que vem ocorrendo ê uma 

flexlblib·.açâo do corporativismo. e nâo uma translçâo completa a um 

sistema pluralista. gualquer que lICja essa configuração. parece: impro

vavel que a governabilldade dcmocr .... tica possa ser assegurada por 

meiO de uma combinação problemãtica de plcblscitarislllo e 

con!lOClatMsmo. como essa quc se formou desde 08 anos 30. O pro

blema ê corno estruturar politicamente a plurollldade - objetivo eml

ncnlt;menle desejável -. assegurando. ao mesmo lempo. bases adequadas 

de sustcntaçAo para o poder Executivo. sobn::ludo na esfera federa!. 

Post-scriptum: fevereiro de 1997 

O objetivo principal deste artigo foi mostrar que a complexidade 

da estrutura Institucional construída a partir dos anos 30 não tem sido 

levada na devida conta pela literatura especlall:tada de Ciências Sociais. 

1\0 frisar !lua funcionalidade para as condlç0e8 daquela época e ao 

traçar-lhe a evoluçâo ao longo das ultimas scis décadas. pareceu-me, 

entretanto. indispensável enfatl7.ar a sua crescente disfunclonaJldade 

para 11 govcmabilidade democ:mtlca nas condlçóc:s do Ilnal do sec:ulo 20. 

A ser correta a c:aracterb.açao da estrutura instlludonal brasileiro. aqui 

aprel!tnlada como um hibrtdo corporativo! plebiscllArlo!consoc:ialivo. 

pan::cc:-me evidente que se trata de uma combinação desfavorável a uma 

delllOCi"ilda que seja pluralista. mas ntlo oligárquica. e sim de massa.'4: 

que seja sensível aOll reclamos de diferentes mlnortas. mas tambêm 

ellcaz em sua dimensAo executIva; e que seja csltlvel. e nào contInu

amente vulncrâvel a oscllaç0C8 crrutlcas. COIllO as que só vêm a ocorn::r 

quando um sistema politlco se torna excessivamente dependente de 

lideranças cartsmátlcas. Em especial. avalio de maneira negativa a 

combln. ... çâo brasileira de: uma presldCnda plebiscltArla com um Sistema 



de reprcsemaçao ex;. ceru.adamo.mte eonsoctauvo. Dao Isto. resla Inda

gar se. e COl que medida. essas fragilidades subjacentes !!e a1lemram 
a partir da ascens.ii.o de Fernando Helllique Cardo!iO ao primeiro plano 

da politlca brasileira. em 1995. 

Ao iniCiar o 5CU terceiro ano de mandato. Fcrnando Henrtque 

Cardoso provavelmente. enfeixa e.m suas m:'los a major IIOma de pod,-res 

que um presidente Já. teve no Brasil. em penodos democrâtlcos. com 

efetiva possibilidade de tomar menos centrifugo o processo pollU .. :o

partidário. Com seis anos de horizonte. passa a ter amplas possLbtlLda

des de conseguir do Congresso a aprovação de suas propostas de 

rcfonll:l consUtucional. lid:l$ corno ncccssârLas paro consolidar o con· 

trole da Lnflaç:1o e avançar na reforma do Estado. Com ou sem rclonna 

poHuca formal. essa estabLlldade c csse robulltflcimento que. a p...",idên

da está finalmente alcançando - graças ao conjunto dc mudanças 

detlagrado a partir de 1994. com a hnplantaça.o do Plano Real - tem 

o potencial de de5Cneadear alguma rcconflgumção ent� as forças po

liUCilS. possivelmente atingindo pela via Infonnal. o objeUvo de simpll
Oear o caleidoscópio politlco-parUd:irlo e atenuur o c}[acerbado 

consodallvismo a que fiz referenda neste artigo. 

A mudança Infonnal a que me refiro wmou-sc poosivel. em 

parte. como decorrl'ncla do impacto da nova agenda econômica; aber· 

Lura comercial e financeirn. controle da innroção. pnvaU7.aç:'lo. refonna 

do Est.ado: em parte. devido ao apoLo mais consistente com que o 

governo passou a contar. to medida que. finalmente. um plano de 

eslflbllJ�.aça.o se mostrou vlâvel por um periado mais dilatado: mas 

tamlX:m. paradaxa\mcnle. porque o sistema JXlliljco brasileiro adquiriu 

algumas caraeteristlcas de parlamentartsmo após a derrota fomml da 

proposta p:lrLamentnrlSla no plebiscito de 1993. 

O primeiro - mas não necessariamente o mais importante -

fator que trabalhou nesse sentldo foi o papel de primeiro-ministro 

Infornmt que Fernando Henrique desempenhou durante o gnverno 

Itamar Franco (1992-19941. c que rellrou esse govemo da trajetória de 

erise em que manifestamente se encontrava ate a sua nomeaç:1o paro 

o minIstério da Fazenda. em abril de 1993. Em lemlG:!! gerais. o cie

mento dt..'CIslvo na referida estab1ll7.açllo Institucional foi a atenuação. 

a partir da eleição de Fe.mando Henrique. do earáter pleblscttário da 

presldenc!a. ou seja. da patética dependênda em que precedenlemenle 

se enconlrava em relação a ulll apoio popular difuso e instã,·d. 

1510 se deveu. em grande medida. fi própria JlC,.,..,nalldnde de 

Fernando Henrique, mals afeLla ao diálogo e à negoclaç:'lo que a da 

maioria dos pn:>ildellla;; brasileiros: ã sua trajetória polltlca. enlincnle-



mente parlam�ntar: e. sobretudo. ao Imperativo de reunir seguidamen

te o apolo de 60% do Congresso para a aprovaçll.o de uma !:Ii:rte de 
tmponantes nltcraç6es oonstltudonals. Dada essa necessidade e o fato 

de que o maior dos partld08 brasileiros detêm apenas 20% das cadeiras. 

o caminho negociai lIoC Impôs de mam::lra inarredâvel descle a elclção 

de 1994. quando 8 antes impensável aliança entre o Partido da Social 

Dclllocraela Brasileira lPSOBl e o I'artldo da Frente Liberal IPFU foi 

eonstitulda para dar respaldo oi candidatura FenWldo Henrtque. am
pliando-Ilt no Inicio do mandato paro Incluir outl"O!l quatm partidos e 

abarear cerea de 80% das cadeiras parlamentares. Essa relativa 

-parlamentariz.o.çao- do slstema nllo ê dcsmenttda pelo fato de o pre

sidente ter conservado a prerrogativa de editar -nu.;dldas provlsórtas-. o 

equivnlente brasileiro dos -decretos de emer�cla- de outm6 pai5C!l: e. 

menos ainda. pela ocasional alusão de Fernando lIenrtquc :lo � rouca 

das ruas-o que não ehega a conflgurnr um estilo de hegemonia pessoal 
comparável ao do tradicional plebiscltarismo laUno-americano. 

O traço parlamcntaJisla que deddidamenh: continua a fal tar no 
sistema brasileiro ê a prerrogativa presidencial de resolver Impa5SCS 

por melo da dissolução da legislatura e a conseqÍlente convocação 

antecipada de novas eleiçOCs legislativas. Sem essa prerrogaUlla. o 

Executivo carece. ainda. de um Inslrumento constitucionalmente ade

quado para fixar dircu17.ca leglslattllas e apressar. quando necessário. 

o andamento das mcdldillJ que conSidere essenciais ao seu programa. 

Mesmo assim. t. Imponante assinalar que algumas das dlflculdades 

decorrentes do exacerbado consodatlvtsmo brasileiro foram atenuadas. 

na medida em que 50: redu7.lu a uU.\ICa obsessiva do consellSO para a 
del1nlçAo da paula kgislatlva. anle8 oonecntrada no chamado -colt.glo de 

lideres-o e I:m que se atenuou .... ubslandalmcnte o potendaI de obstrução 

que. att. meados de 1996. se achavu encarnado no chamado DVS (I)es. 
taque para VotaçAo em Separad01. Os elementos e tendências nclma 

assinalados sugeRm. portanto. que um.a refonna politlca Infonnal está 

ocorrendo no pais. tendo como eixos a estabi1imçlkl da pre.'.lklênda. que 

se toma menos dependente de apokls popularell YOIãtel ..... e a redução do 

poder de obstrução ou de veto de Q\le agrupament� minoritários tendem 

a di5por no sl51emn pnlitlco bra511etro. Perman�:eem. entre tanto. duas 
indaga\."ôcs b."\slca.s. Uma. se esse proees&:l de mudança chegam a bom 

tr:tTl1O. conngurando. realmente. unm estrutura InSUtudonal duradoura 

e mais adequada :lo goyemabilidade democrâlie..'\ do que a que se formou 

a partir da Revolução de 1930. Outra. se essa nova eolução hl5t1tUc\Onnl 

em fommçflo não estará excessivamente presa ás qualidades e eredendals 

de uma só p':s500 - o presidente Fernando Henrique CardoIIo. 



VARGAS E OS MILITARES: 
APRENDIZ DE FEITICEIRO ' 

.los.!: Munlo de Carvalho 

A Era Vargas. dcnnida de manclra ampla Ç(lffiO o penodo que 

vai de 1930 a 1964. teve como uma de suas camClerlsUcas a mudança 

radlcal 11M relaçl'\es entre Vargal'l e n8 Forças Armad9..!l.' A primeira fase 
dessas rdaçOell. que podcriamos chamar de namoro. vai da Revolução 

de 1930 fi InsUtulção do Estado Novo. em 1937. Ar) chegar ao governo. 

em 1930. no vácuo de poder aberto pela crise ollgãrquica. Vargas 

Incentivou 11 transformação dos mlHtares em atores polilioos. Mais ain

da: fao deles um dos pilares de sua sustentação como contrapeso as 

forças ollgârqulcas. O auge do entendimento. n lua-dt'fllel se deu 

durante o Estado Novo 11937- 19451. quando houve quase LOtai colncl

dtncla dos Intcn:sses do presidente e da corporoçllo mllllar. Nos últi· 

mos unos desse pcriodo. entretanto. começou o processo de divórcio. 

que constitui a terceira fase: (1945·1964). A organlz.açào militar. que se 

alteram profundamente na estrutura. na Ideologia e no poder poliUco 

por força do próprio acordo com Vargas. mostrou-se Incompativd com 

. v�_ dl.Unt .... daoIe Il"IIbalho;> podem ter onconlrada. em NTncd F� and 
Sodety In "nodl. 1930· 194�. Hbpanic AtrItrfMn HIsIOria>l RaoInD, 62. :I (M.y. 1982t. 
p.193-:l:l3. c em Força. ,,"nada. e PoUIkII. Ll):)C).I94�. In: A � di!' 30. Sem/nó. 
no Inl� BruilLa. EdHono da UnlveffLdadc de Ilraaíll •. 1983. p.107-�, 1\ ver
.... o .,.ul apruen"da dl.tln"u,,·.., da. oul"," p<>r ""tender I InAU..,. embora de modo 
BmnArto . •  I� 1964. pC>< da' lIlalor alençlo ' ngura de V.rga. e la que d .. .  tgnlncl. 
" por  dtspenaar ponn<norIzada Ind\eaçilo de evIo:Ib>du doeumenlat.., o. Inlerauoo. 
nesta Indlo:açao devnn mn .... ltar a ecgundo � tndkada .eI"",. RepIlo .. agn. 
<!ttlnw:nt .. .  Vanda Mfor1a Ribeiro Cosia. t.Uda Lahmcyer Lobo. Marco. Luiz Bret .. 
" Prl!!CII. Fral. pelo. ajuda n. colei . .. InterpretaçAo 00. dado.. 

, Pelo rualor pao pollllco e por lerem nele "" eoncenlta<!o as mudança. . •  
mn611"", .., volt.rã mala ))0.'" O E>c!rCllO. 1\ M.rinh. e. poaterlonncnte • •  ""ro"'"Uca 
Rprew:nllrn earacteri51k .. pr6prlao que nlC�m ""Iudo , pari ... 



" �rientação idcológlca e polítiea do prcsldel1le. llleompallvel sobre

tudo eom a tentativa de mobll11.ar um novo ator polítleo - o operariado. 

A partir dai. a lula foi sem trigua. A morte de Vargas. em 1954. não 

pOiS fim ao conmto. pois passou·se. então. a l:Dmoou:r a sua herança 

politlca. ou o seu fallluma. que se dizia encarnados em Juscelino 

Kubitschek e Joao Goulart. Em 1964. travou-se l\ batalha nnal que deu 

a vltór1a à faeção rnllltar anti·Vargas e a seus aliados civis. abrindo-se 

novo cicio político no pais. 

Primeira rue: namoro (l930·1937J 

A primeira rase tcve como principais protagonistas o presidente 

Vargas e, do lado mUltar. o gcncml Pedro Aurelio de Góts Monteiro." 

Sendo bem conhc:ddas a pessoa e a atuaçáo de vargas. cabe: aqui falar 

um pouco do segundo, Aluno brilhante da Missão Militar francesa. 

oontratada em 1920. Inteligente. ambicioso. dotado de grande facllldade 

de cxpre3são. tanto verbal como escrita. Góis Monteiro percebeu. como 

nenhum outro militar da época. a mudança dos lempos e o espaço que 

se abria à partldpaça.o dos mllUares na poIiUca nacional. Vislumbrou 

também O. requisito. pata viablll7.ar tal participação. De IniCiO adep

to da vlsAo de seus mestres rrnncel!(:s sobre 11 necessidade de os 

mllJtarclI pennant:cen:m neulros na lula pohUca, combateu. !iO lado 

das tropas governamentais, na perseguição à wluna rebelde Miguel 

Costa - Prestes (1924-1927). 

Em 1930, ttxlnvla. a sorle Jogou·lhe nOl'l hrn .... os o convUe para 

comandar o movimento revoludom'lrio planejado pelas oligarquias dis· 

flldentes. IIderndas por VllI'gas, e pelO!! milltarC3 rdx:lde:s quc comba· 

tera. Para o tenente·coronel, sem perspcellyas elaras de acesso na 

carreira, uma \'ez que o mérito na epoca não era garantia de promoção, 

a oportunidade par«.'Cu suflcientemcnte atraente para leva·lo a n::nun· 

dar aos prineiplos de seus mCSlres. Os riscO!! eram, sem duvida, de� 

vadOll. pois revoltas anteriores ha"': .. n fracas&ldo e d=c:nas de ofidais 

subaltcrnO!! conllnuayam rora do Exército. sem anistia. desde 1922, Ate 

• Sob,� Góls Momr!ro, veja de sua IUlona A R.....oIIICÓ<> ct.. 3{) � a ft1aIldade 
poIiIlm do � RIo de Jandro. Andcrowm Editore., ..e'" data; LourlYat Coutinho. 
O .... ' .. 'ul G6ú; d�. RIo do: ,I,,�ro. !Jvrarla 1;(1110111 Coetho a ... .. co, IOS6: e \UI 
anübes mars nttnteA de I'!:t<:r Suborn Smlth. GMa Ajanldm anel n... Role qJ lhe 
,,� In BtNa. I:Iundoora. AU5Ir.1.lt�, 1919: e MõlT<:W t.ult Uretas. '0 gen�1 Gil! .  
Monlelro: a ronnulaçao de uni pr<>jc:IO para o uercllo', trabalho �preselllado no 8" 

Encontro Anual da ANodaçto N;><lonal de !'ó&·Cr;>duaç'" e Puqul ... em Ck!ndas 
SodaJI., 19&1, O ..-quI"" partlcula. de GóIs Montdro """""'I •• ·.., no Arqulw> Nao;tonaI. 
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mesmo um general. lsldoro Dias Lopes, chefe da Revolta de 1924. fora 

punido com severidade. O Instinto politJco deve ter-lhe sugerido que. 

desta Velo o ambiente estava maduro para a mudança. A dlssldtncla das 

ollgarquias mineira e gaúcha. com o precioso auxil io das respectivas 

forças públicas estaduais. era gllrantla de meia vitÓlia. O resto depen

deria de sua capactdade de estrategista e de um pouco de sorte. Nada 

disso lhe faloou. 

A vitÓria foi mais fâcll do que se esperava. Embora apenas 

parcela mlnoritâria do E1<:érclto llv<!'lSe tomado parte na revolta e todO.'! 

os generais da ativa tivessem pemmnecldo leals ao governo. o sistema 

poliUco montado por Campos Sales no IniciO da República Já se achllva 

suflclentemente desmoralizado. carcomido. na linguagem da época. 

para que nlngut':m se dispusesse a arriscar a vida em sua ddesa. A 

grande batalha da revolução. a de Itararé. foi cclebrada pelo poeta 

MuTilo Mendes como a malor batalha da América do SuL_ que m\o 

houve. No melhor estilo brasileiro. quando a sorte do movimento pen

deu para os rebeldes. todos adeliram. Inclusive os generais do presi

dente Washington Luis. 

A facilidade da vitória tomou-se um compllcador no dia seguinte_ 

Do lado militar. a condução da revolta ficara nas mãos de capitães e 

tenentes. muitos deles excluidos do Exército nas revoltas anterloreS de 

1922 e 1924. O mais alto posto entre os rebeldes era o de GóiS 

Monteiro. Para que esse grupo adquirisse hegemonia no selo da orga

nh:ação mll!tar. sem destrui-la pela Inversão da hierarquia. era neces

sálio que fosse rapidamente promovido e que se subsLLtuissem os 

generals da velha República. Mals ainda: uma vez que muitos tenentes 

e capitães Unham se manLLdo fiéis ao govemo. havia sido m:cessárlo 

comissionar dezenas de sargentos no posto de segundo-tenente. sob o 

comando Imediato dos quais boa parte das tropas marchava_ O 

comlsslonamento em massa criava e1<:peetatlvas que. não atendidas pelo 

novo governo. se tomaram mais uma fonte de conmto. 

O tenente-coronel GÓis Monteiro viu-se. entAo. a braços com 

um E1<:t':rclto profundamente dividido. além de mal treinado. mal armado. 

sem plano adequado de carrt:ira: uma organização Incapa7. de exercer 

o papel que ele via abrir-se para ela com o fim do sistema da política 

oligárquica. As diviSÕeS Internas Invlablltwvam o exercíciO de tal papel. 

Havia confronto entre militares rebeldes e legalistas: entre onelals 

subaltemos. de um lado_ e oficiais superiores e oficlals-generals. de 

outro: entre oficiais e praças: cntre Ext':rclto e Marinha: entre E1<:êrcllo 

e pollclals mllltarcs_ lnteladas em 1922 com os tenentes. as agitações 

dentro do Exêrelto multiplicaram-se após a vitória de 1930. Entre esse 



ano e 1934. quando da c:onslituctonaUzaç40 do país. hou� 51 Inclden

ttll envoNendo militares de todos OI! c:scalOC:S. comp�c:ndo agtta

çc)c:a. protestos e revollas. 

Aos lenentes. Juntamm-se agora as pmças, sargentos e cabos, 

que, InspIrados no c:J<emplo do sargento F'ulgo!:nelo Batista, que assu

mIra o poder em Cuua na crista de uma revolta militar. passaram Il 

c:xlg1r melhorias em sua situação fundonal e a propor refonna5 radicais 

na propr1:l sodc:dade. Em 1931. WI praça5 depuseram o governador do 

Estado do Plaui, apóll sublevar o 25° Batalhão de Caçadores de Teresina. 

Reprimidas sempre com vlolblcia, mesmo pelos ofldais revoluclonruios 

de 1930. 115 revoltas de gmduados revelavam as �as dlfleuldades que 

enfrentavam dentro da organização: falta de cstabllldade. precariedade 

do sIstema de promoção, baixos salâriQS. Inc:J<lsttncla de aposentadoria. 

pensão e outros beneficios eoclals. Partlculannente vexamlnosa era a 

exlgo!:ncla de constanles rttngaJamentos, dependentes sempre da ava

liação lIubJeUva dos comandantc:e. As promoçOc:ll estavam suspc:tlll8ll 

desde 1930, lIob a Justificativa de que Unha havido muitos comlsslo

namc:ntos durante a revoluçilo. Apesar das Justas reivindicações. a 

aUtude do oficialato foi sempre, na melhor dali hipóteses, de suspeita 

em relação aos movimentos de sargentos, Mesmo Iniciativas pacificas, 

como a �'ederação de Snrgentos. fundada em 1935. n:\o foram accJtas 

por GóIs Monteiro, com base na alegação de que quem devta defender 

os sargenlOS eram seus chefes. Era grande o rea:lo de: que o movimento 

de praças contrlbuiuc aInda mais para a .ubvc:rsAo hierárquica e a 

conseqüente fragmentação da organI7.ação, Conslilula ameaça mal. 

IItria do que as rdJoellOc:!l de ol\clals. 

Tambem 08 oflcial.-generals se envolveram em manIfestações 

poliUcas, em revoltas, em tentaUvas de golpe, t:sse envolvimento n1\o 

era novo: era a própria marca reglstradll dn Repilblica. Mas, enquanlo 

durou a pwr oUgarchlm. suas amblçOCS foram conttdas pela hegemonln 

dvll. No m:'uc:I.mo, podiam compeUr. Junto ao govemo, por promoções 

rapldas, boas coml!l5Õc:s, palitos de prcstigto. Agoc-a abriam·se as Janelas 

para vOOS mals ambldO$Oll. Alt: mesmo a presldo!:ncla da Republlca 

deIXava de Kr um obJetiVO InaUngivel. De falO, quase todos os general. 

ImportantC!!l da t:poca. envolveram-se em c:onsplraçóc" Cóls Monteiro foi 

um pcnnanente candldllto 11 pn::sldente, E:m 1934 houve tentallvas 

IIbcrlall de fazer dele um eandldfltO "m oposlçllo a Vargas. 

A desunião Inlcinl dos mllitaru pennlllu li Vargll8 manlpulll·los. 

fazendo uSO da sua reconhecida habilidade, em beneflclo de seus 

Interesses poIiUcos. Interessava-lhe: uma força annada suficientemente 

forte para servir de contrape&O b remanescentes lideranças ollgãrqulcas 



e As novas lideranças clvts que despontavam após 1930. mas nâo ttio 

fOrie que ameaçasse sua própria liderança. Era um Jogo complexo e 

arriscado a que se dedicou com txlto durante 15 anos. e que incluía 

o forialeclmento da organl7.açtlo militar e o controle simultâneo de seus 

cheFes. A tática utl1!ll:adn possibilitou que ele se mantivesse no poder 

nos momentos de crise. como a sueessAo prL'Sldenclal de 1934. as 

revoltas de 1935 e (I golpe de 1931. Nem IllCSmo Ilesse ultimo ano. 

quando o Exerctto Já estava expurgado dos dissidentes. os generais 

EuriCO Gaspa..- Outra. ministro da Gucrra. e Góis Monteiro. chefe do 
Estado-Malor do Exército. $C sentiram com força sufldente para. dlspell

IIIIr a mediação de Vargas na Implantação do Estado Novo. 

A situação ern par1Jeulnnnente dlflctl para Góis. que. embora 

dotado de vocação polltlca. estava longe de tcr a habilidade de Vargas. 

De um lado. Vargas lhe dava carta branca para moldar o Extrclto de 

acordo com a nova conccpçtlo que desenvolvera. Para lhe conferir 

autoridade. o presidente o prom�"eU a toque de caixa: de tenente

coronel em 1930. tornou-se coronel em março de 1931.  genend-de

brigada em maio desse mesmo ano. e gcneral-de-dMsAo. o mais alto 

posto na êpoca. em outubro de 1932. Com todo esse prestigio. era 

natural que ambldonasse n presldênd3 e se tomasse alvo constante 

das tenl.ativas de sedução por p3rie dos Inimigos de Vargas. BarraVõllll

no. no ent3nlo. a fidelidade ao chefe de governo e. t3lvcz mais ainda. 

o reconhecimento da indispensabilidade da presença de Vargas como 

moderador dos connttos poliUcos. inclusive dos conflitos mllltarcs. 

Suas tentações terminavam sempre no regresso contrito ti aliança 

com O presidente. O fato de rn'Io ter tentado se Impor pela força evitou 

a disputa aberia entre generais e Facilitou o lrabalho de unificação do 

Exêrclto. Somente em 1945. com o auxilio da conjuntura do pOs

guerra. GOis e seus aliados se sentiram fortalecidos o sufiCiente p."tTa 

enFrentar. com vantagem. o presidente. 

Do ponto de vtsl.a de Góis. a tareFa prlndpal era cxatam!!nte 

forialecer o Exército 11 ponto de t.orná-lo capaz de agir com Independên

da. Inclusive em relação a Vargas. Para iSl!lO. tomava-se necessário 

suprimir a InfinIdade de conflitos que minavam a organização militar. 

Segundo sua famosa expressil.o. era preciso acabar com a politica no 

EXército para se poder Fuzcr a poliliea do Exerelto. Havta dois tipos 

dIstintos de conflito: um. entre praças e ofidals. outro. entre oficiais. 

O primeiro era estrutural. dividia o Extrelto e a Martnha horlmntal

mente. e provtnha do modelo de organlUlção militar adotado no Brasil 

- tradicional nos extrdtos ocidentais -. que separava nitidamente o 

ofldalato das praças. Nesse modelo. a poslç40 das praças t sempre 
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dlflcil C Incómoda. pois se vtem em permancnte c riglda desvantagem 

diante do onclalato. Momentos de mobill1.ação politica podem racil

mente despertar movimentos relvlndicatónos. O segundo connUo era de 

natureza Ideológica e poliUca. A ele correspondlam modelos dlsUntos 

de relação entre militares e poliUca. � possivel detectar Irt!. modelos. 

nem sempre rornlulados com clarC'l'..a por seus adeptos. 

O ptimeiro renetla a Influencia do profissionalismo alem1lo e 

franct:s Introduzjdo pelos Jovens oficiais que haviam estagiado no Exercito 

alemão entre 1906 e 1912 - os "jovens turcos" - c pelos alunos da Missão 

Militar FranC<'$l.. Era o modelo que se desenvolvera nas democracias 

liberaIs: ã medida que se flrnmva a hegemonia burguesa. o Exercito 

podia. e devia. dedicar·se primordialmente a defesa extema. Na polillca 

interna. dcvta ser o "grande mudo" da expre.'1são francesa. Era esta a 

posição de muU.os oflclals. ccrlamenle a dos que haviam se recusado a 

adcrtr a revolução. Era a posição de Góis antes dI' 1930. quando repetia 

O!! ensinamento!! da MIssào Francesa. aflnnando que. nas lutas Intemas. 

o &!:ército devia se calar. A únlca poliUca do &!:erclto. ainda segundo 

Góis. deveria ser a preparação para a guerra. Os generais Bertoldo 

Klingcr e Estevão Leilão de Carvalho. antigos estagiários do Exército 

alemão. estavam também entre os malores defensores desta posição. 

A segunda concepção. que podemos chamar de Intervcnclonlsmo 

refonnlsta. era um hibtido típico de paiscs em que, por nwAks histó

ricas. o oficialato não se ligava às classes dominantes. e a Instabilidade 

poliUca permitia. e quase extgla. a Intervençâo dos mllltares na polittta 

Interna. No Brasil. esta concepção surgiu com os positivistas ao flnal 

do sêculo X1X e ampliou-se com o tenentlsmo da dceada de 20. Pode 

ser encontrada nos documentos do Clube 3 de Outubro e em outras 

proclamaçõcs anteriores dos tenentes. Essa; documentos Incluem e,,;· 

tenso programa de reformas econOmieas. politicas e soclals. como li 

reforma agrarla. o salârlo-minlmo. a leglslaçâo de greve. o desenvolvi

mento da siderurgia. Contemplam tambtm propostas de fortalecimento 

do EJcêrctlo. por CJl:emplo. a de fcdcra1l7..açl10 das forças publicas esta

duais c a defes:!. de um papel de liderança para a elite mll!tar consi

derada a mais bem organizada. li mais autorizada. a mais capaz. 

A terceira concepção pode ser detectada entre militares mais 

radleals. tanto onelals como praças. Em sua forma extremada. refletia 

a Influ""nda do Partido Comunista do Brasil (pC13J. cuJo prestigto entre 

as Forças Armadas navla crescido slgnlfleatlvamente após ter consegui

do a adesão do ex-caplt;'l.o Luis Carlos Prestes em 1931. Esse grupo 

propunna um exército popular semelnante ao que surgira durante o 

periodo de luta das revoluções russa e chinesa. conferindo-lhe o atri-
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buto de Instrumento claro da luta de classe8. Era esse ° conteúdo de 
uma carta de Prestes. de 1931. conclamando soldados e marinhctros 

a voltar annas contra os oficiais. lacaios da burguesia. Após a derrota 

da Revolta Comunista de 1935. o Partido Comunista e sua extensào 

poUtica. a Aliança Nacional 1.lbertadorn (ANt.). tentaram. sem txJto. 

organl7.ar um exército revolUCiOnário aO estilo das ml1idas populares. 

Este modelo que. no dizer de um cadete. considerava o Exerclto como 

a vanguarda do povo. ImpUC/lva uma completa mudança na organlw.ção 

mUltar e no papel poJlUco das F"orças Annadas. Assustava as elites ctvIs 

e. mais ainda. o ofielalato. mesmo da corrente refonnlsta.3 

1\$ circunstâncias 1l0liUcas do momento tomavam o primeiro e 

o úlllmo modelos Irrealistas. Em tempo de agitação política. de 

rcalinhamento de forças. de atores politlcos mal organI1.ados. era quase 

Impossível aos militares permanecerem ã margem da política. Muitos 

dos que se dWarn profissionais pUI"O!! viram·se liderando protestos e 

revoltas. em aberta contradição com suas c:onvicçOCs. Góis Monteiro 

liderou a Revolução de 1930. esquecido do "grande mudo": Kllnger 

chefiou a Revolta Paulista de 1932. Os que advogavam um exercito 

popular. por sua vez. enfrentavam dificuldades ainda maiores: OS seto

res mais agressivos do proletariado. seu ullado natural. tinham longa 

lradlçâo anarquIsta de antlml1ltarlsmo. e os ofielals e mesmo praças 

eram demasladamc:nte voltados para a sua própria co1"pQração parol 

serem capv.e5 de mobilizar trab.1.lhadores e camponeses. 

Sobravam os Intervcm:lonlstas refonnlstas. quc estavam presos 

a um dilema: para Implemcnlar as refonnas. prect.savam conseguir o 

controle da organb:ação: mas. ao tenlar controlar a organlzaçáo. nllo 

podiam evitar danos à hierarquia. pois eram oficiais 5uballemos; tais 

danos. por sua vez. redur.lam o poder da organll.açâo e sua capacidade 

de IntelVlr eficazmente nu politlca. O Impasse fOI clarounente percebido 

por GóIs. que. a partir dele. fonnulou sua elStrattgla c a colocou em 

pn'ltlca. Este modelo. que foi Implementando aos poucos ale se lornar 

• Embora 11;\0 fonnul ....... alalmlllllca,nenle . ... trts modeloe Indicados podem -er 
dcdull<lo. d" váno. doc",,�m ... e manifestos que apar�m na epoa.. Veja."". por 
""""'pie>. para .. poal('" 1"lI"lIs'a. O manifeste> produ%1do em 1931 1"'10 n"";mc:nte> 
Un"o d� Cla.� Mtmar. h"pl'"'1o 1"'10 (ntao roronc:1 Iknoldo K1lng�. com " alN>l" d" 
vAriO! gene",I •. O documento cnconlra-.., no CPDOC. UKJ 3 1 .  I I.  14 e 31. I 1.28. PRra 
n """lçAe> .dormlsla. vtja • ..,. ainda .s.. 1931. a ftodo.� <lO �:..én:IIo. lançada pe>r 
um .uL<><Ienrunjnndo ComU� �u<:lon.i"" " o l'I>c:Io de honra. ambCI. de ,...".., .... 
bllldJode do: dm>en .... Itf1CO'UM .... A � ... """l1ra·.., no CPtxX:. GV 31.06.01. 1. 
e o A:Ido do: """'" no I!.rqul"" Nadonal. arquIvo de Góla MonLdro. Flnal .. ""'IC . •  carta 
de Pnates lOi publicada no OOt1o da Nt:JAle. de 27 do: martO de 1931. PUde -ernK'On' 
Inda em GV 3LOO.28. 



vitoriO!lO em 1937. pode ser chamado. ã falta de melhor expressão. de 

Intervenclonlsmo lulelar. �us clementos consllluUvOll resumem-se nos 

scgulntes pontos: primeiro. uma visão do Estado como fator preponde

rante na vida polillca: segundo. a necessidade de formulação e 

Implementação. pelo Estado. dc uma política nacional: tcrceiro. a ne

cessidade de elitCll bem treinadas c: capa7'cs pal1l dirigir o Estado. 

Esses três primeiros pontos podem se condensar na Idi!!ia. multo 

difundida na tpoca. da falência do liberalismo como fllosofla poljUca e 
como instrumento de govemo. No que se: refere: ã realidade brasileira. 

COls pO!ltulava a inadequação tanto do sistema politlco. cujll base era 
o liberalismo. como dai!l eliles dlrigcnles. que acusava de Incapazes. 

divididas. cgo[stas. sem visão nacional. Nesse qUAdro. sallcnlavAm-se 

as Forças Armadas como a elite capn7.. organizada e de visão nacional. 

11 elilli caberia a Uderança na fonnulação e: Implementação da poliUca 

nacional. No entanto. para que: i.'lSO fosse: possivel. paTa que se fizesse: 

a polillca do Extrcilo. no entanto. eram neces"ftrios a elhnlnaçtlo dos 

conflitos Inter1"los. o fortalt'CImento da hierarquia e o Incremento do poder 

da organização em termos de efetivos. annamc:nto e treinamento. 

A reforma da orgtmi7.ação mUltar foi sendo realizada siSlemall

comente. sob as btnçãos de Vargas. a qucm intercssavlI um IIliado 

confiável e sólido. A primeira mudança importante foi a instituição da 

obrigatoriedade do serviço mUltar para todos. Reivindicação velha de 

mais de stculo, o serviço obrigatório era crucial para dar ao Extrclto 

a capacidade dc influenciar setores da população att então Imper

mc:âvc:is. como a classe mêdta e a classe alta. e para a formação de 

reservas. Como medida complementar. foram reaUvados O" tiros de 

guerra. para treinamento dc ctvis. e criadas as escolas de Instrução 

militar. estas destinadas aos glnaslanos. O velho t::xtreito, em que os 

soldados provinham do proletariado urbano e rural e eram todos pro

nssionais. foi transformado em uma nova organlzaçAo. em que o con

Ungente. agora recrutado em todas as classes. ou quase todas. cra 

renovado anualmente. dc:vol\'endo-lIe d sociedade Individuas não só 

treinados mllltarmcntc como 1mbuidos de valores militares. tradicional

mente alhelOll fi cultura brasileira. tanto popular como de elite. lndi

viduOll disciplinados no corpo c na mente. 

Outra mudança Importante rol o treinamento de oflctals da 

n:serva nos CPOR e NPOn (centros e núcleos de Preparação de Ondais 

da Reserva). Os membros das classes mtdia e alta que escapavam ao 

serviço obrigatório eram pegos por cssas ag�ndas. Pode-se: dl1.c:r que. 

pela primeira vez no Orllsil. Jovens de classe alta roram rorçados ao 

serviço militar de maneira slstem.:'iUca. Antes. só a Marinha atraia tais 
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demenlOs. A importãncla sodal e politica dessa mudança não pode ser 

subestimada. O complexo de Inferioridade social do ml1itar do E:d:rclto 

brastlelro e um fenômeno conhecido e. sem dúvida. está na base de 

ressentimentos contra elvls. em geral. e contra os politicos. em parti

cular. O novo papel do Exercito. como viMo por Góis. não seria viável 

sem uma aproximação com as elites civis. Os CPOR e NPOR foram o 

Inicio dessa aproximação. mais tarde aprofundada pela Escola Superior 

de GuerTa. 

Uma terceira mudança teve a ver com os sargentos. Procurou

se dlnc:ultar ainda mais a sua promoção ao oficialato. Os comissionados 

no campo de batalha foram transferidos para um quadro especial de 

segundos-tenentes. Alem disso. procurou-se limitar !$Cu tempo de per

mantnclll no serviço a nove anos. findos os quais teriam que voltar ã 

vidn civil. Tais nlCdidas tinham a clara intenção polltlca de eliminar os 

conflitos gerados pela sltuaç30 das praça!!. alêm de buscar a fonnaç40 

de reserva5. Seus efeitos. no entanto. foram duvidosos. e o problema 

dos sargentos �tomou com (orça ao IInal da Era Vargas. constituindo 

rator Importante na crise: de 1964. 

Finalmente. bu!lCOu·sc concentrar as atenÇÓCll no recrut,ullento 

e treinamento dos oficiais. o ':'nleo grupo realmente profissional no 

novo modelo que se implantava. As 1l1t.'{lldas tomadas com relaçl'lo ao 

recrutamento refletiam os preconceitos ideológicos. sociais e raciais da 

�a. Os candidatos as C!ICOlas mtlila�s. ai InclUindo a Academia 

MIlitar. passaram a ser dlscr1mlnados segundo a rellgi:'l.o. cor. raça. 

familla e Ideologia. Nâo-eatóUcos. sobretudo Judeus. negros. Hlhos de 

Imigrantes. filhos de pais n:'lo legalmente easado$. ou de pais eOIll 

Idttas politlcas Indc:stjãvc:ls. passaram a ser �tados. Isto num corpo de 

olldals que no Inicio da República. era fortemente Influenciado pelo 

civilismo positivista. e num Exêrclto cUJo contlngente era quase: total

mente negro e mulato. Uma ve1. Ingressados nas e8COlas mil itares. os 

alunos passavam agora por um Intenso processo de doutrinação. Tal 
doutrinação fot aconselhada a Góis. em 1934. pelo capitão Severino 

Sombra. Para Sombra. o combate ao comunismo exigta a coragem de 
copiar os mêtodos do Inimigo. entre os quais a preparaçl'lo ideológica 

dos militares era dos mr,ls Importantes. 

O treinamento Ideológico nào significava. no entanto. Incentivo 

a partlclpaçtlo política IndividuaI. Era Isso exatamente que se: tentava 

combater. A partlelpaçào só poderia se: dar via corporação. A participa

ção politlca Individual dos militares foi combatida. Em sugestõcs para 

a Constituição de 1934. Góis propôs retirar dos ofldals o dtrctlo de voto. 

atl: entâo proibido apenas ás praças. Fot derrotado. Mas a Constituição 



do Estado Novo adotou essa limitação e eliminou a ressalva de que 06 

mUltares deviam obedi�nda -dentro dos limites da lei-, inlrodu:r.ida na 

primeira Conslltulção llepubltcana de 1891. A obediência aos superi, 

ores devia ser agora Inl:Ondlclonal, 

A1ingla·se. assim. o objetivo de evitar a poiiUca no intertor das 

Forças Armadas e prcpani-Ias p.-u-a fazer a suo próprta politlca. Mas o 

objetivo só se tomou viavel porque. paralelamente. Góis e seu grupo 
conseguiram. novamente l:Om o apolo de Vargas. Impor-se ao Exercito. 

tomando-se uma facção hegemônica. Para que tal hegemonia se desse 

sem quebra da hierarquia. (oi necessário substituir nos altos postos. 

sobretudo no gcncralat.o. os oficiais do anUgo regime por elementos 

Integrados ao novo esquema. Nesta empresa. os reformistas eonlnrn11l 

com um pouco de sorte. Primeiro. houve li Hevolta Paulista de 1932. 

que foI. ao mesmo tempo que uma reaçdo civil. uma tentativa de 

re(:upcração do controle do Exercito por parte dos militares que não 

Unham aderido fi revoluçáo. fi frente o general Dcrtoldo Kllnger. ApólI 
dlficll vltórta. Góis e seus aliados apn:wcttaram-se para se ven:m lI'ITe 

dos oficials hostis á IlOVII ordem. Sem demorll. 48 ofidals. inelulndo 

sete generais. foram mandados p.1ra o cxL1io. e outros 460 ofieLals 
foram reformados. A IIOma de exilados e refomlados chegou a 10% do 

oficialato. I-louve anistia em 1934. mas poucos genernis e oficiais 

superiores voltaram 110 serviço ativo. Assim. ao final de 1933. 36 dos 

40 generals do Exército Já haviam sido promovidos pelo novo govemo. 

Outra oportunidade para eliminar dissidentes. agora fi es

querda. surgiu com as revollas comunistas de 1935. em Natal. 

Hec.ife e Rio de Janeiro. Pelo menos 107 oficiais e 1 . 1 36 praças 
foram eJCpulS(ls entre 1935 e 1936. Acresccrlle-se que a expulsA0 

era apenas a ponla do Iceberg. llouve OUlras formas de punição. 
menos dramáticas, mas que freqüentemente resultavam em prejulw 

irreparável para a carrelro do oficial. tais como prisão. transfertncln. 

adverttncla. ele. Indicativo do aumento dc lals medidas é o número 

de apelaç6es ao entáo Supremo Tribunol Militar [STMl. que subiu 

de 239. em 1934. para 824. em 1935. e para 1.910. em 1938. O 

numero de I:Ondennç6es pelo Tribunal lambem aumentou de 139 

para 369 e 616. nos mesmos anos. Em 1935. foi ainda votadn a Lei 

de Segurança Naclonnl. e. no ano seguinte. criado o Tribunal de 

Segurança Nacional. A Lei e o Tribunal eram ameaça constante para 

todos os dissidentes. mILitares ou civis. Para 05 milltares. havia 

ainda a Comissão Central Militar de Repressão ao Comunismo. 

criada em 1935 no Mlnlsterio do Exêrclto I:Om a tarefa de descobrir 

os comunistas e sugerir sua punição. 
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Os últill103 expurp. agora a direita. vieram em 1937 e 1938. 

já depois de implantado o Estado NO\IQ. e tlvemm a vu com a reação 

do governo ao intcgralislllo. O fechamento da Ação ]ntegralista Dms]· 
]etra (AlO). em 1937. provocou o protesto de alguns generals. dez do!! 

quaIs foram reformados. A pl'O\la de que o gmpo hegemOnlco já <:un

seguIra o controle da organização foi o fato de que as reformas n;'1O 

provocaram malores abal()S. O mesmo se deu em 1938. quando. apó!l 

a tentativa de golpe dos Integrallstas. novas exclusOcs foram dduada5. 

agora especialmente na Marinha. onde o lntegraltsmo contava <:um 

shllpaUa generalI7.ada. 

Constituiu-se. desse modo. a partir de 1932. um novo grupo 

hegemOnlco no Exérelto. cujo poder se: consolidou com ° golpe de 1937. 

A cabeça pensante do grupo era. sem dúvida. Cóls Monteiro. Mas COls 

era Irrequieto. dispersivo. boqulrTOto. pollllcamente ambicioso. Além do 

mais. a morte tr.'lglca do filho em acidente de aviação. em ]937. dei· 

xara-o psicologicamente abalado e com tcndi!:ncla para se exceder na 

bebida. sem condlçOcs de admInistrar a Implementaç:'l.o das suas pró

prias Idela!!l. Teve a sorte de encontrnr ° complemento perfeito no 

general Eurico Gaspar Dutra. Modesto. timldo. sem ambição poIiUca ou 

pretenSOC:s IntelectuaiS. Dutra era um executor. um admInistrador. um 

dIscIplinador. um homem da caserna.' SeguIa as orientações poU

Ilcas de Góis. que. por !lua ve>:. confiava totalmente cm SUII aç:'l.o. 

Os dois ocuparam poslçOC!!l-chaves. desde 1933. no Mlnlstérto da 

Guerra. na chefla do Estado-Maior do Exército. e na presldéncla do 

Clube Militar. De 1937 a 1945. com pequenas mudanças nos doIs 

últimos anos. simplesmente monopoli7.aram a chefia do ministério 

e do Estado-Maior do Exército. O\,tra só renunciou ao minIstério em 

1945 para concorrer l'I presldéncla da Rcpi,bltca. sendo substltuido 

por Góis. 

Vargas percebeu. sem duvida. o aspecto complementar da 

dupla de generais. A liderança Intelectual de GÓlll. altada à dlllCl

pUna e fi lealdade de Dutra. garantiam sua base militar. Quando 

necessArio. usava um contra o outro. para os manter sob controle. 

Góis. particularmente. fOI mantldo sempre próximo. pois tinha 

maIores ambições politlcas. De Oulra. nada havia a temer politica

mente. e havia multo a ganhar. como a garantia do apolo militar . 

• Altm <k dj""",r_ ti mtn�l' 80 CO"�. OUI •• nlo ddxou llllda CKTiIO. 
Nk extSltm lambo!m IJIUU.,. cu ..... I<lbn: d.!. A bIogBIIa �Kfi'" por o.valdo 1"11-
(Udro do Vale. O geneoOI o../1Q ti o �� de 45. RIo de Jandro. CMIiuç'" 
Braalldra. 1978. t o que h' <k mal' recalle. 
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A primeira rase do relacionamento de Vargas com as Forças 

Armadas foi. assim. algo turbulenta. 00 lado da Instituição militar. Góis 

e seus aliados contaram com Vargas paro promover expurgO!! e reror

nms. 00 lado de Vargflll. o prellidente póde contar com os ml1Uares nos 

momentos dHlcds, como 11 Revolta Paulista de 1932. a eleição de 1934. 

a, revoltas de 1935. o golpe de 1937. Ao longo do processo. as Forças 

Armadas se consolldaram como nO\'o ator e tiveram seu papel politico 

n:derlnldo. 

Se,unda rue: I".-de-mel (1937-1945) 

Em l O  de novembro de 1937. Vargas. com o apoio e Incentivo 

das Forças Armadas. rechou o Congresso. outorgou nova ConstUulçâo 

e estabeltt<:u uma ditadura batizada com o nome de t-::stado Novo. Para 

entender o sentido poliUco mais amplo desse golpe. i: preciso relembrar 

o jogo politico que vinha IIC desenrolando ddlde 1930. 

Logo após a vitória de 1930. os lideres dvls passaram a ter 

duvidas quanto ti sabedoria de sua dec::isâo de acetlar a paTC'Cria dos 

mmtares. O ministro Osvaldo Aranha percebeu de Imediato o perigo do 

militarismo e propôs a ertaçilo de legl6es eMs como antidoto. I30rges de 

Medeiros. governador do Rio Grande do Sul. tmnlJém sentia o 'espectro 

sinistro do militarismo" palrando ameaçadoramente sobre o pais. Mais 

do que o milltartsmo em si. Aranha temia a orientação poliUca dos 

mUltares que se propunham a apoiar o novo governo: '0 prurido mil!· 

twlsla 1 ... 1 tomou novo rumo. muito p�r. dctxando contamlnar·1IC de 

esquerdismo e ali: de oomwJismo! E o Luis Carlos Prestes. Assim sem 

�ão. antes ferido de Indisciplina. o Exêrelto nmcaça consUlulr um 

perigo. não oi. ordem ntual. mas âs próprias Instituições basilares do 

organismo nadonal".' 

Como se respondesse às acusações de Osvaldo Aranha. um.1 

I'rlXlamoçóo ao Exét'dfO lanÇOU forte ataque contra os politleos dvls. 

sobretudo 05 do Rio Gmnde do Sul e de Minas Gerais. e pediu refornlas 

sodais. Inclusive a divisão dos latiflindlos. o que atingia no coração 011 

Intercsscs das oligarquias que haviam dominado a ReplibUea. Segundo 

a I'rlXlam<lÇÓO. as polielas dos estados e as legiões propostas por 

Aranha n>'lo IXIssarlalll de Instrumentos do rasdSIllO. cadafalso da liber

dade. morte do ExêrdlD. Nesse mesmo momento. Prestes conclamava 

os SOldados a se engajarem na revolução soda!. 

• Grtlo do aUlor. 
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As posiçóc.l de Osvaldo Aranha e do Comltf, Revolucionário que 

lançou a Prodamaçóo apontavam para algumas contradições bàslcas 

que estavam no l'Imugo da poliUca nacional. As Forças Armadas. como 

IIISWulçóo, Unham Interesses que conflttavam com M Interes!!C!l da eltte 

cMI como classe dírlgclllC. �;ralll Interesses que reclamavam mudanças 

no regime político no scntido de maior centrall:w.çl'lo. menor poder para 

as ollg."\Tqulas reglonals. controle das Forças Armadas sobre as polidas 

tlÚlttares estaduais. maior hltervenção do �::.staflo na economia. Os setores 
de esquerda das Força!l Armadas. por seu turno, propunham refomlas 

que desaflavam as elItes dvls como classe dornlllllnte e ameaçavam. 

potencialmente. o próprio F..stado. Se as elites des. .. gradava a primeira 

umeaço. a segundu as assustava. Desses conflttos. começou a surgtr a 

fOrmula politica amadurecIda em 1937. 

A dificuldade InIcial era que ambos O!! lados - Forças Amllldas 

e elites dvls - estavam dIVididos. Incapa7.c.5 de npn:scntar uma frente 

unlllcada. VImO!! a dtvlsão das primeiras. As segundas não estavam em 

melhor situação. de vc% que n própria Revoluç40 de 1930 rOTa produto 

de c1!1Oc5 Inua-oltgárquieas. A derrota da oligarquia mais podeT0$3. n 

paulista. só fe;/; agravar a situação. Dessa ollg. .. rqula partiu. em 1932. 

a mals sêria tentativa de reação contra os vencedores de 1930. Tendo 

conseguido unir-se Internamente. em boa parte Já como reaç:'io á In

terlertncla do Governo federal. aliou-se a outras dlS.'lldc.ndas regIonais 

e ao setor militar preocupado com a manutenção da hierarquia e da 

dIsciplina. A Revolta de 1932 pedia a volta ao regime liberal. a 

restauraçAo do sistema constitucional. do federalismo. da disciplina 

militar. A vitória dos revollOSO$ era altamente provâvel. só nAo acon

tccendo pela rctlroda. no ultimo momento. dc apoios prometldos. 

sobretudo o do Rio Crnnde do Sul. Dentro do Exercito. a simpatIa 

pelos constitucionalistas era grandc. o mesmo acontcccndo na 

Marinha. 

Os resultados do primdro embate foram ambiguos. Com o 

apolo de Góis e seus aliados. o Governo federal venc:u no campo de 

b.1talha. mas percebeu 11 precariedade de suas bases dvls. AceItou a 

volta ao regime constltuclonal e começou a podar as asas dos militares 

rcfomllsta8 que tinham fornecLdo boa parte de sua sustentaç.;'\o dunlllt.e 

a dlt.adura. No que se refere ao Exêrclto. a revolta permitiu o expurgo 

de oposltorcs e o aumento de efctlvos e de verbas orçamentarcs. Cran

des somas foram gastas na c:ompra de ammmcnto!!. Inclusive avlOcs. e 

Intensificou-se a pressAo pelo dc:sefwoJvtmCflto de uma Indústria btllca 

nacional. Quanto às elites políticas tradidonals. estas percebernm que 

m\o em mais possivel retornar ao federalismo extremado da PrImeira 
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República. Sua divisão abrira. de mandra definitiva. espaços para o 

fortalecimento do governo central. do qual agora as Forças Annadas 

passavam a ser um romponente essencial. 

A norrnaIi7�"lçâo da vida politlca. graças ã Constituição de 1934. 

deu inicio ao segundo momento importante da luta. Refletindo cm 

parte o ambiente Internac1onal. a mobllll.açâo polittca cresceu a nivels 

inedUos na hIstória do pais. liderada à esquerda pela Aliança Nacional 

LIbertadora. e á direita. pela Ação Integralista 13rasllclra. Nenhum 

desses movimentos era simpático às elites politlcas: a mobilização popuhlr 

que propunham ameaçava as bases polillcas do poder dessas eHtes: 

ambus tinham tambem propostas centralizadoras que nâo eram do 

Interesse das oligarquias. A situação complleava-se pelo fato de terem 

esses movimentos apoio substancial dentro das Forças Armadas: a ANL. 

no Exért:ito: a AIB. na Mannha. A hierarquia militar concordava com 

a AlB em vâr10s pontos. parllcularrnente no antteomunlsmo. mas não 

gostava do lado mobl1l7.ador do integrallsmo. nem das mulUplas lealda

de!! que eriava para os mllltares que dele partlcipavam. Com relação ã 

ANI... a hIerarquIa lhe era ferozmente contrária. 

O segundo embate deu·se em 1935. Fechada a ANL pelo gover

no. seus militantes viram-se sem alternativas legais de ação e. poucos 

meses depois. envolveram·se em desastrada revolta de quart�is. A TI:

ação do governo foi Imediata e dura. No Exercito. houve novos expurgos 

e foI dado inicio a um culto civico em tomo das vítimas. baseado em 

versão dramatl7d"lda e historicamente Incorreta dos acontecimentos. Mais 

Importante ainda. sob pressão dos chefes miUtares. o governo ronse

gulu que o Congresso aprovasse o estado de sitio e outras medidas 

drástlcas de repressão. O medo da revolução fez as eHtes superarem 

dlvergéneias e as levou. pela primeira vez, a apoiar. embora um pouro 

a contragosto. medidas de fortalecimento do poder dos militares. A 

questão do regime poliUco. dominante em 1932. começou a dar lugar 

ao problema mais sério das bases sociais do poder. isto t. ao problema 

do Estado. As elites civis mostraram-se dispostas a fazer compromissos 

quanto ao primeiro aspecto. para cvltar os riscos envolvidos no segundo. 

A campanha presidencial dc ] 937 forneceu o cem\rio para o 

embate final desta faSt:. O candidato oficial. Jose Amerleo de Almeida, 

deu ã campanha um tom populista que desagradou ao governo e às 

elItes em geral. O perigo quc Isso poderia representar foi usado pelos 

inleressados em evitar as eleIções. Amigos do govemo alertavam para 

o perigo. Um deles dl7.la que "desta vez a posição social cstâ enquadrada 

no terreno. Questão SOCial é rr:volução. Isto vai virar Espanha". Outro 

obsezvava que. ao tentar agradar às massas. o candIdato Unha Criado 
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uma sltuaçtlo de alarme geral." A pretensa ameaça à ordem social foi 

habilmente manipulada pelo governo e pelas forças Armadas. Lideres 

civis começaram a aceitar a Idéia de uma ruptura na ordem conslltu

clonal para pór fim ao clima de ineerte'.f.!l. O último a resistir foi Flores 

da Cunha. no Rio Grande do Sul. Comandante de um pequeno exérclto 

estadual. formado pela Btigada Ml1llar e por billalh6es de ProvIs6tios. 

Flores teimava em agir nos moldes da Replibllca Velha. da politica dos 

estados. sem perceber que eram coisas do passado. As pressões do 

Governo federal e. especialmente. de Góis Monteiro. acabaram por 

forçá-lo á renúncia em 1937. O episódio representava o sepultamento 

deflnlUvo da Primeira Replibllea. Logo a seguir. vdo o golpe. que foi 

apoiado att mesmo pelo governador de São Paulo. o estado que. em 

1932. representara o baluarte da resistência ao Governo federal. 

A oposição ao golpe vclo apenils de um pequeno número de 

generais. logo reformados. e de alguns governadores. substituidos sem 

millores problemas. Houve mesmo um toque de apolo popular. quando 

os Integraltstas fizeram desfilar no RIo de Janeiro 40 mil adeptos ao 

lado do.. .. militares. Assim. com o apolo adicional dos ventos autoritârios 

que supravam na Europa. e da percepção de um Iminente conflito 

internacional. estabeleceu-se a ditadura de 1937 sob a tutela das 

Forças Armadas. 

Do ponto de vista da facção ven�-edora dentro das forças fmmdas. 

o esforço de eliminar a poliUca no selo da corporação foi levado á última 

conscq(i(:ncla. com a eliminação da poliUca tambem na sociedade. A 

Idtla de Forças Armadas eomo Instituição politicamente neutra havia 

desaparecido completamente. assim como havia sido tambem abando

nada sua concepção como Instrumento de reforma social. como van

guarda do povo. Agora. a Ideologia do lntervenelonlsmo tutdar apresen

tava o Exérdto como parte do Estado e como Instrumento de sua 

poliUca. A nova vlsâo foi fOmlUlada por A7.evedo Amaral. o principal 

Ideólogo do regime. com sua contundênc1a habitual: -( ... 1 a essência do 

regime envolve o conceito de milttariz.'lçtlo do Estado (, .. 1 c o Exérelto 

coexlste com a própria estrutura do Estado. de que constitui o elemento 

dinâmiCO de afirmação e defesa". Ou ainda: -Estado e Nação formam 

uma unidade. que se completa pela integração perfeita das classes 

• "TraIa-se de carla. de Maciel �""I!ho e oulr08 a O$valdo Aranha. CPOOC. 0,0, 
37.07. 12/2. 37.09.04/4. 37.09.0612. 37.09.01. Parn � vt5ll0 do próprio José Arnhko. 
que admite ler &ldO apoiado p<:las esquNdas. mas nega o perigo do comunismo. '�Ja 
Asplisla Camargo. Eduardo Raposo e �rglo f"1�ksm"n. O Norde<;re e "  polir.".. DI1Iagas 
""" .Jos{, Amo!rfrn dE Ab""'<!tL Rio de Janeiro. Nova Fronlelra. 1984. 
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annadas na organização politica. como força executiva da vontade es· 

latal. Estabeleee-!Ie assim uma (.'olaboraçlio harmoniosa entre o Exér

cito e o Estado. que ê a expressão organizada da própria Nação".-

Segundo essa visâo. o Exi!:rcilo não era mals a vanguarda do 

povo: em a vanguarda do Ültado. A política do Exi!:rcito ia fllUltO alem 

da promoção dos !nten:s .. '<CS organlzactonals . .lã em 1934. GÓIS Monteiro 

enviara um documento a Vargas em que esboçava as linhas gemis de 

um vaslo plano de n:construção nacional .. t certo que o documento 

pedia a dellnlção de uma politlca de defeSo"! nacional e de fortalecimento 

do potencial mJlttar do pais. Mas seu escopo era multo mais amplo. 

CrIticava a situação politlca. que acusava de estar novamente presa 

ao liberalismo moribundo. ao Individualismo e ao regionalismo: de

nunciava a extsttnela de elItes parasitárias. de massas pobres e igno

rantes e de indústrias conlroladas pelo capital estrangeiro. Quelxava

se da falta de uma politica verdadeiramente nacionaL elaborada em 

função de um desUno naelonal expHcllo [ênfase de GÓis Monteiro). 

Como polllicas especificas. llstava a promoção da indústria nacional. em 

especial de motores. avlôes. viaturas c sIderurgia: mencionava pl::mos 

para a educação moral. civica e física. para a Imprensa. para a organl-

7.3ção sindical: InsIstia no combate ao estaduallsmo. no reforço ao 

espirito de naelonalldade. na regulação da vida econômica .. na refonna 

das Instltuiçôes do Estado. Temllnava observando que. em palses como 

Brasil. " L.) um Exercito bem organizado é o Instrumento mais pode

roso de que dlspÓC o governo para a educ."!ção do povo. consolidação do 

espírito nacional. neutralizador das tcndências dissolventes lntrodu;-:idas 

pelo Imlgrantlsmo". (ênfase dc Côis Monteiro)' 

A polillca do Estado Novo foi consistente com essas orientações. 

DoIS dias antes do golpe. Vargas escreveu a Osvaldo Aranha. então 

cmbalxador em Washington. sobre o plano de refonnas do novo regIme. 

O plano punha tnfase nas defesas Intcrna e externa, no fortalecimcnto 

das Forças Armadas. no desenvolvimento econômico, na promoção das 

Indústrias de base e na exportação. Mesmo dando o devido desconto 

para a retórica. não há como negar que. por trás do autoritarismo do 

regimc. e em parte como JustificaUva deste autoritarismo. havia um 

projeto de desenvolvimento nacional sob a liderança do Estado e com 

o apolo das �-orças Annadas. A participação mllltar no esforço tomara-

'Auvffio Amaral. O Exo!n,Uo e a educ"C!lo nacional. N� Armeoda. 4 (ma.ço. 
19401. 1'.29. 

' O  documento fOI enviado a Vargas e R Osvaldo Aranha emJanelro de 1934. Veja 
GV 34.01. 18/2. 34.01.00/3 e OA 34.01/2. 



IIC mais fãeil pelo falo de que. desde 1930. oflelals haviam paSllado a 

ocupar posições na admlnlSlraç<lo civiL Ale 1937. estavam presentes 

como Inte .... 'entores nos eSlados e como congresslslas: dos 87 Interven· 

tores. 40 haviam sido mUltares e 47 eram civis. e apenas tres eSlados 

nllo tinham tido Interventor.:!!! mlHlares. A prellCnç:1 rnlHtar se fazia 

sentir lambem nas eonds!lOes lêcnlcas. como a Comissão Nacional de 

Siderurgia. criada em 1931 pelo ministro da Cuerra. tornando·se. 

depois de 1937. comum nos novos órgãos de formulação de poliUcas. 

como o Conselho Nacional do Petróleo. e nall Induslrlas vin(:Uladall à 

ddesa nacional. a exemplo da Companhia Slderurglea Nacional e da 

Fàbrlca Nacional de Motores. Aparecia ainda nas comissões especiais 

criadas dentro do Influente Conselho Federal de Comercio Exterior. 

O Estado Novo velo coroar e levar As últimas conseqü�nclas o 

modelo vlsualtzado por Cóis Monteiro. Pois. mesmo depois de rdomlulada 

a organlzaçAo milLlnr. Ocava elaro pela atuaçll.o da Ação IntegrallSla 

Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora. assim como pela cam

panha presidencial de 1937. que qualquer perturbação poliUca na 

SOCiedade tender1a fatalmente a contaminar as Forças Annadas, seja 

pelo aliciamento ideológico de seus membros. seja pela ambição poli· 

Uca que ncles despertavn. Continuaria a poliUca dentro do Exêreito. 

apesnr das lentaUvn., de Imunlr .. 'l.çAO. 

O Estado Novo. ao eliminar totalmente a poliUca partldãria na 

sociedade. permitiu aos chefes da facção hegemOnlca militar ellminá

la tambtm nas Forças Armndas. A prcstaçâo de contas do ministro 

Dutra. em 1940. mostra como foi aproveitada a situaçâo no que se 

refere às refonnas da organlwção: todas as leiS básleas do Exercito 

haviam sido refonnuladas: construiram-se escolas e quartels: vários 

corpos haviam sido organizados ou reorganizados: melhorara o equipa· 

menta pelas compras no exterior e pelo Incentivo á Indústria bt.lIca 

nodonal. O apoio constante de Vargas. renovado após 1937. redundnra 

em grandl:: expansão da OI'ganlzaçâo militar, 8Obretudo do Ex6'clto. 

cuJos detivos passaram de 47.997. em 1930. para 93 mil. em 1940. 

duplicando em uma década. O sentido desse ttesdmento Oca mais 

elaro se observannos que as polidas milltares. as grandes rivais do 

Exêrclto. tiveram seu efetivo alterado de 38.213. em 1933. para 48.812. 

em 1942. um acrt.sclmo de apenas 28%. APÓS 1937. as policlaJl foram 

postas sob o controle das Forças Armadas c prOibidas de utilizar anna

mento pesado. 

No que se refere a verbas. o orçamento das Forças Armadas 

passou de 19.6% do lotai do gasto do Governo federal em 1930. para 

cerca de 25%. em 1937. A partir dai houve llOVO Impulso ascendente. 
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alcançando um máximo de 36.5% em 1942. quando a Acronâutica foi 

criada como anlla Independcnle. A primeira onda dc aumentos t�'Vc a 

ver claramente com a Revolta Paulista de 1932. A segunda fez parte do 

acordo de Vargas com as Forças Armadas em 1937; em troca do apolo 

politlco para o estabelecimento do Estado Novo. foram contempladas 

com fatias ainda mais gordas elo orçamento. Nesta segunda onda. a 

malor benefidada foi a Marinha. cujo orçamento atingiu o ponto ma

ldmo do periodo 1930,1945. ou seja. I i  % do total. Havia ai. sem 

dúvida. uma contrapartida a repressão ao IntegraJlsmo. que contava 

com Simpatias. senão ades6c:s abertas. em toda a oficialidade naval.' 

Sintoma adicional de que o Estado Novo conciliou os Interesses 

de Vargas com OS das Forças Annadas foi o apolo dos ofldals de 

orlentaçl\o profissional. mesmo quando discordavam dos rumos políti

cos do governo. Um dos melhores exemplos � o do general Estevão 

Leitão de Carvalho. Profissional à moda alemã. liberaI em política. 

apenas durante o Estado Novo teve oportunidade de rea1!7.ar um de 

seus sonhos profissionais: preparar e executar grandes manobras mi

litares. O fdto deu-se em 1940. no RIo Grande do Sul. com a presença 

do presidente da República. No discurso de encerramento. Leitão re

conheceu que fom o regime de paz Instaurado pelo Estado Novo que 

lhe permitira dedicar-se durante um ano Inteiro à preparação das 

manobras. sem ser deSviado de suas atividades por lnterfertnclas po

líticas. Em a aliança entre o grupo profissional e o grupo lntervendonista. 

Os profissionais aceitaram a intervenção feita nas forças Armadas como 

um todo. sob o controle da hierarquia. uma vez que beneficiava a 

execução das tarefas especificas da organização militar. O fortalecimen

to da corporação. por seu turno. dava aos Intervenc\onlslas maior ca

paddade de controle sobre a sociedade c sobre a politlca. 

Com o acordo em tomo do Eslado Novo. Vargas c as Forças 

Annadas atingiram o ponto máximo de sua innut:nda. derrOlando os 

adversários e eliminando sua capacidade de reação pelo fechamento 

dos mecanIsmos de parUdpaç!io. Os militares se consolidaram como 

atores políticos. assumindo. pelo lado político. a garantia da base social 

das elltes tradlclonals. e. pelo lado econômico. a promoção dos Interes

ses da burguesia industrial emergente. A t:nfase dada ao controle 

politlco. à Integração nacional. à lnduslrtaH1.ação. reforçava a emergt:n-

• NãO foram Inclui""" "" n:<:u'"". obUdo. dOll �tado. Unido. M�tlnad"" ao u· 
forço de CUC"". foram 200 milhões de <lOIa"," só para a compra de armamento. 
paglUldo o Srallll apnlDS 3Mb do tOID.!. O arman,ento e equipamento da FEB fonutl 
fo�ldoa gratul!amen� pelO S' 1':xerclto a"'erlcano. Apó. a guerra. rontlnuou O 
fornecimento de armamento anlt:,�ano. 



VARGAS C os MJUTARCS 73 

da do capitalismo industrial. contrariando apenas os interesse!! poliU

!:OS du ollgarqul:u. Em um l"I::Of'dc:nameuto. via Estado e �'orças Anna· 

das. do antigo sistema de dominação. feito. no entanto. !U'!m ampliar a 

participação poliUca. Isto ê. scm rlcmocraUzaçâo. Era um capitulo da 

modcrnlzaçâo conservadora. 

Foi exatamente a 8enslbllld3de para o 3Specto parUclpatlvo 

demonstro.da por Vargas nos anos finais do t::Stado Novo que o carae· 

terlzou como antipocla dos militares. marcando a tCTet:lra fase de rela· 

ctonamento enlrl:: ambos e também um perlodo qualitativamente dls, 
tinto da políliea nó1l;lona]. 

Terceira rue: divórcio (1945,1964) 

Desde o Inicio da Era Vargas. tornara·se evidente a preocupação 

governamental com o problema social. revelada sobretudo na produçâo 

de ampla leglslaçao slndleal e trabalhista que culminou na Consolida· 

çoo das Lds do Trabalho 0943). A aprox:lmaçâo poliUca entrl:: o governo 

e 08 sindicatos só se conflgurou. todavia. nos anos finais do Estado 

Novo. prlndpalmente a partir de 1942. qurmdo o mlnlslro do l'raoolho 
deu Inicio a palestras rndlofónlCas semanais dirigidas aos trabalhado· 

res. Va]endo·se da leglslnçâo sindical e social por ele criada. Vargas. 

diretamente e via seu ministro do Trabalho. passou a dlrigir·se expll· 

cltamente aos sindicatos e â classe operária. sem dUvida com um olho 

na possivel necessidade de pór fim â ditadura e contar com um novo 

ator pcliUco com peso eleitoral. 
A medida que se tomava clara a vitória dos Aliados. Intenslfl· 

cou·se a prl::paraçâo para a democraU7..açâo e o apelo aos operáTIos. A 

Inuogem de Varga� como o 'pal dos pcbre�·. o amigo dos opc:rnrios. (OI 
sendo sistematicamente construida. O movimento chegou ao auge com 
a proposta de uma I\ssemblela Constituinte com Vargas. apoiada ate 

mesmo pelo Partido Comunista do Brasil. Essa guinada. que se as· 

semelhava com o fenómeno peronlsta em marcha na Argentina desde 

1943. foi a causa Imediata do divórcio entre Vargas e as Forças 

Armadas. Estas. ou melhor a facç;'io que as dominava. Já então tomadas 

pelo antlcomunlsmo e pela pret�nsão de guiar o Estado. nâo aceitaram 

a busca de novo ator poliUco que lhe em poliUca e Ideologlcamene 

antagônico. 

Na!l circunstâncias da l:poca - luta Interna contra a ditadura e 

extenla contra O nazi·fascismo -. o motivo do divórcio foi obscurl::ddo 

pela aspiração geral de democratização. que colocava do mesmo lado 

pan:dros helerogl:neos. como os socialistas e os libemis. No Intenor 
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das próprias Forças Annadas. o quadro náo era claro" Em 1945. fica· 

ram conlra Vargas os principais entre seus antigos aUxlliares. como 

G61s. Dutra, Canrobert Pereira da Costa. tidos como simpatizantes do 

Eixo. Movia esse grupo o receio da po1itica trabalhista implementada 

pelo chefe do governo. vlnculando·a de modo quase paranóico ao perigo 

comunista. Ficaram tambêm contra Vargas antigos aliados da êpoca 

pre-Estado Novo. como os gcncrals Juracy Magalháes e JUaJ'C'i: Távora. 

e o brigadeiro Eduardo Gomes. este candidato á pn:sLdencLa em 1945. 

Embora o antlcomunismo e o medo de uma poliUca populista ao estl]o 

de PerOn estivessem tambem presentes na confonnaçâo desse grupo. 

eram aspectos que ficavam em parte encobertos sob a capa da luta 

contra a ditadura. da defesa do liberalismo e da democ:raUzação. Com 

a evolução dos acontecimentos. a aliança entre esses dois grupos. que 

em ]945 fOi conjuntural. consolidou-se e constituiu a nova facção 

mil itar que se tomou vitoriosa cm 1964. quase 20 anos depois. 

Ao lado de Vargas. ficaram poucos generals e alguns oficiais que 

haviam participado da Força Expedtclom'lria I3raslldra na ItáHa. como 

• I"-"!a pan� do !rabRlho Moeau-... prlmordlal"",nle "m ""pol"""'l"" "" v:lrlOS 
dos principais lidere. mUllnreo que Muar"", na �p<><: •. Pari� de""". depolmenlos foi 
c:oncedlda ao programa de hlot6n" oral do CPDOC. onde podem ""r encontntdos. sendo 
esle o ca"" dos generaIs Henrique TdlC"lra Lott. N�I ... n de M"lo. c AntônIo Catl .... da 
Snva Muncy. Alguns depolm ... uos focam Iransf"rrnad05 em li""",. a saber; Aspbla 
can,arg" e WaJder "" GOLS. AI"'" 5kldo de combale: dlólogo com Cordeiro de Fw1as. Rio 
"" Janeiro. Nova f'l"onlelra, 1981: Juracy Magalh�"", M�1I1llS nlf.'lll6rfas � 
Depoimento vreslado 110 CPDOC. Rio de Janeiro. Clvll!za�o BrasUelra. 1982. Veja_",,
ainda o !k:polrnenlQ de Jost Am�co de Almeida. já cnado. e o de Monso Mnos 
publicado cm Aspásla Camargo. Maria Te,e ... TdlCelra e Mana Clara Manan!. O 
lnlclecluol e a poIiUcu EnC:OnlrD8 com M""",, ArI" ..... IJraslUa, Senado l"edcralfCPDOCf 
H,V, 1983. li vlsao dD8 ",mUlres da corrente nacionalista p<)de ..,,- encontrada em 
""1"'1=nt05 colhIdos pelo Ct;ntro de Memória Soelal Brasileira do Conjunto Uni ""r
slt:ltlo Cândido Mendes. sob a or1emaç�o de Hélio Silva. t'oram partlculanncmc Ulds 
os depol"",nl05 do brigadeiro rrftndoea Teixeira: do general Nel ... " Werneck Sodn!. 
de quem "" poderi """suhar ta",�m Mern6r*>s d .. um soldado. Rio de Janeiro. CM· 
Uzaç�o BrasUdrB. 1967; do �neral Tidto Livlo de �'r<:It",,: do COfOJ1el Adernar Surra. 
da Aeron6uUca. um dos encarref(ados do IPM sobre o assasslnalo do major Rubens 
Va.: do c:oronel A1an Kardec !.em",,, c. ainda. C:Orn outra per!lpecUva. dos g<:n"rals 
Amaury e Rlograndlno Kruel. Algumas jufonnaç6u foram lran ... nllldas pessoalrnente 
ao aulor pelo almlranle Ivo CorsenU . .... !>efe do Serviço de Infonna"Ao no go'''''''o JooIo 
Goulan. e pelo �cneral J060 Evanllcllsta Mendes da Rocha, Sobre a "tuação dos 
sargentos. o aulOr colh= depolmenlO, de Antónlo Garela FIlho. lider dos sargentos. 
por eles "leUo deputado fed ...... l. e do tcncnl� QOA H<:elor ...... ujo. qut: vi,""u a "><pc:
I1tncln de passar de sargento a oficial. Consultem-... ainda as ",.:rn6nas J:I pubUcadas 
de Juare� TRvora, Urna .-ta e nwllas lulaS. Rio de Janeiro. Jolt Olymplo. 2' vol.. 1974. 
e do genual Jayme Portela de Mello, li .".,.J/UÇáo c o youemo CoSIa e 5/1ua. Rio de 
Janeiro. GuavJra Editores Ltda .. 1979. Alguns dos maIs Importanl"" docU",,"ntDS da 
�p<><:a guardad .... nO CPDOC foram reunIdos no volu",," 1mp<U5<e na d� brrul· 
/o,im.. /9.5/-/95.5. organizado por J\dellna Mana AJ"". Nova"" e Cru% el. alll. Rio de 
Janeiro. Editora da f"u",laç60 Getulio Vargas. 1983. 
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os generais Paquet, comandante da Vila Militar. Odillo Denis. com .. mdante 

da Policia Militar. Estillac Leal. e o brigadeiro Nero Moura. Aitm da 

lealdade pessoal. movia cste grupo. sobretudo nos esealOcs interme

diários. a slmpalla pela politlca nacionalista e social do regime. A 

sUuuçilo em que se colocava era Incómodo politicamente. pois ImpU· 

Cll.VO defender o ditador num momento em que os reclamos pela demo

cratização eram g«als entre a eUte. Inclusive nos setOI"C$ de esqucrda. 

�'orom grandes as pres50es sob� 09 militares para acabar com a dita

dura que eles próprios ha\1am ajudado a Implantar. Democratas. libe

rais e reaclonârlos. todos pediam a saidu do ditador. 10 

As pre550e8 gencrall1..adas e o receio de que Vargas tentasse 

pennanecer no poder sustentado no apolo popular, frustrando, desse 

modo. o processo eleitoral Já em curso. levaram fi sua deposição pelas 

�'orças Armadas. cm outubro de 1945, Do lado dos militares, foi uma 

operação InMito: pela pr1melra "CZ as trts annas agiram em conjunto. 

foi o primeiro golpe plonejodo pelos trts estudos-maiores. De fato, para 

efeUvar a queda de Vargas criou-se o embrião do que scna posterior

mente o Estado-Maior das Forças Armadas !Emfa), As V01.c5 discordan
tes ou estavam em escalOCS Inferiores. ou não tinham condlçOCS de se 

manifestar. FOI uma ação I'plca do Ideal de Góis: a corporação agindo 

como um todo, pela VOll da hierarquia, Não houve expurgos. como cm 

1932, 1935 ou 1937. A calmnrla durou att 1950. com o general Dutra 

na pn:sldcncia da ltepübllca e o general Canrobe:rt no Ministério da 

Guerra. 

Mas a Imunização da organl7.ação militar contra a contamlnaç:lo 

política externa não p6de resistir ã abe:nura politiea, ã retomada do 

debate na SOCiedade, O centro da discórdia continuou sendo a flgura 

do ex·ditador e sua pollUea. Uma vez apresentada a candidatura de 

Vargas às eleições presidenciais de 1950. as poslçOCS começaram a se 

extn:mar. O general Estillnc Leal. n;lcionalista, foi lançado candidato à 

presldtncta do Clube: MlIItar como uma esptcle de teste da viabilidade 

milltar da candidatura do ex·ditador. A vlt6ria de Estillae Indicou que 

ainda havia apolo entre setores do oflctalalO. Uma vez eleito. Vargas rol 

buscar no próprio Estillac seu ministro da Guerra. O brigadeiro Nero 

Moura, outro aliado de 1945. rol feito ministro da Aeronàutlca . 

.. li quax unanimidade .., da ... "nll'<: a "Ut� política. Na popuIAÇAo • •  '"t<lAÇaO 
""' OUlra. "",no u �ltI� Iriam dconono.lrat. MHmo wtn o. prornoo._ da ca,,
dldatura Eduardo GotnH, havla n'ulto. qu� «<OI\h«tam qu� d� oi<> alO pnpuln. que 
nAo �A $C1\stbll ..... , .. maNU. 



No entanto. na ótica dc muitos observadores. amigos e inimigos. 

Vargas voltou ao governo sem a acuidade poliUca e a vontade de 

poder que haviam sido sua marca registrada. AI�m de calcular mal 

a Inf1u�ncla dc seus partidãrtoll dentro das Forças Armadas. nâo 

percebeu a dimensão das transformações operadas na OrganlUlÇão 

militar com a sua própria oonlvtncla. Nao havia mais lugar para 

tenentismos. Seus antigos amlgOlJ tenentes eram agora seus Inimi

gos generais. E tamlX:m não era mais tão fácil jogar com as ambl

çôes de generaiS. lançando uns (:onlra os outros. Na realidnde. 11 

vitória de Estlllae Leal no Clube Militar devera-se a uma esperta 

campanha de filiação de ofielals do quadro auxiliar. Isto é. de antigos 

sargento!! promovidos a lenentes e de ofidals reformados. A quase 

totalidade do generalato nao aceitava EsUllac. assim como Nero 

Moura não tinha o eOlllroh: da Aeronáutica. onde dividia a IIdentnça 

com o brigadeiro Eduardo Gomes. que mais uma vez havia sido 

derrotado nas eleições presidenciais de 1950. Al�1II do mais. alguns 

generais de prestigio fiéis a Vargas. como Zcnóblo da Costa. eram 

também ferrenhos antleomunlstas. ponto em que se aprO.l<lmavam 

dos Inimigos do presidente. Zcnóbio também disputava com Eslillae 

° comando do Exército. dividindo assim as Já debllltadas forças de 

Vargas. 

A luta concentrou-se no Clube MiIltar. Começou Já em 1950. 

após a publicação de um número da sua RCl./lslo. no qual ° artigo 

Conslderaç6es Sobre a Guerra da Coréia. redigido pelo diretor da 

publicação. combatia a Idêla de envio de tropas brasHelras ã Corl'la. 

Os dois grupos que haviam se unido para derrubar Vargas em 1945 

consolidaram sua aliança c derMll Inicio a um combate sem tr�gua8 

contra a dln:çao do Clube MilHar. criando o movimento chamodo 

Cru;eada Democrállca. Em setembro de 1951. mais de dois mil 

oficlols pediram a.8sc:mbléia extraordlnâr1a do Clube para discutir a 

poliUea da diretoria e a linha editorial da Revlsfa. Alegando falar em 

nome da sobrevivtncia da organb:açao mUltar e da própria democra

cia. pediam o fim da polillca no Exército. A direção do Clube Militar 

apelou para a tradlçâo particlptlllva dos militares ao final do Impt

rio. para a Idtla do i'IOldado·ddadão. Isto é. apelou para a tradição 

prt-Góls Monteiro. A assc:mbll:la acabou não se rcaliumdo. mas a 

liderança de Estlllae ficou abalada. Inclusive porque o oulro esteio 

de Vargas. Zenóbio da Costa. larnbtm considerava o Clube como um 

-ninho de ma1.orquelros-. Em 1952. Vargas fOI forçado a exonerar os 

dois generais. ficando ainda mais a descoberto. Nesse mesmo ano. 

a Cruzada derrotou Estillac na tentativa de reeleger-se: á presldtn· 
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da do Clube. As bases militares de Vargas estavam quase comple

tamente destroçadas." 

�;m 1953. a conspiração mHllar. aUada a grupos civis. sobretudo 

aos !lberals conservadores da União DemocráUca Nacional [UDNI. camI

nhou rapidamente á medida que Vargas dava seqüência à sua poliUca 

naclonalisHI. sancionando a lei que criou o monopólio estal."\J do petró

leo e propondo ao Congresso um projeto de lei que l!mltava os lucros 

extraordinários. O almirante Pena Boto criou. enlflo. a Cruzada Anll

comunIsta Brasllelra. envolvendo amplos setores da Igreja. ex

integraUstas c atê mesmo pessoas ligadas aos meios sindicais e as 

escolas de samba. 

Os acontecimentos se precipUararn em 1954. Em fevereiro. foi 

publicado o Memorial dos Coronéis. redigido pelo coronel Golbcry do 

CoutO c Silva c assinado por 82 oficiais superiores lotados no Rio. 

concentrados no I1:stado-Maior do Exército c na Escola Superior de 

Guerra. O documento enraU�.ava a precariedade da situação funcional 

do EJ<êrelto. eom queixas contra a Insuficlêncla de verbas. a falta de 

esUmulo profissional. os baixos vencimentos. a desunião. Mas. segundo 

admitem atê pessoas ligadas aos slgnatàrlos. a finalidade prlnclp.."\l era 

atingir Jo..'1o Goulart. ministro do Trabalho. cujo projeto de aumento de 

100% do saliirlo-mlnlmo era ct1tieado ao final do texto. Na pessoa de 

Goularl. o alvo era o mC5mo de sempre: a alegada Influência comunisla 

nas Forças Armadas c no pais. lolerada pelo presidente. Agindo â 

revelia dos comandantes. os signatários não roram punidos como cxlgla 

a legislação milltar. indicação clara da conivencia dos chefes. Na rea

lidade. o Memoric:t! pretendia Incentivar os generals para uma aç"o antl

Vargas. 

Em maio, o general Canrobcrt foi eleito presidente do Clube 

Militar. Em agosto. o assassinato do major da Aeronàulica. Rubens Vaz. 

quando protegia o líder udenista Carlos Lacerda. foi a gota d·flgua. Foi 

enorme a Imlaç;'lo na Aeron"utlca. houve reunlOcs exaltadas nos clu

bes dus três armas em que se pcdia. de Inicio. a apuração do crime. 

" Sobre O Clube MU!lac no periodo nAo hA m,,!las análl..,.. mU �I.t�rn amplas 
rer�rtndas nos depoimentos acima m�ndollados. Um d05 poucos esludos exlslenle. 
t o de Antônio Carlos I'<:I1<oto. L<! Clubt; MIlitar et lu AlTronlen"'nls au Sei" des 
Forces Anntes 11945-19641. In: Alaln Ro\'qult. org .. Les PatlI$ Milflaire5 o" 8"'511. 
Paris. Pre"""s de la FondaUon NaUonale des Scle',,:ea f'ollUques. 1980. p,25·39. Nu..e 
Inulno ''Olu'''''. '''la o cllpflulo de Alaln Rouqult. L<!s Proce .... us I'olUlquea dana la 
Partis MUltai,.." IIU 6rtsll. StrRttgle de Recherehe el Dynamlque InsllluUonelle. p.9-
24. em que o Dutor apresenta D Idtla de pnrUdo mUltar que .... apTD>llma do que 
chamamo.. de r3«-.1I.0. e que t ':'Ul para dar conta das InlpllCtlç6ea pollUcas rlas rlM"""'" 
enlre os militares. 
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depois. a própria renunt:ia de Vargas. Abalado pelas Investlgaçóes 

do assassinato que Int:riminaram membros de sua guarda pessoal. 

at:uado tambem pela UDN. t:ujo lidcr na Câmara. Afonso Arinos de 

MelO Frant:o. Cll' discursos histericos, segundo sua própria avalia

ção. pedia sua renuncia. Vargas se viu Indefeso. Diante do ultimato 

dos generais. brigadeiros e almirantes. e sem apolo Civil organizado. 

det:ld!u pela morte voluntãria. dando um tiro no coração em 24 de 

agosto de 1954. 

t:ra a segunda vitória da fat:ção que O derrubara em 1945. 

Novamente teve b:ito uma operação integrada da hierarquia mmtar. 

na qual a açâo da facçAo anti-Vargas se escondia sob a Justificativa 

do inlcresse de toda a corporação. Os parUdãrios militares de Vargas 

nAo tiveram força nem legUimid,'de para reagir. enquanto os neu

tros se deixavam levar peJo argumento corporativo e antícomunista. 

Mas não fora a vitória final. A candidatura de Juscelino Kubitschek. 

lançada pelo Partldo Social Democrático (P$DI. reaco:ndeu o udenismo 

milHar. 05 mesmos que combatiam Vargas passaram a combater 

Juscelino. que acusavam de continuador do varguismo. e levanta

ram a tese da exigência de maioria absoluta de votos na eleição 

presidencial de 1955. Desta vez. no entanto. os partidários militares 

de Vargas se organlz.aram no Movimento Militar Constltuclonallsta 

para a defesa do mandato de Just:eUno. uma causa que conlava com 

amplo apoio popular. Em ] I de novembro de ] 955. este grupo 

consegutu. pela ação dos generais Henrique Lott e Odíllo DeniS. 

l!npedlr a marcha do novo go]pismo. dando um paradoxal golpe 

preventivo e depondo o presidente em exerdclo. que era conivente 

com o anti-vargul�mo. 

A vitória. no entanto. deveu-se maIs ao apolo popular a Jus· 

�lIno. Para as forças Annadas. o ] I de Novembro foi traumático. 

Dtvldlu o Exército internamente. alem do: Im;ompallbilizá-Io com a 

Marinha e a Aeronáullca. Na M"rtnha. quase lodo o almirantado era 

anti-Vargas. Na Aeronáutica. o inconfonnlsmo atingiu o ponlo mais 

alto. Manifestou-se em rclx:li6cs armadas. com as de Jacareacanga 

(1956) e de Aragar"a!! (1959). Em carta a Juscelino em 1956. o general 

Cordeiro de Farias apontava a existéncla de uma guerra flia entre as 

armas e sugeria a nomeação de ministros civis para pacltlcá-Ias. 

A luta contra o fantasma po]iUC(I de Vargas continuou algo 

amortecida durante o govemo de Juscelino ( ] 955-]960). mas voltou a 

aguçar-se em 1961. com a posse de Joflo Goular!. em seguida ã 

renúncia de Jfinto Quadros. o presidente eleito em ]960. A posse em 

51 Já significava um compromisso. na medida em que Goularl fora 
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forçado a aceitar o regime parlamentarista. Sob o aspecto mllltar. 

apresentou uma caracterlslica da década de 30: foi. em boa parte. 

garanlida pela ação dos sargentos. Foram os sargentos os respon· 

sávels, entre outros episódios. pela desaUvaçtlo de aVlôes ern Cano

as. no Rio Grande do Sul. por planos de reslsttncla no Rio de 

J(lIlelro. pela reUrada dos tambores de 61eo colocados no aeroporto 

de BrasiUa por oficiais da Aeronáutica. visando Impedir a chegada 

do presidente. açtlo eSla precedida da prlsl'lo dos onclals. Os sargen

lOS retomavam a luta de 30 anos antes por melhores eondlçOes 

funcionais. acrescentando a demanda do direito polilicO de serem 

eleitos. Mais do que na dfcada de 30. sua ação se entrosava agora 

com a de grupos civis de esquerda. corno o Comando Geral dos 

TTabalhadores. a Unll'lo N:lclonal dos Estudantes. a Frente I'arl:l' 

menta r Nacionallsla. 

Foi Intensa a moblll7,açâo poliUca duranle o governo Goutarl 

em torno do que se chamava. na époc:a. de reformas de base. 

Afelados pela conjuntura partlclpativa e por sua tnexperléncla po

liUca. os sargemos revoltaram-se em 1963. na capital do pais. e 

tomaram as bases afrens de São Paulo. prendendo os oncials. Embora 

fracassados. os dois movimentos causaram pânico entre o oficialato. 

que via ameaçado seu controle sobre a organização. Seguiram-se 

outros movimentos de praças. No Inicio de 1964. marinheiros e 

fuzileiros navais reuniram-se no Slndleato dos Metalúrgicos. no RIo. 

A reação do ministro da Marinha transformou a reunião em rebe· 

lIão. assustando alndo mais a oficialidade. Por nm. em 30 de março. 

o presidente JOi\o Goulart comparettu a uma festa de sargentos. 

quando pronunciou um discurso Innnmndo. Foi o que bastou pnTa 

desencndear. em 31 de Illorço. o movimento golpista de mllltares e 

poHtlcos. que rapidamente se tomou vtlorloso. 

A Intensidade dos conflitos que marcavam o governo Goulart 

permllJo. mais uma vez, que a facção anti·Vargas mobtllzasse a maioria 

do ondalato sob a alegaçâo de ameaça á hierarquia mililar e à ordem 

lIOdal. Iloa parte dos andais não queria quebrar a ordem constitucio

nal. mas tambfm não se di5punha o lutar pelo governo. que. por sua 

vez, foi Incapaz de usar os recursos de força com que ainda contava. 

Como observou um general da facção vltm1osu. multas militares dormi

ram legalistas e amanhtceram revoluclonArlos. A au�ncla de luta. no 

entanlo. devia-se às clreunstânclas politicas. No Inltrior das Forças 

Armadas. a polarização era grande e os ódios. maiores. Após a vitória. 

seguiu-se upurgo semelhante aos da década de lO: de 1 964  a 1968. 

1.312 milllares foram upulsos da corporação, dos quais 574 ofidals e 



738 praças." Nilo t dlficll Imaginar quem constava das listaI! de 

punição: entre os oficiais. os líderes da corrente nacionalista do 

Clube Militar. os que apoiaram Lou em 1955. os que apoiaram 

Goulart: entre as praças. as que participaram das manifestaçOcs de 

1963 e 1964. 

Medidas tomadas pelos militares vitoriosos em 1964 

implementaram reformas organizacionais que retom!lV!lm o Ideal de 

GÓis de imunizar as Forças Armadas contra as dlvisOcs políticas. Aiêm 

dos expurgos dos oposltores. Intensiflcou-se o controle hierárquico e 

Ideológico sobre os oficiais. expandiram-se os serviços de inteligência. 

refomou-1\e o sistema de promoção e refomm. de modo a Impedir a 

perman�ncla. por muito tempo. de oficiais na ativa ou no mesmo 

posto. De novo. a el!minação da politíca na sociedade. mediante a 

censura e a repressão. serviu tambêm para ajudar a eliminar. ou 

ocultar. os conflitos Internos. Nos 20 anos que se seguiram. o pais foI 

governado por generais escolhidos pela t"orporaçâo mUltar e apenas 

confirmados por um Congresso cujo poder era meramente flcticlo. 

Condu.lo 

Encerrara-se o cIcio de Vargas com a vitória de seus inimi

gos. sobretudo militares. O felUço voltara-se contn. o feiticeiro. De 

1930 a 1964. mudaram as Forças Armadas, mudou Vargas. mudou 

O Brasil. PollUcamente. O Brasil mudou, em boa medida. em função 

das relações entre Vargas e as Forças Armadas. Para ocupar o 

espaço aberto peJa crise ollgârqulca e engendrar um novo esquema 

de domlnaçrio política. Vargas a\iou·se à facção mlUlar que o levara 

ao poder e pcrmi1iu que ela fi7.csse das Forças Armadas um ator 

com recursos suficientes para influenciar os rumos da nação c com 

uma Ideologia abertamente interventora. Enquanto se tratava dt" 

reconstituir o poder. de rcalinlHlr os setores tradiCionalmente domi

nantes. ou mcsmo de promover novos Interesses. como os da bur

guesia Industrial. Võugas e os ml!!tares caminharam Juntos. 

Mas Vargas foi adiante c buscou uma redefinição do poder 

mediante a expansão de suas bases e a Incorporação do povo ao 

processo político. sobrctudo do povo organizado nos sindicatos, em

bora o fazendo calcado no estilo paternalista do popullsmo. Nesse 

., Sobre as punlçr... � ntllltares e civis após 1964. ""Ja Ma",u$ Faria Ftgoetredo. 
PollUca de CoerÇãO no SIstema PoUUco Brasileiro. lef;<! de mestrado. lupelj. 1977. 
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momento. ele teve contra SI os militares e os Interesses de podero

sos grupos sociais. A medida que a poliUca populista se confundia 

com protecionismo econômIco e com o naclonallsmo de esquerdu. 

Interesses InternacIonaiS tumbém se sentirnm prejudicados pelo 

getullsmo. Os conflitos adquiriram nltide1. e profundidade maiores 

na terceira fase. 

A aliança das Forças Armadas com scto�s da burguesia. antes 

apenas esboçada. agora se tornava n[Uda. A Escola Superior de Guerra 

e órgãos como o Instituto de Pesquisas Económlcas e SociaIs ((pcs) 

selVimm de Instrumentos Ideológicos e práticos na aproxlmnçdo da 

ellle militar com as elites económlcas. Seria exagero dizer que as 

Forças Armadas se tomaram instrumentos dos Inter'C$$CS empresari

aIs. mas. pela primeira vez. os empresarios encontraram nelas um 

parceiro conAavel. Excetuando-se elementos Isolados. o ExtrcllO temi

do por Osvaldo Aranha como <lmeaçn ft ordem social Jft havia desapa

recido cm 1964. Desap • .-lTecera o milltar reformista das dccadas de 20 

e 30. Graças a expurgos sucessivos e a mudanças organizacionaIs. as 

forças Annadas tomaram-se mais fortes. maIs coesas c mais conser

vadoras. Ajudaram a destruir n rcpubllca olignrqulca dos coronéis da 

Cuarda Naclonlll. maS implnntaram a �púbHca autoritâria dos gene

mls. exemplo dc modernlzaç"o conservadora. 

O popullsmo vnrgulsta. mesmo levando-se em eonla que estava 

longe de ser um sistema democralico. Unha exlgo!:nclas distributiva.!! 

que eram vistas como Incompativcls com um prottsso acelerado de 

acumulação de capital. Mas acria dHieil explicar 1964 e todo o conflito 

entre ns �"orças Armadas e Vnrgas com base nesse tlpo de argumento. 

As �'orças Armadas teriam acompanhado facilmente o nacionalismo 

econômico c o industrIalismo de Vargas não fosse a sua face popuUsta. 

TaJvez tenha sido. antes. o desencontro polilico que levou ao dlvó�lo. 

As Forças Armadas. embriugada.!! pelo poder que tinham adquIrido e 

obcecadas pelo nnUcomunlsmo. roram Incapazes de aceitar 11 compe

lIçllo de novos atores e o conflito democraUco. Vargas. em seu segundo 

governo. assim como Jo.'1o Coulart mais tarde. foi Incapaz de entender 

as caracterisUeas da nova organizaçtlo militar que ajudara a criar. nAo 

mais manlpultlvel por melo du cooptaçAo de generaIs. O desencontro. 

talve%. não fosse inC\1tãvel. Que tenha e�stldo foi uma InfeliCidade 

para o pais. na medIda em que Impossibilitou o estabelcclmenlo de um 

processo de modernização económlca menos roneentrador e um pro

cesso de dcmocraUwçAo mais acelerado. 



VARGAS. OS INTELECTUAIS E 
AS RAIzES DA ORDEM 

Lucia Uppl Oliveira 

I. o. Intelectual. e o poder 

'Uma AcademIa que elegeu Getulio Vargas nao pode ser �r1a. 

O que foi que ele escreveu" Seus dlscullI05 foram todos feitos pelo 

secretário Lourival Fontes."' 

A eJciçflo de Getúlio Vargas para a Acadenlla Brasileira de 

Letras ocorreu em 1941. Suu vlsào do papel da Academia no cenário 

brasileiro está definida no discurso pronunciado em 1943. ao assumir 

o posto de imortal: ·Cabe-lhe. no conjunto das alillidad� gemls. uma 

função ativa. coordenadora de tendências. Idéias e valores. capa7. de 

elevar a vida InteleclUal do pais 11 um plano superior. Imprimindo-li,,: 

dlrCÇão construllva. força e equilibrio criador", Segundo Varg. ... s. desde 

11 fundação da Academia. poliUcos e Intdectual!l haviam caminhado 

separadamente. expressando dcsconflnnça reciproca. Os UtcmlO!! de� 

{endlam seu Isolwl1ento: os homens de aç:lo desacreditavam daqueles 

que sabiam pensar e dizer. 50 a partlr de 1930 rOI possivd opernr·se 

a "simbiose neccssârla" entre os homens de pensamento e os de ação. 

Vargas, em seu discurso. reconhece us intelectuais como agen

tes de um proeesso de Iransrormação nacional e os conslltul como 
atores politicos de primeiro grande7.8. ao convocá·los p.'lra a tarera de 

emancipação cultural. 

A .simbiose entre pollHcos e IntelCCluals. mencionada em sua 

raJa. podc ser expressa pelo exemplo do próprio ingresso de Vargas na 

, D"dar�ç;\(> de I)k'>g�"u Magalh�es. dtatla "'" 'Por "m. vaga nft I\cademla. "" 
candidato. , ImonaUdadc l' lerça", luas an,ms·. Jornal do IJrasU. 15/1 11 1983. 



.... cademla Brasildra de Letras. Tomando C5>ie evento como slgnlOeatlvo 

e partindo da constataçl'lo de que muitos Intelectuais brasileiros tiveram 

grande aproximação com o governo durante (I vtgmda do Estado Novo 

- periodo ditatorial de Vargas. 1937-1945 - CSllmlOS Interessados em 

compreender como lIe dC\1 e$SC pro<:<:sso de aproximação entre o poder 

pübllco. expresso na pessoa do chefe do governo. e aqueles represen
tantes da "intcllgtm::la" brasileira. 

O presente ensaio procura acomJXInhar n dif",renclação do pen

IIlIrnento intdcctual dos anos 20 aos anos 40. observar suas metamor· 

foses e. principalmente. pôr em foco as propostas culturais que pennl· 

tiram o desaguar de diferentes correntes numa combinatória InMlta -

pelo menos no Brasil - durante o EsUldo NOVO. A Int"'rpretação que 

quero destacar privtlegla o projeto poHtlco-cultural que serv", de base 

a este Estado. proJ"'to a pllrtlr do qual pretendo compreender a conexão 

entre os Intelectuais e o poder. 
O regime instaurado em i937 allSume corno ideário a crença de 

que cada povo deve conSlnlir suas InstiluiçOCs obedecendo as Inspira

ções do inconsciente coletivo do povo. O papel do inteleetual enquanto 

mediador entre nSlllraçõcs populares ou nadonais e políticas governa

mentais tem sido destacado ao longo da histOrio. Os Intelectuais. ao 

atuarem na constru�f1o de conSCltnclas coletivas. nactonals ou nilo. 

conslderam·se como Imbuldos de uma rnl$sM. Um sentido messlilnlco 

da verdade. do conhecimento. encontra-sc presente na autoconsdtnda 

do Intelectual. O aspecto missionário. derivado da conscltncla social 

leva a Intel",ctual1dade a aderir a propostas modemiu.doras que 

rompem eom o passado. ou a atuar no sentido de relnterprelar 

eontlnuamente a tradiçilo. A tradiçilo deixa de ser vista eomo um 

obstilculo iI mudança. tornando-se elemento essencial fi criatividade 

cultural. Passa a repreSClltar um patrimônio privilegiado das experlen· 

elas centrais de uma SOCiedade e constitui um parâmetro segundo o 

qual se COnfere valor diferenciado a dlmcnsOes da exlstmcia humõ"lna. 

se avaliam padrões de partlelpação e se dcOnem as bases de legitimi

dade do poder politlco etn uma sociedade.' 

Se a tradição velo a ser Interpretada como fonte da mudança 

lIOCial. o eixo de análise IlObrc o papel dos Intelectuais tem sido o de 

privilegiar suas vtrtuulldades enquanto oposltores dos regimes cxllltCIl

tes. como Inovadores ou revolucionarias que eriam ori"'nlaçOCs opostas 

• Eücnstadl. S.N. tnt..!J«,t"alA and "IndIUon. �us. Y. 101. n" 2. Sprtng. 
1972. p.I·19 
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â tradtção. A fonna particular de Inserção desta categorta na vida social 

OS leva a recusar a ordcm cxlstente. O grau de lnfonnação â sua 

disposição pennlte que levem adiante uma reflexão comparativa entre 

a sociedade nadonal em que vive e outras IIOCledades distintas no 

tempo e no espaço. Tal análise os Induz a perceber a ordem social 

como :macrõnlca e a propor sua transfonnnçao. A critica fl ordcm 

estabelecida. é preciso lembrar. tem uma recepUvldade multo maior do 

que SUII simples defesa. Ideologias. mesmo conservadoras. conseguem 

�netraç:\o t medida que Incluem em seu Ideárto criticas radicais a 

uma ordem social apresentada como decadente.s 

A função do Intelectual é fa7-cr uso da sua ra�o em público. 

Estn função expllc\ta Il rclaçâo Intrinseca do Intelectual com o seu 

púhli<;o no sentido de responder e/ou criar uma demanda pelo traba

lho que produz. O Inteleduul � um fornecedor de Idéias e. enqullnto 

tal. um organizador de perspecllvas JuslIficadoras. Confue autoridade 

ao podcr t medida que elnbora ractocinlos convlncentes_ Justmcadores 

de Ulll eurso de ação sobre o qual não hll prova lógica. t dai que se 

pode entender sun relllção com o público e com o podu. 

Se n conscU':ncta social e o messianismo podem ser tomados 

como cllracteri$llcaS marcantes da autodefinlção do Inteleclunl. as 

fornms particulares de reall7 .. açâo de taiS traços variam no tempo e se 

alteram em função do regime politlco com o qunl eie Intemge. A 

InflutnCl1I da atividade intelectual tem a ver com o grau de dlferen

ctação dos papéis Intelcctuals. com o grau dc pluralismo do sistema 

Ideol6glco e com o grau de ncxibilldade da trndlçâo. 

A tensão entre a autodefinlção do Intelectual e o poder gera 

diferentes tipos de reJação_ Num extremo. podemos menclonar a po' 

slção de Machado de As�ts - um dos maiores escritores de Ilngua 

portuguesa e fundlldor du Academia Brasileira de Letras. em 1897 -

que expressa a separação entre o literato e a história. entre o Intelec

t\.lal e o poder. "Nascida entre graves cuidados de ordem pública. a 

Academia Brasileira de Letnlll tem de ser o que lIllo as assoclaçÓCI 

análogas: uma torre de marfim. onde se acolham espíritos literários. 

com a única preocupação IIteraria. e de onde. estendendo os olhos 

para todos os lados. vejam claro e quieto. Homens daqui podem 

escrever pãginas de história. mas a história faz-se lá fora",' 

• Sobre .. ""....,lhançaa mtl� .. rnl'" o radkalt.mo e o �r1 ..... o . ver R. 
NbbH. u.jomaclDn di!! �IO soc....-.gi< ... � AIret. """""1 ... 1<:TT7. p. 44-9 . 

• Mad_ de AsoJa. Obm compI/'I<I. RIo ok Janeir'!). �lIaT. 1973. v. 111. p. 927. 
DlKUrtO de Mac:hado na Academla_ • 7 de dnembn:I de 1897, 
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Em oul�o e:<tremo. lemos o Intelectual Integrado ao poder. Um 

numero slgnlflcativo de pensadores serviu ao governo Vargas na divul

gação da doutrina do Estado Novo. Revistas como Cultura Politlca e 

�ru:ia Po!i t� desempenharam o Importante papel de divulgação e 

vulgarização do regime. Nesse caso. a missão do Intele<::tual se reali7,a 

pela Integração total ao poder. 

Essas diferentes poslçOCs em �e1açAo ao poder não seguem um 

continuo cronológico a partir de uma visão quase de segregação para 

a de Integraçtlo total. Temos a coeKist�ncla destas e de outras pen.

pectivas. Determinados momentos ou pnK_'CSSO.!l históriCO!!. entretanto. 

favorecem a acentuaçtlo da conscl�ncla social e da missão enquanto 

outros relegam o Intelectual a viver na torre de marfim. 

Vamos agora acompanhar as diferenças e Slmllarldades entre 

pensadores e correntes dos anos 20 e 30. no Brasil. e apontnr os 

caminhos percorridos. sobretudo aquei� que permlUram a aproldmação. 

a "simbiose necessãria". enlre os homens de pensamento e os de açtlO. 

11. A renovaçlo no. ano. 20 

o ambiente intelectual dos anos 20 ê extremamente rico em 

manifestações que sugerem a necessidade de lJ"ansformações na vida 

brasileira. Podemos tomar como exemplo o volume A margem da 

história da República. publicado em ]924.' Os intelectuals que par

ticiparam desta obra coletiva compreendem a gravidade do momento 

histórico e procuram reagir dentro da ordem. jã que não havia lugar 

para propostas de alteração brusca no sistema estabelecido. Um pro

jeto que se pretendesse "revoluclonârlo- não fa.zja parte do universo de 

preocupaçõcs desses homens. Eles pensavam os problemas nacionais 

e atuavam em diferentes setores. sugerindo transfonnaçOCs na socie· 

dade e propondo-se a ajudar e a apress.'1r o processo de evolução 

natural. Esse esU10 c marcado por uma visão organlcista, informada 

pela sociologia da época. 

Esses autores representam de forma exemplar o conservado

rismo reformista da Primeira Republic.'1. uma vez que propõem mudan-

• V�� M<'>nl�a I'1m�nta Vc11"""'. Cultura e poder polí\l(;O. cm l-úcla LlppI ct 8111. 
f:SIOOO Nou!. �!a" podf!T. Rio <k Janeiro. Zahar. 1982 . 

• A. Carneiro '-"ao et alll. .À "1!lJYt'ffi da his tória da Repúb!1rn. 2" M .• BTlUiíll .... 
UnB. 1981. I" cdiçlo. t924. o.. llutO�B que comp6em o volume sAo: A. Camchu '-"50. 
CelllO Vieira. Cllbeno Amado. Jonatu Serrano. Jo"", AUl:U510 Nogueira. Nuno Pinhel· 
ro. Oliveira Viana. Ponl" de Miranda. Ronald de C"'r"VlIlho. Tasso da 511."'lr .... TrlstJIio 
de Atalde e Vlcenlc Udnlo CardollO (organizadorl. 
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ças na onIem ollgárqulea ent40 vigente. A mudança social é pensada 

como o dC5e.nvolvlme.nto de um organismo em que é fundamental a 

eJdsténcia de um ctrebro. ou seja. a presença de uma elite estratégka 

que arroga a si o privilégio do poder. O papel dessa elite cultural e 

poliUca e!ltfl configurada na Idéia de "eivIll1..ar por cima-. Tal vl!IAo é 

compartilhada por muitos pensadores. Incluslve por aqueles que se 

Integram no movimento de renovação eatólica Iniciado em 1921. com a 

publlcaçAo da revista A Ordem. e reforçado no ano seguinte. com a 

cnaçao do Centro Dom Vital. 

Os Intelectuais católicos partilham da vI!lAo de mundo presente 

nos autores que comparecem ao volume supracitado. ReprC5e.ntnm. 

lodavla. uma vertente explleltamente anU'revolucloTlAria e ertem que. 

sendo o povo brasileiro elll01lco (fruto da colonl1.açdo portuguesa e da 

aÇao dos Jesuitas). bastA concentrar sua açao na tarda de recatollzar 

a elite contaminada pelo ceticismo e pelo individualismo burgué:s. 

Os anos 20 $\0 emblemflUros do novo clima Intelectual e cul· 

lural no Brasil. em especial 1922. quando OCOrTem a primeira rr:voluçao 

tenentista. 11 cnaçao do Centro Dom Vital. a criação do Partido Comu

nista. o Centenário dA Independéncla e a Semana de Arte Moderna. 

Vamos destacar o significado do movimento modernista como movimen

to Intelectual de renovaçao no dom;nlo da arte. e que produziu conse

qOéncia!!l na cultura brasileira. O modernismo combateu o que exlslla 

antes: o romantlsmo·semlmental. pri·raclonal. pré· moderno: o realis

mo - preso ao eientlflelsmo e ao pessimismo (as raças e o clima como 

sendo um bockgl"OW1d negativo): o parnasianismo - preso aos ci\nones 

rigldos da mé:tr1ea e da rima. 

Podemos dizer que o primeiro momento do modernismo se 

caracteriza pelo combate ao passado. pela elabornçtlo de umA nova 

eltéUca adequada fi vida moderna e pela caplaçdo da realidade. enten· 

dlda como a vida urbanll e Industrial que tinha na cidade de São Paulo 

seu exemplo mAximo. Nesse momento pensava·se ser posslvel panJcI· 

par da moderna ordem mundial. desde que se afastasse o passado. que 

lelmava em pe:nnaneccr. 

A Semana de 1922 pretendia captar a vida em movimento. a 

eletriddade. o cabo submarino. o automóvel. o aeroplano. o dnema. Na 

revista Klaxon estfl presente o debate em torno do tema de ser 01,.1 ndo 

futurista. poltmlca cujo sentido envolve a questão de haver 01,.1 nao uma 

ruptura com a trndlçtlo nacional. Esse prlmdro momento enfrenla 
dlferentC$ criUc:as. dentre elas. a de Trist.ao de Atalde. que condena a 

Importação em bloco. prDllugnando que se. deve atentar " qualidade do 

que se Importa. Tristao de Ataide. psc:udOnlmo de A1a:u Amoroso Uma. 



rec::usa a escolha do exoUsmo como o nacional e defende a volta ao 

c1âsslco. CriUca Oswald de Andrade. dizendo que as propostas deste 

nada mais são do que n Importação do dadaísmo franch e do 

expressionismo alemão. 
A segunda fase do movimento modernista tcm na queslfio da 

brasUidade seu eixo principal. Tomn-se necessarlo pensar as media

ções que permitem participar da ordem mundial. O Monifesto Pou· 

BrtlSlI (19241 e a figura de Oswald de Andrade. entre outros. lão 

representaUvos desse momento. Mario de Andrade propck eriar a arte 

brasileira como o unlco modo de ser dvilI1.ado. e sua obra Ensaio .sobre 

o mÍlSfca brasileira [19281 é expressiva delta fase em que o moder

nismo cria c difunde a neceSSidade de IdenUflear a substtl.ncla do "ser" 

brasileiro. e denuncia os conheclmentD!l/saberes atrasados que Impe

dem a captação desta cs!ll:nela. 

Um quadro compreensivo sobre as diversas perspecUvas moder

nistas pode ser montado se tomarmos a relação entre a parte - o Brasil 

- e o todo - o concerto Internacional das naçOCS. Hâ pelo mcnos tUs 

posições; 

II a parte que pretende dispensar o todo. O exemplo mais 

slgnlflcatlvo é o movimento verde-omorclo. que tem como proposta 

abandonar as Influtnelas européias. fixar-se na origtnalldade brasilei

ra. voltar aos mitos fundadores. ao mito tupi. â escolha da anta como 
animai totêmleo. Dentre eles estão Casslano Ricardo. Menotll dei 

Plcchla e Plinlo Salgado. que buscam a alma brasileira no passado 

histórico ou mitológico. Aceitam a vida do Interior. n�glonal. como a 

que teria se mantido mais auténUea. cm oposlç.10 ao litoral. visto como 

a parte falsa e enganadora do Brasil. A obra Mtu1im C� (1 9281. de 

Casslano Ricardo. t expressiva desta I>oslçllo: trata da epopéia bandel

mnte. resume a brasllld .. de como o somlllórlo do homem com 1\ na

turc.a. valoriza o sentimento. o contato direto. a comunhllo com a 

pâtrla. Vârlos dos verde-amarelos vão ma.ls tarde participar da organl

uÇao da Ação Integrallsta. Drasildra (AIBI. em 1932. e do Estado Novo. 

engajados no Departamento de Imprensa e Propaganda 101Pl: 

21 a parte que pretende deglutir o todo. O exemplo relevante 

t o movimento GlllroPQ{Clg/a. que prop6c a apropriação das Innutnelas 

europtlas pelo canibalismo cultural - o antropófago comc a carne de 

seus tnlmigos para captar suas encrgias. A Revista de AlltroPQ{agla 

exprime essa metflfom em suas scç6e!l: IlOI'"s d·oulN"e. entrada. aperi

tivo. cafezinho: e em suas rases: primeira dentição. segunda dentição. 

Nas paginas da revI!lts valorizam-se o humor e a blague. o Inconsci

ente. privilegiam-se o fragmento e a paródia. que tem seu exemplo na 
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frase "ThPII or not tUPII, Ihal Is lhe question°. de Oswald de Andrade; 

31 a parte que pretende se Incorporar ao todo. A via analítica e 

erudita de Mário de Andrade. que se dedica aos estudos do folclore e da 

musica. e exemplar. Dessa vertente sairn o grupo que mais tarde criará 

o Serviço do PatrimôniO Histórico Nacional. com R<.XIrlgo de Melo Flanco. 

O modernismo. enquanto movimento de Idêias. earaeteri7.(1U-Se 

pela produção de manifestos e publicação de revistas.' Região IJCrsus 

nação. e tradição uersus futuro silio tema.s que estão em pauta no 

debate para acordar o Brasil. criar a naçllo.-

É preciso notar que os modernistas de São Paulo eram. em sua 
maioria. poetas e ensaístas. Suas propostas. ainda que disUntas. se 

debatiam no espaço da construçilio da eultura brasileira. As aspirações 

e inovações apresentadas eram vistas pela opinião públlca com descon

fiança. Suas manifestações tinham o carnter excepcional próprio das 

vanguardas. 

11I. M tranl!ormaçócs dos anos 30 

A Revolução de 1930 pode ser pensada. segundo Antónto Cân

dido. como um ebco Cm tomo do qual girou a cultura brnsllcim. As 

transformações dos anos 20 foram Integradas sob novas condições. 

foram unUleadas sob novo momento histórico. 

Os artistas e Intelectuais passaranl a uma conscltncla Ideoló

gica e a um compromiSSO politJco. religioso e social. Houve um eonvlvio 

intimo entre a literatura e as Ideologias. A polarização dos Intelectuais 

ê marcada. em alguns casos. com a opção explícita pelo comunismo 

ou pelo fascIsmo. Mesmo quando Isso não oconia, os Intelectuais 

vlvenclavam uma preocupação com as questões sociais. 

' S40  revlslas do ",ode,"'"""", K/a.mI� S;\O Paulo. 1922: ESI<!tm. RIo. 192'4: A 
ReuISICI. Iklo Horlzome.192.5: Temi Roxa e 0"'"'" T"""". Solo Paulo. 1926: 'esla. RIo. 
1927: Verde. CaLilgua"" •. 1927: Reolsla d" "nlrovoJaola. sao PaukJ. 1928: e ""'" e 
Ele ..... Bahia. 1928. Mlln!feslos (publk;ados nas revls!asJ e em oulros local.: Co<tI<'r""· 
C!O dL ílrncn Aranha "" abertura de Semana d" """ Mod"""". (192-41: Pttlt'BmsIL (1924): 
Temi rn.tn " 0UII'tlS r..rrns. !L 926): R<ylonallsla. li 926): e AntropóJago. (1928). 

• Sob,e ° ",odern!smo e a Prlrnclra República: l.ucla H�lena. Modernismo bnu/. 
leito e lICIII9uarda. sao Paulo. Auca. 1989: Eduardo Jardl", de Moraes. ModernISmo 
"""sUado. Estudos 1I1s1lJricos. RIo de Janeiro. I\l'DOC. 112):220-238. 1968: Marly Silva 
Mona. " ."".00 � cem <lI'IDS: a queslão nadon.1 no centenário da tndepend�ncla. RIo 
de Janeiro. f'CV/CPOOC. 1992: Luda Uppl Oliveira. " IJU"lIIOO n"""""l na Pr1meVa 

República. S40 Paulo. Brasl1!e"",,: l:IrasiUa. eNI'<!. 1990: LuLo A de CasU'O &n10l. O 
pensamento oanltarlsta na Prln",lra RepúblIca. Dndos. lUa de Janeiro. IUPERJ. v, 28. 
n. 2. 198.5. p. 193·210: c Mônica Plmcnta VeUoso. A brasllldade verde-lIma",la; 
nadonaUsmo e "'glonaltomo paullsla. ESludos HIs�. RIo de Janelro. ""DOC. 
611 11: '40_61 .  1993. 



N08 anos 30. as vanguardas se diluem. e a renovação ê Incor· 

parada aos hãbltos artíSUeos e literários. ·0 inconformismo. o 

antlconvenclonallsmo se tomam um dIreito. não uma transgressão. fato 

not6rto mesmo nos que Ignoravam. repcllam ou passavam longe do 

modernismo".' 

� preciso lembrar. todavia. que 05 Intelectual5 atuante5 nos 

anos 20 não participaram da Aliança L!bcral. em 1929. e da Revolução 

de 1930. nem mesmo aplaudIram. l'rtstão de Ataide. Ollvelra Viana. 

CillI'Iiano Ricardo e PHnlo Salgado. por exemplo. desaprovaram ou se 

mostraram descrentes daquele movimento que ainda se apresentava 

sob um ideáMo llbcral. 

Uma idéia marcante no p6s-1 930 é a de uma geração 

sacrificada e Inquieta. A geração que herdou a Incredulidade. a 

arUnclalldade do laicismo e da pseudoeullura c1enti!lca precisou 

romper com esta herança e buscar novos valores. crenças e mitos 

que pudessem servir de orientação aos e5pirllos. oferecendo um 

rumo. um destino. Sérgio Ml1l1et n05 diz: "gueMamos crer. queriamos 

uma mísUca. Jogamo-nos na luta polítiea. convencidos de que somente 

pelo poder nos serta possível impor a nova ordem (velha idela. como se 

ve. comum a todas as gerações mais ou menos atingidas pelas crises). 

Uns fizeram-se fascistas. outros comunistas. outros ainda soclallstas 

crtslãos-.'� 

A elite lelrada. tanto na ficção quanto no ensaio. estâ viveneiando 

uma erlse IndiViduai de valores correlaelonada eom a crtse do Brasil. 

Diante de uma negação dos valores existentes ati: então. aeaba se 

convertendo para uma posição esplrttualista ou para uma mobiH7.ação 

participante. 

Em 1931. Jorge Amado e Otávio de Faria. autores inlciames e 

com traJet6rtas postertores multo distintas. são lançados pela editora 

Sehmldt. Seus livros de estréia trazem as mesmas marcas comuns ao 

seu tempo. A editora Sehmldt produz a ·Coleção Azul" que. entre 1932 

e 1933. publica os famosos textos: Martins de Almeida. BrasU errado: 

Afonso Arinos de Melo Franco. Introdução à realidade brasileira; Vlrginlo 

Santa Rosa. O s.mlldo do lenenlismo: A1Clndo Sodré. A genese da 

desordem: Plínio Salgado. PsfcoWgla da feuoluçóo. Esta coleção pode 

ser tomada como representante do espectro de propostas Ideológicas 

• Anl6nlo C'ndJdo. o pr'C><!e$S() de 30 c suas conscqlltnclaa. In: .sun,JÓSIo sob<>! " 
Revolução <h! 30. 1'<1<10 AI..gre. ERUS. 1983. p.112. 

lO sergio Ml11let. Meu depoimento. In: Edgar<! Cavalheiro. Te$lan'IenIo de uma 
� Porto Aleg",. 1944. 
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em eurso entre a Revolução de 1930 e a decretação do novo regime. 

em 1937. Todos os livros estão diagnosticando a crise brasileira e apre

sentnndo soluçOcs para a sua resolução. 

O Retrnto do Brasil - titulo de famoso livro de Paulo Prado. 

publicado em 1928. no qual o autor critica um grande vicio nacional. 

o da Imltaç/lo - é ap�enlado e discutido. Otãvto de Faria. no livro 

Maqu!avel e o Brasil (19311. afirma ser o Brasil talvez o mais atrasado 

dentre os agrupamentos de mediana Importância. Aqui. segundo o 

autor. se pennaneccu a fular das riquezas e da beleza natural. en

quanto. de rato. nosso pas.sndo hlstórlco representou "tres sCculos de 

Inação. de preguiça. de submissão ao clima". Os homens. Incapazes de 

superar o Imprevisto. o acaso. não abandonaram o grande e velho vicio 

de Imitar o estrangeiro. Olhamos para fora. para longe. procurando 

achar. em outros palses. a solução para o nosso coso. 

Diante do que conSidera a falénclo moral. econômica e soda\' 

OtAvio Faria vt a necessidade de se procurar as virtudes básIcas da 

noclonalldade. estas scr.'lo descobertas pelos homens esclarecidos. que 

cr1ar.'lo "uma grande elite de cultura e cltncia. capaz de Ir aos poucos 

dominando de lal modo que a Influtnciu sobre a grande massa IrlI cuda 

vez 3C tomando maiS fAcU". 

csto proposta de ação para uma elite poliUoo-cultural. capa.z de 

"clviIi7..ar por cima". t:. a que mais oorn:sponde tonto ao trabalho de 

recatoUzação descnvolv1do pelos mO'l<\mc:ntos católicos quanto â atuação 

dos Intelectuols na monta,gem e JustJncaç:'l.o do projeto politJco-ldoolô

glco do Estado Novo. 

I!: tambt:.m na d6cada de 30 que as liu:raturas regionals. prin

cipalmente "o romance do Nordeste". se transfomlam cm literatura 

nacional. O romance do Nordeste estA rcloCkmado ao movimento "m0-

dernista" oeorrldo em 1926 no Nordeste. Propugnondo por uma 

revalorl7.açBo do rl:glornd c da tradIção. este: movimento leve como 

figuras da malor Importânda Gilberto Freyre. Jost:. Anli:ri<:(l de Almeida. 

Jost Uns do Rrgo. entre outros. 

O chamado "romance social". que se IdcnUnca <:(Im o romance 

nordestino. apresenta como caraeterisUca a valorização do depoImento. 

da fotografia da reaJldade:. Tal caraclerisllca nos remele fi. aproximação 

entre esta Ilteratura e a vido sociológica da t:.poca. A sociologia t vista 

como instnJme:nto capai: de oferecer o retrato da realidade. preocupa

ção fundamental da ellte intelectual que busca o "Orasll rcal". Este 

Brasil não vinha sendo apreendido pela falta de contato entre as elites 

e a realIdade:. assIm COIllO pela cópia de modelos estrangeiros apllcada 

diretamente I't situação nacional. Rc:$surge a crença de que as e:Utes, 



desde que recebam treinamento especializado. podem adquirir o co

nhecimento necessário para transformar o Brasil. E. dentro dcssa 

nccessldade de treinamento. a sociologia reaparece como a cltnela 

que orientará 05 Individuas e 05 grupos no caminho da salvação 

nacional. 

É nos anos 30 que temos a instalação dos primeirO!! curlJ().'l 

especiflcos de sociologia. A Escola I..ine de SocIologia. sonho e reaIl1..a

ção de Roberto Slmonsen. t fundada em 1933. em sa.o Paulo. e. dentro 

desse mesmo espirito. cria-se. em 1934. a Universidade de sa.o Paulo. 

Independente do engajamcnto C$peclflco de cada autor. 11 pre

ocupação com as questlles sociais se faz sentir nos romances e nos 

estudo!! brasileiros de história. sociologia, poliUca e antropologia. Nesse 

pcriodo. surgcm as famosas coleçõe",: Brasillana. fundada e dirigida por 

�'emando de A7.evedo: Coleção Azul. da editora Schmldt acima citada: 

e Problemas PoliUoos Contemporânl'!Ol'l e Documentos Brasileiros. da 

editora Josê Olymplo. Todas essas publicações ttm CI'lmo ponto comum 

o Interesse em entender o momento poIltleo. reinlerpretar o p:issado 

naelonal e apresentar. expliclla ou Implicitamente. propostas para o 

novo Bra!!lI. 

Do ponto de vista da Interpretaç40 histórica. tres gmndes en

&lIOS marcam a dêcoda e fornecem p..-.radlgmas para as am\llscs $Obre 

o Brasil: Casa grande &. senzala n933J. de Gilberto Freyre; Euoluç60 

política dI) Brosil (934). de Calo Prado Jünlor, e Raízes do Brasil 

(1935). de Sérgio Buarque de �loJanda. 

Podemos dlur que. do ponto de vista cultural. o cresdmento do 

mercado editorial" e a criação dos cursos superiores na Arca das 

eltnelas soclals Indicam a CI'lmplextflcação do panorama Inteleetulll da 

dteada de 30. 

Paralelo 11 esta crervesctncla dc eventos culturalS. muitos dele. .. 

resultantes da Inlelatlva privada. temos o aumento das atividades do 

Estado enquanto promotor. organizador e meeenas do mundo da cul

tura. 11 criação do Mlnlsttrto de E;ducaçao e Sa .... de n93O). do Instituto 

Naelonal do Uvro n937). do �ço de PatrimOnlo Hist6rtCl'l fi ArtistlCl'l 

National {l936. em cnrater experimental) e do Serviço National de 

Teatro (1937) podem ser tomados CI'lmo exemplos dessa ampliação da 

esfera de atuação do Estado no campo da cultura. 

11 dtcadn de 30 congrega critica A realidade ex1stente e pers· 

pectlva rdonnadora: busca do Brasil real e demanda por novas crenças. 

" strgIo MkeU. Ir\ldI:dLo<ús � dasK d� 110 LJrns4. S40 Paulo. 0Ir..1. 1919 
Iprtndpalmente o capitulo 11). 
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Eoc:ontram-se presentes no pensamento brasileiro a mlssâo da elite 

elvllh: .. ",dorn, a tarefa da poliUca salvadora e o e!lpm;,o para o homem 

exccpclonal, 

Os Impasses, as crises polillcas. os confrontos Ideológicos for

talecem a reOedo sobre o futuro. bem como obrigam a repensar o 

pass ..... do. f. ê dessa Junção que os Idc6logos do Estado Novo utrnem 

ali possibilidades do blto de seu emprttndlmento. O Estado que se 

autodenomina "novo" rclt a tradição. vtIlla ao passado. reescreve 11 

hlst6ria, rec:laborando·a sob nova perspectlva. 

rv. A cultura pollUca 

O novo regime. Instaurado em 1937, procura se apresentar na 

pena dc seus Intelectur.ls como marcado por duas caracu�risttCall: i: 

"novtl" e é "nacional", 

e "1lOVO" enquanto procura modernizar o pais. e "novo· porque. 

pela primeIra vez, se volta oflctalmente pam as verdadeiras rab.es da 

nneionnlldade. Ao se voltar para as verdadeiras tradições. entra em 
contato com o que temos de nmls nacional: ao se Implantar uni novo 

regIme poliUco. autorltforlo. recusam-se os modelos liberais Importa

dos. Pela primclra vez. deixamos de "macaquen'·' O moderno e o 

tr.ldlclonal estAo. assim. Imbricados no prIncipio doutrinário que ar' 

ganiu. o regime. 

Embora essa vts40 do regime apareça em inumeros textos," 

vamos lançar mão de apenas duas fontes: os artigos denominados 

Llferatura de idem!!, de autoria de Pedro Dantas. pseudónlmo de 

I'o,dente de MoraIs Neto. na seção Evolução Intelectual da revista 

Cultura Politica (finanCiada pelo 011' e dirigIda por Nmir de Andmdc): 

e o lIvm I'olitica c letras. de Rosario Fusco. editado pela José 01ympio. 

em 1940. Rosâr1o Fusco Integrou o movimento modcnlista de Catagunscs 

(MG) e editou a revista Verde em 1928. tendo sido. durante o Estado 

Novo. o braço direito de AlmIr de Andrade na direção da revtsta Cu/fura 

A>ll"en. Nesse sentido. tais fontes podem ser consideradas como vei

culando \'ersOes ·onclals" do projeto cultural do Estado. 

Pora esses autores, o ano de 1922 t a dnta Simbólica da 

revolução cstttlco-IIterãrin ontcdpadora da Revolução de 1 930. O 

intelectual. o literato. por ler capacidade de senllr antes dos outros . 

.. Como. por exrrnplo. em Almtr de Andrade. I'brto. cultlA"Cl � __ o RIo de 
Janeiro, JoK Olymplo. 1940: c lIzcwcdo """'noJ. &swdo <I� � realIdad .. ..... /001<11. 
RIo de Jandro. JoK Olymplo, 1938. 
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captou a necessIdade inconsclcnte de renovação da sociedade bra
sileira. Os modernistas. ao lutarem pela mudança de valores e dos 

padrões esteticos. estavam IUlando pela alteração dos padrOes po

liUcos. Assim. "as forças coletivas do movimento revolucionário mo

dernista s[\o as mesmas do movImento revolucionário de 1930-. 
A Integraç.tlo entre o modernismo e o Estado Novo estaria 

fundada no fato de os modernistas se oporem ao "ufanlsmo-. A 

grandcza tcrrHorial como garantidora da grandeza nacional. e de 

aprofundarem uma tradição: a denuncia do Brasil arcaico. atrasado. 

Pedro Dantas nos diz que. antes de 1930. dominava uma 
Ing/!:nua el<press.tlo de orgulho. na qual eslava Impliclto um senti

mento de InferIOridade sob a fOrmula "a Europa curvou-se ante o 

Brasil". Sofriamos uma crise de piltriotismo por nos faltarem razões 

para amar o Brasil. e a grande contribuiç.tlo do modernIsmo -fOi a 

conversa0 dc valores até enlâo havidos como negativos - porque 
eram diferentes dos valores cosmopolitas - em positivos. por uma 
aceitação que parcela impraticável-. 

Para Pedro Dantas. apesar das dlfcn:nças entre os modernis

tas - "harmonioso dcsentendlmento- _ todos se Inclucm Iluma mesma 

corrente ocupada em pensar e valorizar o que c nosso - e e ai que 

se pode Juntar figuras t.tlo dispares como Oswald de Andrade c 

Gilberto Freyre. 

nosarlO Fusco Interpreta o modernismo de modo similar. 

Para ele. o primeiro modernismo e caracterizado por uma fase 

destrutiva. Tem-se ai o predominlo da poesia e do grupo paulista. 

No segundo modernismo. predomina o romance e o grupo nordes

tino. Seu Inicio pode ser tomado com a publicação de A bagacelra. 

de Jose Amfrlco de Almeida. em 1928. Esse segundo modernismo 

pressupõe o redescobrimento de nossos antigos valores. a valia As 

fontes tradicionais de nossa formação. Tem-se então a revalorização 

do regional como ponto de partida para se alcançar o nacional. 

"Nos�as letras progrediram. neste dectnlo. porque houve 

uma ·permlssão· do social para seu progresso. fcita em nome da 

política". Esta é 11 idela central de Hosário fusco. As letras se voltam 

para o sentido objetivo. a valorl7.aç.tlo do documento em oposição á 

Imaginação; dai o crescimento das atividades literárias. das seções 

dedicadas a criticas Ilterârlas nos Jornal!! e o crescimento do movi

mento editorial. A política. assim como a literatura. Integra passado 

e presente. recupera a tradição. Nossas letras unlversallzam-sc. 

saem do Teglonal. ou seja. aspiram ao universal pelo regional. pen

sam o universo atravês do Brasil. 
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E conclui :seu pensamento com urna nova versâo ufanistll. Já 

que. diantc da Europa dilacerada. dividida entre homens e principias. 

"o futuro da Cultura nos pertence. como pertence ao homem ame

ricano a guarda da paz. da ordem e a manutenção do E:splrlto. no 

mundo·. 

Para 08 Ideólogos do Estado Novo. a arte e 11 eultura. como as 

demais atlvldadcs. devem estar a serviço da nação. Os Intelectuais são 

os que captam. são O!I Intérpretes dos anseios da lIOCiedade. e. ao 

colaborarem com o Estado. tornam·no capaz de disciplinar. de eoorne

nar. pennlUndo o funcionamento de um todo orgânico. O papel do 

Estado t sempre visto como o de t.utor. de pai. diante de uma socie

dade Imatura. Indecisa. carente de gula. 

Dal a Importância dos Instrumentos de lição educativa - o 

r.\dlo. o cinema. os esportes -. garantindo a comunicação direta entre 

o governo e ti IIOCledade. e permitindo ao governo o exerciclo do seu 

papel: educar o povo. Como a SOCiedade t representada como Imatura. 

Infantil. hã neeusldade de Interferi!nCla do Estado para o processo 

de homogenelzaçào cultural. O Estado Novo pretendeu educar dou· 

trlnando. prlnclpalmenle por mclo da atuação de suas agtnclas cul

turais e Iniciativas ligadas ao Dl? tais como os Jornais A Mallfld. A 

Noite. a crlaçdo do programa A Hora do Bm.sil e a Rádio NaCional. 

O Estado Novo trota com especial carinho o rádio. fazendo 

distlnçâo entre o "mau rádio". O rádio dlv<:rsão. e o "bom rádio·. aquele 

que ê veiculo da cultura como um Instrumento pedagógico. Com esse 

mesmo obJetivo. observa·se a ação do DI? na muslca popular. elll seu 

esforço para acabar com a malandragem no samba. nas musicas de 

carnaval. 

O Estado quer fa7.er do rádio. do cinema. da músIca instrumen· 

tO'!! de formação de bons ht\bilos. de "civilização". de fortalecimento do 

sentimento de unidade nacional. Nesse sentido. {) aspecto de doutr!o 

naçt\o acaba por prevalecer na relação entre os produtores e 08 eon· 

sumldores dos bens CUlturais. 

A "cultura polltlc,," [a visão poliUea que procura na cultura o 

cerne da nacionalidade. que faz da realização e do Incentivo a bens 

culturais umn atlv!dade precipua do Estado) produzida pelo Estado 

Novo foi o modelo mais bem estrutUrAdo de relaçdcs entre n cultura 

e a politlea na história do Brasil. Este modela dennlu um campo 

CUltural ao demarcar as questOes que mereciam a atençâo dos pensa.· 

dores: trouxe os autores para o mesmo debate. ainda que eles mano 

tivessem posiçóes distintos: e. Importo dcslacar. operou ao nivcl da 

Ideologia. explicou o passado e o presente. deu orientação aos eida-
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dãos e eunferiu legitimidade ao sistema político. Sua complexidade e 

abrangtnela deixaram marcas na cultura brasileira. no processo de 

soclali?.ação das novas geraçOc:lI. levando a que sobrevivesse. em Illulto. 

ao regime politico que abriu espaço para a sua formulação. 

Não quero dizer que. de 1945 aos nossos dias. não se tenham 

produl'ldo novas propostas. novas pesquisas. novo modo de pensar. mas 

creio que o mkleo dessa relação entre a politlca e a cultura fOI forte 

o bastante para resIstir aos impactos da redemoeTlltlzação e da 

eomplcxitleação na esfera cultural da sociedade. Esse padrão de 

lntegraçâo entre cultura e política do Estado foi sendo alteTlldo. apenas. 

pelo desenvolvimento da indú.stria cultural nos anos 60 e 70. 
Dos anos 20 ao Estado Novo. tivemos um processo de aproxi

mações succsslvas, congregando diferentes correntes e autores no ideal 

comum de modernizar. mant.endo os vineulos com a tTlldlção. No Estado 

Novo. encontramos Inúmeros Intelectuais Integrados ao processo de 

produção doutrinária c/ou à sua estrutura organl�,acional. Dentre eles 

estavam pensadores pertencentes ã vertente conservadora rcfomllsta do 

Rio de Janeiro. autores ligados ao movimento católico. bem como in· 

telectuals que pass.-aram pelo movimento de renovação literária Iniciado 

em São Paulo. Isso não significa. entretanto. que o pensamento brasl· 

leiro estivesse t.odo contido na proposta ollelal do regime. Entre os 

"integrados" e os "desterrados" estâo Inúmeros outros pensadores mais 

ou menos distantes da ideologia olleial. O 11m da guerra. o retomo das 

elclçOes. a aliança com a Unlâo Sovh:tiea contra o n47jsmo. a anisUa 

aos prei!lOs poliUeos são eventos que criam novo espaço. fora da esfera 

governamental. para a atuação dos intelectuais. Essas mudanças poli· 

Ueas permItem. Inclusive. li real!l' .. açâo do J Congresso Brasileiro de 

Escritores. em Janeiro de 1945. com o objetivo de lutar contra a censura 

e a ditadura. em favor da redemocratizaçâo do pais. 
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A SEGUNDA PRESID�NCIA 
DE GETÚLIO VARGAS 

M:lJ1a CeUna O'ArauJo 

Nunca t. demaIs lembrar que: um dos principais probl!!m� do 

segundo governo Vargas ijandro de 195\ a agosto de 19541 diz respeito 

a fragilidade das instltulç6es politlcas bmsl1e1ras. particularmente no 

que c:oncerne às atitudes democráticas. Nesse governo. verifica-se uma 

niUdn dificuldade do slslcnm poliUoo em abSOlVer a participação politica 

de massa. sobretudo no que tange aos trabalhadores e ao movimento 

sindical. Outros pontos são Igualmente Importantes. Um deles refere· 

se /li lnger�nda dos milItares "a politlca. I::ssa lngertnda. na Bl'1lsn. 
oomt:çou de forma mais mllrc'olnle com a proclamação da Rcpilbtlea. 
agrnvou-se com o Estado No,·o (ditadura di: Vargas. de 1937 a 1945) e 

attnluou-se nas db:adas de 60 11 80. A par d18!lO. há a lembrar a 

Imporl:'an<:la do naclonallsrno econc'lmico npregoado por Vargas. e que 

atendlll às demandas protecionistas dc cmpresânos nnc1onals. Para fins 

do presente artigo. essa tdeologia econOmlca produzlu dois efcltos 

importantes: de um lado. OOn1,!ltuiu-!;C em fator de desconfiança para 

os capitais Internacionais: de outro. teve reflexos Importantes na oon

solldaçllo de um modelo econOmico altamenle Inlervencionlsta e 

estatlzante. 

Estas e outros quelJt6es estamo presentes neste texto de forma 

a confirmarmos nOlllSO argumento central. qual seja. o de que Vargas 

voltou ao poder pelo voto popular. porem. pouco afinado com um 

lJlstema de liberdades pul1tlcll.'l c de regras democrotlcalJ. ES1le era um 

modelo emergente no Brasil e. portanto. ainda não comlOlldado. o que 

agravava a.'l condições de Instabilidade. A completar o quadro. esse 
penodo foi a expressA0 cabal de um pais dilacerado por prnllc::as 

popullstas. de direita e esquerda. vis.mdo li mobllização das massalJ. 



pela aç;\o de chefes militares. sedentos por exercer um papel salvaclonlsta 

para a sua pátria. e por Idcologlas Ct:onômicas polarizadas. opondo 

nacionalismo. como sinônimo de soberania e riqueza. a intcrnadona

ltsmo. concebido como submissão ao imperialismo norte-americano. 

Some-se a todas essas polarizaçOes o falo de estannos em plcna guerra 

fria. o que. para o continente latino-americano. slgnlflcou radicalizações 

ideológicas multas Ve7.eS com graves crmsequências. Em melo a tantas 

disjuntivas. Vargas tcntou buscar o dlfkll caminho do meio. Sua 

crec!ibllldade política estava. porem. Indelevelmente marcada pelo pas

sado de ditador que rasgara duas Constitulçôes. Ou seja, agravando o 

quadro Ideologicamente tenso em que o governo operava. havia uma 

crise de confiança. mesclada pc:1o descrtdUo das oposlçôes em relação 

a Vargas e pela suspeita deste quanto a um pos5iveJ golplsmo de seus 

oposltorcs.' 

Desde que deixara o poder em 1945. dcposto pelos militares. 

Vargas se transfonnara I:m um marco divisor na politica bra!llldra. Com 

a rcdemocraUzaçâo. o pais rdomou a uma nonnalldade consUtudonal 
e democrática qUI: dcsconhecr:ra por 1 5  anos. Partidos politicos foram 

criados. a censura foi ex!lnta e o Congresso voltou a funcionar. Vargas 

perdeu o poder. mas sua força política permaneceu Inquestionável. 

Afinal. durante todo o periodo anterIor, dispusera do govcmo com 

podcres cxcepcionals. fizera incontáveis nomeaçOcs politlcas. fonnara 

lealdades por todo o paIs e. graças ã legislação social e tmbalhlsta. 

transformara-sc em lider popular, Criara. com bastante sucesso. a 

imagem de ·pal dos pobres-o de chefe trabalhista. ou seja. de líder 

politico que se Interessava pelos problemas dos trabalhadores e procu

rava I:ncamlnhar-lhcs soluçÔl:s. Em curtas palavras. Getúlio conseguira 

a façanha de ser um ditador popular e querido por parcela significativa 

da população. Era amado por grande parte dos trabalhadores brasllel· 

ros. que nele reconheciam o patrono de seus dirl:ltos. tal como o havia 

Sido fora veiculado pela propaganda ondal do Estado Novo, Esse pres

tígio Junto aos trabalhadores fOi tambêm uma das raroes para que. em 

certo momento. parte das elites temesse sua capacidade de mobUizaçao 

das massas para novo projeto contlnuista. 

Mas a força política de Vargas devia-se lambem ao acomodamcnto 

dc um importante segment.o das elites. Prova disso é que o sistema 

partidarlo montado em 1945 cstava diretamente relactonado fi força do 

' Sobre esse perlodo. V1':T Maria Ccllna O'ArauJo. O�o gooemo Vargw. /95/
/954. &\0 Pauk>. Alka. 1992. 
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gelullsmo. Dois grandes partidos foram então criados pa'd defender 

seu legado; o ParUdo SocIal OcmocrflUCO [PSDI e o Partido Trabalhista 

Brasileiro [PTU). O primeiro representava 08 Interesses dos grandes 

proprietários e empresâr1os. e o �gundo deveria representar os inte· 

resses dos trabalhadores e dos sindicatos. O tcrcelro grande partido 

criado nesse momento foi a União Democrática Nacional [UDN). que 

praticamente reuniu todos os opositores de Vargas. "ra u m  partido de 

elite. de classe mt;dla e de baehartts.' Com esse recorte partidário. o 

sistema polilico brasileiro continuaria a .se mover tendo Varga5 como 

ponto de refertncla. De um lado. ficavam os que estavam a �u favor. 

e. de outro. os que a ele se opunham. Vargas salra do poder para 

continuar a .ser o eixo central da politlca braslleira. 

Sua popularidade pode ser atestada pela votaçáo que recebeu 

nas elelçócs parlamentares de ]946. A Icglslaçllo da tpoca. bastante 

Ilcxivcl. pcnniUa que um mesmo candidato concorres&e a vários cargos 

em seu estado (gcr.-emador. senador e deputado. por exemplo). bem 

como disputasse o pleito em vários estados e por vários partidos. Com 

ISSO. Vargas foi e]elto senador por dois estados e deputado fedeml por 

sete. alcançando todas lIS princlpals poslçOes cm tcnnos de votQ4. Ao 
11m. optou pelo mandato de senador por IICU estado. o Rio Gmnde do 

Sul. tendo ocupado o cargo até 1950. quando se Iniciou a campanha 

presidencial que o ]evarla novamente ao poder no ano seguinte. 

Ainda que não tenha se revelado. no Congresso. um senador 

atuante. foi. scm düvlda. o politlco bralllleiro mals obSClVado ao longo 

dos anos em que Dutra esteve na presldêm:la da Republlca {l946-

]9501. Este fOI um periado denominado pelos getullstas de "exílio". 

dumnte o qual a cidade natal de vargas. Sâo Oolja. onde estc passava 

a maior parte do tempo. transfomlOu-se no que seus eorrellglonfu'los 

chnmavllm de Meca brnsllelrn. Isto porque para lã se dirigiam caravanas 

de poliUcos para pedir apolo elc-.ttoral. ou Ilpcrms para s.-.ber como 

Vnrgas se poslclonllrill diante: de: um detennlnlldo rato. As expectativas 

e:m relnçtio a ele aumC"ntarnm no momento em que. juntamente com 

o PTB. rompeu com o governo Outra. em 1948. Na oposição. Vargas 

, Sobre uses partido.. ver Maria Vlclona de Meequlla I!.en,..;d .... " UDN C! O 
udenlsmo; ambIgú!d,,"cs do libero/15m<> bmsllclnJ UW5·JOOS!. Rio de Janeiro. P .... e 
Ter ... 1981; Lucilta de A. N. Delgado. O PJlj. do "",wllsm,, ao <>:/i>nnlsmo. Rio de 
Jandro. V ....... 1989; LOda HlppOlllo. De mpostI C! �r",: " PSD e a O'per1mc\a 
democnlllell _Irl .. 119-4S·I9851. ruo de J....,tro. Pu e Terra. 1985; Maria Cdtna 
D·MUjO. Slndlcolos. cwWro:I C! p<dcr. o PT8 de 1945 a 1965. RIo de Janeiro. EdItora 
da "\mdaçAo Gt:tullo Val'$a. 1996; Mana do Carmo Can,�1I0 de Souza. ElItodo C! 
pclI'IIdo.f poIJlIo:os "" BnlIa /1930-19641. 510 Paulo. Alra.Onwga. 1916. 
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par lkiJl<'va de conucto!l. fazendo severas criUCIlS {a administração feder ... i 

e não poupando o presidente da Repilblica e seus auxiliares. como Oca 

claro na dtação a seguir. "Nâo t a mim que temem t a vós: fogem da 

verdade. fogem da flslononda do povo que lhes pergunta o que foi fello 

dos programas e o que foi feito dos IdeaiS.' 1\0 lado das criticas. allmen· 

tava C0111 seus seguidores 11 expectativa quanto a uma "desforra do 29 

de outubro de 1945".' Paro Isso. precisava do apolo militar no sentido 

de busear garantias de que não haveria veto I'l sua candidatura. Repro

du:r.lndo a antiga relaçoo de amor e ódio com os militaus. tal como 

deflnlda por Josê MUTilo de Cruvnlho em seu artigo na presente publi

cação. C!I!Ie apolo mals uma VC7. não lhe faltou. Por que os mUltares que 

o haViam deposlO dee\dlram apoiá-lo rnwamente? Isso deve ser explica· 

do a partir. pelo menos. de duas rm'-Oes: O comunismo e o nacionalismo. 

COlll t"CI:11l0ll com a primeira. 

Com o fim da l( G\lerra Mundhl\. a guerra flia afetou toda a 

politlca latlno-amcrlculUL No Dr.J.Sil. o anUCOffiUlúsmo. quc começam a 

se avolumar a partir do levante oomunlsta de 1935. ganhara novas 

dlmensOes com a rcdemocmtlzação. Desta fdta. O!! oomurustas Pa8$l

rum a atuar na vida publica brasileira de maneira legal. concorrendo 

és elelçOC:s e ganhil1ldo cargos. Essa expcrltncla durou pouco. Em 

1947. depois de o I3rasll romper relaçOC:s dlploméUeas e0111 o Unlflo 

SovIil..lca. o Partido Comunlsto Bmsileiro (PCBI fOI colocado na tlegall

dade. e. no ano .seguinte. seus deputadO!! tiveram os mandatos C." SIl

dos. Temia·se. contudo. (I força desse movimento. seu eresclmel1to 

entre os sindicato!! e entre O!! trabalhadores. Por essa razão. Vargas 

aparecia oomo um eandldalO bem dosado para as drcunstândas. Era 

um lidcr popular. tinha apelo frente às massas. mas não partil hava de 

posições polilieas de esquerda. Era uma rmlllclr,1 de dar aos eleitores 

uma opção eleitoral que m'o fosse perlgosa do ponto de vista IdeolOglco. 

Os ehefes militares braslh:lros. sempre foram contrAr1os a cxpanllão do 

comunismo no pais. viram em Vargas um 8ntidoto a essa possibilidade. 

Radoclnava·se tambtm que. em funç;'\o do perfil das candldatur ... s 

apresentadas pelO!! grandes partidos. nenhuma teria um apolo popular 

expressivo. o que podia deixar o campo aberto para uma surpreSll 

eldtoral. Evitar surpresns nas urnas. embora a malorla das vezes !$em 

sucesso. tem sido sempre n preocupação fundamentol dos estrategistas 

pollllcos . 

• i\r"QUIYO Oetullo v.rgu. CPDOC/F'GV GV 47.00.00(9 • 

• E.It.o 101 • d.t. de .... �. enttrnOndo·.,. ualrn. o Es� N.,.-o. 
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A outra razAo para o apoto mllilar rol o nacionalismo. Vargas 

Imprimira ii sua gestão econOmlca anterior um rontc:údo nacionalista 
lo nncional-desenvolvlmen!ismo} no sc:nlldo de preservar as rlqueulS 

nacionais e empreender um dc:sc:nvolvhnento alavancado pelo Estado. 

Esse modelo era particularmente apreciado pelos grupos militares na

cionalistas e pelos romlUladores da doutrina de segurança nacional. 

que demandavam que as nossas rlqllCT..alI e rontes primárias ruio rossc:m 
ent.rcguC8 ao capital estrangeiro. ExIgiam tambem um modelo de de

senvolvimento que desse: ao Estado e ás Forças Armadas capacidade dc 

Iniciativa em termos econOmlcos e de �ulsa bãslca. Havia. assim. no 

Interior das Forças Annadas. um setor expressivo que abraçava tais 

Ideais. c rol este setor que sustentou o apoiO a Getúlio Vargas na 

campanha c no Inicio do governo. 

Do ponto de vlstn dos segmentos mais conservadores da 
sociedade e dos empresários Industriais e rurais. a perspectiva da 

c:lelç.3o de Vargas também mio era assustadora. Vargas dispunha de 

aliados rortc:s nessas fareas. !IObrc:tudo entre aqueles que sempre teme

ram a concorrência de romp.1nhias internacionais. �;m tomo dos ideaiS 
nacionalistas e antlcomul1lstas. havia. portanto. uma ampla base: para 
um consentimento e até mesmo para a sustentaçtlo de sua candldat,u' 
ra. Claro que. para grande parte do sindicalismo braslh,lro e para todas 

as agéndas ligadas fi prevldl!ncla c a asslsténell1 social. a perspectiva 

de um noyo mandato rol l\3udada desde o Inicio. Foram os setores 

gc:lullstas que criaram paro a campanha o lema : "Ele voltará". Por todo 

o pais. com o apolo financc:tm de politJeos e empresi.rios. distribuíam· 

se: retratos de Vargas e material de camp • .''1l1ha. Essa modalidade de 

campanha deu margem a uma man::hlnha de Carnaval. em 1951. que 

dizia: 

"Bota o retrato do velho outra vez 

Bota no mesmo lugar 

O 5OrrlllO do velhinho 

Faz a gente trabalhar". 

VemO$ assim que. num primeiro momento. a enndldatura Vargas 

aparece como um antidoto. oomo um freio ã expan!ltio de Ideologias de 
C1JQuerda. Isso mIo quer dizer. contudo. que a vitOria eleitoral tenha 
sido rãeU ou csmagadorn. Slgntnea apenas que. em tomo de temas 

como nacionalismo e comunLsmo. se cr1ararn as condiçôcs para que o 

ex-ditador. expulso do poder anos antes. pudesse: correr o pais npre
sc:ntando-sc: como uma aLternativa legítima pam o ruturo. As umas lhe 

deram T"o17Ao. Para a vlt6ria. contribuiu também o apolo de antigos 

auxiliares. prindpalmente ex-Interventores. reunidos no PSD. Embora 
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esse partido tivesse apre..<ientado candidato próprio. o nome de Vargas 

lhe soava como um convite ã tralção. Ao fim do pleito. Vargas teve 

3.849.040 votos contra 2.342.384 do segundo c1asslHeado e seu prin

cipal concorrente. o brigadeiro Eduardo Gomes. da UDN. O candidato 

do PSD. Cristiano Machado. recebeu 1.697.193 sufrágios. e o do Par

tido Socialista Braslklro (PSB). João Mangabelnl. 9.466. Vargas alcan

çara 49% dos votos válidos. percentual sem duvida expressivo. princi

palmente eonslduando-se que a legislação da época exigia apenas 

maioria simples. 

No decorrer da campanha. o ex-chefe do governo deixara dara 

a convicção de que sua candidatura não teria sido produto de qualquer 

arranjo partldãrio. mas. sim. dccorrtncia de um desejo popular. Afir

mava que tinha compromissos apenas eom o povo. e que o sistema 

partidário não se encontrava em condições de dar as respostas que o 

pais precisava. Acentuando uma relação direta com a massa. tomava 

evidente sua postura apartldárla ou antipartldárla. Mais uma vez. o tom 

do discurso era personallsta. deixando as Instituições polilicas em 

segundo plano. [sso náo era de admirar. dadas as suas origens politJcas 

c experiência anterior. mas destoava dos novos tempos de Implantação 

de uma democracia parlamentar. Vargas não era um polilleo afellO ás 

[nvençôeS democráticas, confiava sobretudo na sua autoridade e na 

colaboração de auxiliares. amigos c têenicos. 

Se lhe faltava apreço especial pelo partidos politlcos. o mesmo 

nllo pode ser dito em relação aos sindicatos. apresentados por ele como 

o Instrumento maiS forte que o trabalhador podcria dispor para garantir 
a efetivação de seus direitos. 1..embre-se que esses sindicatos não dis

punham dc liberdade. de autonomia. Cerceados pelo modelo 

corporativista que lhes dera origem. funCionavam como Unhas auxilia

res do Ministério do Trabalho e não davam. portanto. uma possibilidade 

efetiva ao trabalhador de exercita� sua Uberdade e seus direitos poli

tlcos. Ao lado dos sindicatos. Vargas apregoava que seu grande trunfo 

como presidente seria O desenvolvimento econômico baseado em uma 

politlca nacionalista. Em momento algum fazia referfnclas a uma prá

tica governamental que pudesse aperfeiçoar as Instituições politlcas. 

partlculannenle na que dizia respeito à participação popular. 

Da parte da oposição que o combatia. as coisas nào se passavam 

de maneira multo diferente no que concerne ao respeito pelas Institui

ções. O principal expoente do combate a Vargas foi a UDN. partido de 

corte liberal-conservador. e que. ao contrário de Getulio. defendia que 

a economia brasUeira estivesse mais aberta á colaboração do capital 

Inlemaclonal. A UDN. ainda que defendesse uma perspectiva liberal. 



NOS aRAÇOS 00 POIoO 103 

tambêm apelou para propostas nacionalistas quando Isso lhe foi inte

resSlmte do ponto de vista eleitornl. As ambigüidades do liberalismo 

brasileiro sempre foram patentes do ponto de vista I:<:onõmloo e poli

tico. Em vArios momentos. a UDN buscou ajuda nos quarti:ls para 
retlOlve� suas amblçOc:s políticas. Foi aos quarti:ls que recorreu tentan

do evitar a posse de Vargas. em 1951. e depois para combatt-Io como 

presidente. Ao flm. seu esforço fOI vitorioso: em agosto de 1954. com

pelido pelos militares a se afastar do govemo. Vargas respondeu com 

um tiro no corar,ao. A UDN não II. .... e tempo paro festejar. porque o 

povo. mais uma VeT.. flcaria ao lado do seu lidero 

Pelo que se vIu ati: aquI. flea elaro que a aceitação da candi

datura Vargas como um freio A expansão das kleoIogIas de esquerda 

nao foi condição suficiente para garantir a estubllidade do governo. As 

crises de confiança fOTam uma oonlltante nesse perlodo. caracterisUea 

que. por suu vez. marc..'1 as democracias pouco InstltuclollllUzadas. 

Getulio Vargas retornava A presldtncla aos 69 anos de Idade. trazendo 

em sua bagagem pouca experitncla no trato das declsOes políticas por 

meio do debate parlamentar. Do ponto de vista geral. seu governo teria 

que se deparar com duas delleadas questÕC$ politieas. A primeira dIzia 

respeito ã expectuUva criada quanto fi. participação dos sindicatos no 

poder. Enquanto os trabalhadores cobravam do governo medidas mais 

em!rglcas para a defesa dos seus direitos. fazendo Ineluslve greves 

expressivas. a oposlçao denunciava eslar em andamento a Instauração 

de uma '�epubltca slndicalista-. a exemplo do que Perón fitem na 

Argentina. A segunda refere-se ils expectativas nacionais e Internacl

onals quanto à colaboroç{\o do Brasil na aberturu dos seus mereudos 

aos produtos estrangeiros. ao forneelmento de mato!=rtas-prlmas es

tratégicas aos mercados externol. em cspeelal no que eoncernla 4 

produção da energia nuclear. e quanto ã diminuição das restriçoes 

para que os luCTOll das companhias estrangeiras fossem enviados ao 

exterior. 

LembremO$ tambo!=m que. do ponto de Vlstn do arranjo polflioo. 

a popularidade de Vargas decolTla fundamentalmente da Imagem de 

um presidente que se dirigia dlretamcnte às massas. recurso tipica

mente popullsta e fartamente utJll7.ado durante o Estado Novo. Num 

momento de normalidade constitucional. esse dlâlogo direto tende a 

aofrer a Interfertnela de outras mediaÇÓC5 e pode ute ser minimizado. 

Outros Interlocutores Imporiantcs entram em cena. como o Parlamen· 

to. o ministtrio. os partidos. os sindicatos. dlncullando a prática 

populista anterior de uma rclação direta lider-mas.sa. Para mante-lu ou 

assegurâ-Ia. multas Vetes os lideres poputista, latlno·americanos atrope-



laram os partidos e as InslltulçOes sempre que essas pudessem 

ra�er sombra ao faseinlo que exerciam !rente às massas. No caso 

especifico de Vargas. seu prestigio popular era tão grande que. 

pode·se dizer. constltula-se em fator desestabillzador para a conso

lidação das insUtuiçOes. 

Para marcar autonomia frente aos grupamentos polilico8. 

bem como independtncla diante de compromissos formais. Vargas. 

desde o inicio do gOllemo. IIclculou que procuraria o equllibrlo e a 

concilIação entre todas as corrcntes politlcas. Para tanlO, formou 

seu mlnlsterio com a participação dc todas as facçOes poliUcas. 

contemplando tnc1usllle a UDN. sem assumir compromlS50s partld;'i;· 

rio,. nem mesmo com o ?TB. parLLdo pelo qual dl�la ter mais afl

nldade. Duscallu gOllernar sem oposição e sem os recursos 

pollcialescos com que contara em sua prImeira admlnlslraçl'lo. A 

oposição. para Vargas e para grande parte da elite brasilcira, sem· 

pre fOi concebida como um obstãculo ao gOllerno. como algo a ser 

IIencido. domado ou eliminado. e não como uma fonte de critica 

capa� de gerar o aprlmornnu:nto Institucional. Na protlca. reunindo 

todos os partidos em 8eU minist!rlo. Vargu conseguiu apenas ca· 

muflar o conflito. A oposlçflo ntio deixou de crescer por eontn desse 

armnJo nem a grande Imprensa do pais. que fora toda ela subme

tida a censum dumnle o Estado NOllo. se colocou ao lado do gOller

no. Em outras paltlllras. buscando a coallzllo mflxlma. Vargas não 

conscgulu formar blocos estálleis e previslllels para seu gOllerno. 

Existe no Brasil um estranho desejo de obter sempre a 

unidade e o consenso. o que nao deixa de ser uma forma pel"llersa 

de mascarar o conntto. Quando dizemos camuflar o connuo. Ililo no' 

referImo, apenas ao!! eonnitos de classe. mas aqueles enllolllendo 

barganhas entre elltel!. partidos, grupos de Interesscs. etc. � prâttca 

recorrente. no Brasil. procurar o "candidato de unIão". a ·unldade 

sindical". o "gollerno de conetllação". etc.- Vargas. mais do que nin

gutm. foi a expres.sl\o dessa tradição. Durante o Estado NOIIo. Impôs 

totalitariamente o consenso: em 1951. todavia. os recursos lIvcram 

de ser outros. No Intuito de agradar a todos. o nOllo gOllerno des

gostou a muitos. particularmente aos lideres trabalhistas. O efeito 

não antecipado dessa estrattgia foi que. ao fater uma polflica de 

conetlloção naclorml. Vargas atraiu outros tipos de problemas: n 

• Eua tnr .. c nn tentar rullzar a "topla ron..,na"at J.Io rol mais rorte no 
Braall do que O que .., �nca no Am do ookI.Jl0. 
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UDN não endossava as Intenções do governo. enquanto os peteblstas 

e getullstas sentiram-se desprestlglados,-

A lóglea de esçapar ao connito fOI tam�m Intentada na area 

rllmtar, porem aquI. mais do que em qualquer outro setor, tal objetivo 

foi lmpossivel de allngir. As Forças Armadas passavam por sérias 

cllvagells Internas, envolvendo desde ideologias polillcas ali!: diferentes 

pcrcepçóes sobre ehefias Intcrnas e sobre o que seria uma boa atuação 

do governo. ] laviam sido as fiadoras da eandidatura Vargas. mas a 

delicadeza das suas dSOcs llltemas Impcdlnrn que esse apolo se 

mantivesse est"vcl, O grupo que dirigiu o Clube Militar' de ]950 a 

] 952. e que apoiava Vargas, era Identifleado com a esquerda, delxando 

o governo c a corporação mllltar em slluação desconfortável. Vargas 

não deu mostras de presllglar essa ala m,elonaUsta. que, nas clelçOcs 

a presldencla do Clube. reallzildas o:m maio de 1952. foi derrotada pela 

facção que aglutinava os setores antigovernlstas. Pouco antcs. 05 na

elonallstas Jâ hllvlam amargado um" derrota por oeaslilo das nqocI' 

açóes do Acordo Militar Urasll,Estados Unidos. em março de 1952, O 

Acordo, pn:vcndo o fomc.dmcnto de mlnerllls estratégicos brasllell"Oll 

aos Eslados Unidos e o Intercâmbio para fins de treinamento e assls

tencla militar entre os dois paiscs, foi negociado pclo ministro das 

I�elaçoes F.xterlorcs. gerando o descontentamento do ministro da Guerra. 

I::sUllac I..eal. representante dos mlHtares nacionalistas. que se demlllu 

do cargo. 

A delicada.., das questOCS politlcall daquele momento estavam, 

c.crtamente. referenciadas ã guerra fria, Desde o pós-guerra, a polillca 

norte-americana se mantivera voltada para a rcconstruç;'\o da Europa, 

com n nillda Intenção de lmpedk o domlnlO sovtl!tlco na região. COm 

Isso, o Departamento de Estado americano relegou li Amtrlca LnUna 

a segundo plano. Os pnisc:� latino-americanos. politicamente allnho

do� 0011 Estados Unidos, nao reeeberom. nos nnos do pós-guerra, 

nnanclamentos para projetos de d�nvolvlmenlO ou outras atlvldodes 

de porte, O Brasil começou li reeeber asslsttncto. no segundo governo 

Vargas. atravês da ComlS!ltlo Mista Brasil-Estados Unidos para o De, 

scnvolvlmento EconômiCO e do Acurno MlI!tar. A que se destinava lal 

cumlssão? Foi Criada para estudar as cxlgtnclas ttcnlcas e legais pMa 

• o prlm�ITO Inlnt.'�rIo de vargas foi denominado por �Ic de -rn'nl.ttrlo da 
expa1tnda", o qu� t"'" da ... uni ar de prOYloorlo:dade . 

• O Clube ,.UlUa', _bon r ...... uma �nUd_ de cunho Mldal e recreativo. 
,ornou-..,. na déocada de 50, O pl1nclpal 1,,",,6rnelro du pnf<:rtnctaa IôeolOglcu 
<kt1l1O da rorporaça. 
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que o Brasil formulasse c implementasse projetos que considerasse 

prlolitârlos nas âreas de energia. transporte e agricultura. Mais pre

cisamente. propunha·se a estudar as condições de financiamento c 

de Viabilidade lcenlea para os projetos que Integravam o Plano de 

Reaparelhamento Econômico do governo. Para tanto. foram captados 

recursos no exterior. através do Banco lnteramerleano de Reconslruç(\o 

e Desenvolvimento (Blrd) e do Export·lmport Bank (Ex1mbankl. embora 

o montante prometido para esses projetos não tenha chegado Integral· 

mente. O Acordo Militar. por sua VC'i:. estabelecia que o Brasil fornc· 

eeria minerais estratégicos em troca de material l>êllco americano. 

destinado a reequipar as F'orças Armadas. Como era de se esperar. esse 

tipo de Intcrcâmblo desgostou os setores nacionalistas. 

O Acordo começou a ser negociado ainda em 1951 e fOI um dos 

pontos da IV Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos. Essa 

reunl(\o era para ser convocada em periodos de guerra. mas foi reali· 

1.ada em carâter de emergência em março de 1951. de modo a permitir 

que os Estados Unidos romcçassem a contemplar as demandas da 

América latina. Inicialmente. os termos do Acordo estavam Incluidos 

em um plano de ajuda norte·americana ao Brasll. o que se concrctlzou 

por melo da Comlssilo Mista. Entendeu-se. nessa ocaslilo. que a nego

ciação dos materiais estratégIcos e de armamentos deveria ser 

desvlm.;ulada de um plano geral de desenvolvimento. Dessa forma. e em 

ronsonllncia rom os entendImentos efetuados pelo ministro das Rela· 

çOcs Exteriores. o Acordo Militar foi elaborado em separado. 

No Parlamento. a situação taml>êm nAo era muito ronfortante 

no que diz respeito a solidez das bases do governo. Logo após a eleição. 

o PSO declarou $Cu apolo ao novo presidente. mas a prática demons

trou que nAo havia. no Congresso. alianças eslavels na .!:!ustentação do 

governo. Há momentos na politica em que a lôgica das alianças é 

Incompreensível. e hâ momentos também em que essa !ndefinição pode 

levar a sltuaçOes mu!lo graves. Um exemplo daro disso no Brasil fOI 

1964. quando. chegando ao limite das alianças InstAvels dentro do 

Congresso. o pais foi arrastado para um golpe miUtar." Vargas também 
se ressentiu de maior deflniçilo por parte do Congresso. NAo havia 

multa prcvlsibilldade quanto As sua.!:! reaçOes em re1açiio ao governo. 

nem quanto as alianças posslvcis. Por ludo Isso. o governo perdia 

.!:!uportcs Institucionais . 

• Wftndcr\ey C"llh�tm� do. SanlOS. 1964. <lfllllom/a do go(pe. Hlo .I� Janeiro. 
v�rUc�. 1986. 
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Assim çolllO O Congresso. o mlnlstl:rlo tambtm não foi capaz de 

pn,\'u o govemo de uma dlnãmica mais legitimadora. TalvC7. o próprio 

caráter çonciliador e experimental impresso por Vargas lhe tenha tirado 

a earacterlsUca de porta-vOl: autorl7..ado. No entanto. ao lado dessas 

esreras. havia uma outra. que deu grande Impacto e vlsiblUdade ao 

govemo. Estamos falando de um órgão Iknlço denominado Assessoria 

Econômica da Presldl:ncla da República. Enquanto o ministl:rlo e o 

Parlamento renellam o terreno Incerto das negociações e dos çompro

missas poliUcos. a A!S!lCssorla pautava-se por uma ação de cunha pro

Ilsslonn] e espeda]b,ado. aparentemente apoliUoo. bem a gosto de Vargas. 

Composta por tecnlcos. em sua maior parte de orientaçâo nacionalista. 

a Assessoria reali1.ou um traoolho de envergndura no sentido de pla

neJar a economia nacional sob uma ôtlca çomprometlda eom o nacio

nalismo. e foi certamente o foco nacionalista do governo que tC'o'e maior 

vlslbtlidade. Grande parte dali Iniciativas econômicas desse periado foi 

arqult.etada por esses assessores. e não pelo mlnlstl:rlo ou pelo Parla

mento. Da Assessoria. brotaram estudO/l e surgiram argumentos reia· 

tlvos a Importltncla de dar ao Estado brasileiro um papel decisivo no 

planejamento e no encaminhamento da economia. Em razão disso. 

quando terminou o govemo. as grandes linhas para o posterior desen

volvimento econômico do pais Já estavam dellnldas. Apesar de toda a 

Instabtlidade. o Estado brasileiro mantivera-se. nesse perioclo. çomo 

uma Instãnela planeJadora. Inte .... encionista. pioneiro. enfim. Um agen

te econômico de primeira linha. bem de acordo com o que rara dese

nhado por Vargas no !Seu primeiro governo. Certamenle. n/lo estava 

previsto nesse projeto que o Estado pudesse: se rcvclar Incompetente 

na execução das tarefas que lhe haviam sido confiadas pelo modelo 

Vargas. Ao contrâMo. achava-se que a cslatlzação e o IntervenelOlllsmo 

govemamental eram condições necessarias e Irreverslvels para a promo

ção do desenvolvimento e do bem-estar lIOcial. 

Ao fim do peModo. elltavam previstos planos nadonais para uma 

variada gama de atMdades e setores. Existiam planos para atividades 

agropecuárias. Industriais. bem como para o planejamento da Indústria 

automoblllsUca. Essas e outras Iniciativas mostram que. enquanto do 

ponto de vista politico o governo se fragill7.l1va. no tocante ã adminis

tração e ao planejamento a situação era. sem dúvida. produllva. Na ãrca 

clenlillell. por exemplo. rol criado. em 1951. o Conselho Nacional de 

Pesquisas ICNPq). ôrgão destinado ao apolo e ao fomento da pesquisa 

lecnolOglc:a e científica e que daria iniciO nos primeiros estudos na área 

nuclear. O CNPq deu. na ocasião. grande atenção a questão dos mine

rais cstratl:glcos brasileiros. estipulando. em seus regulamentos. que só 
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poderiam se� uporlados se houvesse obtençao de vantagens e5pcclflcas 

para o descnvoMmento técnic:o e cientiflco do paiS na área nuclea�. 

Ainda na linha do nacionalismo. em janei�o de 1952. o governo 

reformulou a Lei dc Remessa de Lueros pcla.'l companhias estrangeiras. 

limitando em ]0% o envio de divldendo!l para o exterior. Vargn!l voltará 

li in!llsUr nesse ponto ao estabo::lecer. em novembro de 1953. n/)\la lei 

para lucros exlmordlnârios. Para tanto. argumentava: "Ate certo ponto 

estou sendo sabotado por Interes!le!l contrariO!! dc empresas privadas 

que j:1 ganharam mullo mais no Brasil: que tem em eru7.eiros dU1.entas 

vcze!I o capital que nnpregaram em d61ares para leI':1-lo para o estran

geiro a titulo de dividendos. E:m Ve7. de os dólll1l':s produzirem cru7.dros. 

mt eru7A'.lr05 e que estâo produzindo dólares e emigrando:' 

Na verdade. essas leis eram dlficels de flseallzar. mas tamb(:m 

bastante forles para Inquietar os setores econ6mlcos assocIadOlJ ao 

capital IntemadonaJ. Se nlio produziam efeito prático sobre os montan

tes enviados para o exterior. surtiam o efeito. talvez mai!l Importante. 

de IIlna1i7.ar Insegurança quanto aos Investimentos estrangeiros. Mais 

concretamente. IInham a eapaddade de gt:rar mais �taUvas do que 

de gerar fatos. 

No que se refere ao petróleo. o governo propôs. em 1952. n 

Instllulçâo de uma empresa mbta com eontrole majoritário a ser exer· 

cldo pela União. e que teria por objetivo pesquisar. extrair. reflnar e 

oomerdallzar o produto. Vargas nllo pretendia que se consUtuisse uma 

estatal d. .. fonna como velo a ser aprovada. Isto e. com o monopólio. mas 

leve de se render ao modelo naoonaltsta e estaU7.ante que ele próprio 

fortalecera. Ganhava fôlego. então. a camp. .. nha nadonalista. !llntcU7.a

da no lema "O petróleo e nos!lO". que se cspnlhou por todo o pais com 

comidos. manlfestaçOcs. panfletos c paSlle�ltas. O petr61eo era conce

bido como um setor estrateglco da eeonomla nacional. como uma ronte 

de riqueza cobiçada pelos monopólios Interllnclonals. e que de�rln 

portanto ser protegido pela açllo eoergtca do Estado. Quando se dl7.la 

"O petróleo e nosso". slgnlHeava dizer que o petróleo deveria llCr esta· 

tlzado. que. por scr brnsilclro e se constituir em uma mattria funda

mentai ao desc:nvolvlmcnto. teria de Hcar sob o controle do Estado. Em 

race da mobilização popular e da pressão do Congresso. o governo 

acabou aderindo ã Idela da cslat!1.ação com monopólio. A Petrobrás foI. 

sem duvida. entre todas as empresas estatais brasileiras. a que mais 

slmboli1.ou o nacionalismo . 

• Menngcrn ao CoolgnNO /'f_aI. 20/11/1953. o.-tullD Vargu. O gooemo tn:I. 
bnlhlsut do BrusI. RIo d� J.ndro. Jose Ohmplo. 19S'2-1009. volume IV. 
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Ainda em 1952. foi criado o Fundo Rodovlãrlo Nacional. lam

bem \'oltado para a �Iuçtlo de qUe$Iõe$ Inrro-estruturols relacionadas 

ao dC!lellvolvlm(:nto econOmlco. e cujo objetivo era aumentar a malha 

ferrovlãrla do pais. Em 1953. foi a vez da Inslltulção do Plano Nadonal 

do Carvão. com vistas ao numento da produçtlo de energia ntravt':!I da 

modernização dos processos de extração e i.lcnenclamento do mlnt':T10. 

bem como do aparelhamento de porlos e ferrovl�. Do ponto de vista 

do deaenvolvlmento regkmal. algumas iniciativas foram. lalva. mais 

Importantes por seu Impacto político Inldal do que pelos resultados que 

promovemm. Por e"emplo; 11 criação da Superlntend!ncia do Plano de 

Valorl7.ação EcooOmlea da Arna7.ônla e do Banco do Nordeste. este 

último destinado a Incrententar o comêrclo e o desenvolvtmento econô

mico da região Nordeste do l3rasil. Além rlls!IO. foram criadas vl'lrlns 

nulnrqulas visando ao desenvolvimento agricola e â colonização do pais. 

a e"emplo do l3anco Nadonal de Credito Cooperallvo. do Instituto 

Nactonal de Imlgroç;\() e Colonlzaçtlo. da Con\lss;\o Naelonal de PoIitlca 

Agrária. do Ser .... iço Sodal Ruml. cmbriáo Iimldo de uma asslsltnda ao 

trabalhador do campo. e do SubcomiSsão de Jceps e Tratores. primeira 

agtncla 11 fazer. no Brasil. o ploncJamento da IndÍlstrla automobllistlca. 

levada a cabo pelo governo seguinte. de Juscelino Kubitschek. No plano 

energêUco. a Iniciativa mais Importnnte foi U Instllulçil.o do �'undo 

Nnclonal de Eletrificação e a proposta para a criação da Eletrobrás. esta 

oprovada apenas em 1961. 

Como pano de fundo para a política de desenvolvimento na âfen 

de Infra·estrulura. foi erlado. em 1952. o Banco Nactonal de Desenvol

vimento Econômico (BNDE). uma das mais expresslvu$ agênclos de 

fomenlo que o pais conheceu. O BNDE foi resultado de uma demonda 

da Já mcnclonadn Comlssflo Mista BTllsl1-�:s'adO.!! Unidos p..'1T11 o Desen

volvimento Econômico. fonnuda em 1951. cabendo·lhc gcrk 0$ recursos 

dela provenientes. bem como oqueles oriundos do Fundo de 

Reapare1hamento �::conO,,\leo. criado pelo governo. 

Com essas e outras Iniciativas. consolidovu->Ie cada vez mais a 

Idtla de que o Eslado braSileiro deveria >ler um agente atl\"o na formu

lação e e"ccução de polltlcas econômicas. e que seu papel ntlo podia 

ser f1pcnas reativo As Injunções e"lemas. O desenvolvimento era uma 

palavro de ordem nos anO.!! 50. aSSim como. para os setores de esquer

da. o nacionalismo constltulu·se em linha mestra. O nacionalismo foi 

uma orientação clara de Vargas desde os anos InlClals de seu governo. 

Hã a lembrar. contudo. dois aspectos impor1antes. Prtmelro. que a 

Ideologia nacionalista Já em multo (orte no Brasil desde a década de 

20. sobretudo a partir dos escrllos de Alberto Torn:s. o pensador bra· 



110 A.f /NS1T1IJfÇOCS 0<1 ERA VARG.4S 

silelro que mais InfluenCiOu as Joven. gerações dc então. cIVis e mill· 

tares. quanto ã dcfesa desses princlplos. Nacionaltsmo e estatb:.'1çAo 

eram temas Integrantes da agenda de pnrl:ela slgnincativa dos jovens 

oficiais aUados de Vargas na Revoluçl\o de 1930. que o levou ao poder. 

Portanto. Vnrgas rulo Inventou uma doutrina. mas foi. sem duvida. 

quem 11 ImpOs como uma polltlea de Estado, e o fez durante todas as 

fases de governo. Pur outro lado. o nacionalismo começou a ganhar 

apolo popular. de fonna que nAo er ... f!lcll contrariar esse principio e, 

no mesmo tempo. manter ba!IC:s de sustentação junlo as m1L58:U1. As 

"causns nacionalistas" rendiam vOIOS nas urnas e. defendê·las. era 

multns ve%CS uma boa esll"iutgia eleltoml. A par de tudo 15110. um 

expn::8!llvo selor da burguesia Industrial brasileira havia $C acostllmado 

a conviver com altas doses de proteçao em n::lação ao produto esttan· 

gdro. Ou !leja. por multas dêcadas. o pais praticou um nacionalismo 

econOmico que favon::da o produto nacional e Impunha altas taxas aos 

hnportados. tornando-os praticamente proibitivos. Tal protecionismo 

era amparado tambc':m por politlCDS cambiais que. no seu conjunto. 

ajudaram 11 moldar o tipo de desenvolvimento que o Brasil e a Arntrica 

latina conheceram. ou seja. a Industrialização por substltuiçtlo de 

Importações. 

Do ponto de vista da politlca !IOClul. o segundo guverno Vargas 

foi tmnbo!:m coerente com ... que havia IIldo feito na primeira gestflo. Em 

1951. na festa do Dia do Trabalho. reall'Ulda no estadlo do Maracanã. 

no dia I· de maio. o presidente uflnnava na presença de 120 mil 

pe!I!I03s: "Preciso de vôs. trabalhadon::s do Drosll I ... ) Chegou. por Isso 

mesmo. a hom de o govemo apelar para OI trabalhadores e dlzer·lhes: 

onl·vos todOl em vossos sindicatos como forças livres e organizadas. O 

sindicato t 11 VO!ISII arma de luta. 11 VQ65a fortalew defensiva. o vosso 

lnsln.mento de açao poliUta. o,. 

Ainda em 1951. decretou um aumento do snlário minlmo. o 

primeiro desde sua InsUtulçáo. em 1940. e que chegou a alcançar 

300% em algumas n::gtOcs do pais. Em 1952. aboliu a lei que dc 

mcsmo criara. exigindo que os candldatoll a dirigente slndleal tivessem 

de se submcler 11 um atestado Ideológico dodo pela policia. Este fOri' 

um n::curso Intensamente usado ato!: então para Impedir que lideranças 

de esquerda, ou de outr1l.!i corn::ntes de oposlçllo ao gwemo. chegas· 

sem à direção sindical. Freqüentemelll<,-. Vargas apelava para a 

compreensão dos trabalhadores e se dlzlO fovorâvd a uma parUdpaçllo 

.. DlKurao de I" de. maio de leI (;ortlitlo v.rgu o"""""'" uaballrlll<l dB BrasIl. 
RI<> de J..w:t ..... ,Joet OUmplo. 1952·1969. ootu"� I. 
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mais efetiva dos slndlcalos nos negócios públicos: "Procuro um contato 

mais Intimo convtlSCO. com os vossos lideres. com os Interpretes de 

vossas nccessldadt:'s t:' nsplraçôcs: quisera ouvl-Ios na .solUÇa0 dos 
grandes problt:'mas nadonais. E não apenas ouvt·los: quisera atcndt;
los c vt;-Ios pesar decisivllmenle na balança das grandes deels6cs 

poliUcas."" 

Apt:'sar dessas medidas e apelos. Ili\O se pode dizer que 
Vargas tivesse: contado com a colaboraç.ao dos sindicatos. Ao eontrâ
rio. esta fOI semprt:' uma esfera sensivel. que exigiu do governo 
atençao constante. E foi em ratilo dlls Iniciativas voltadas para a 
flrea IIlndlcni que se consagrou nn literatura braslleka uma lese 

segundo a qual o governo estaria diVidIdo em duas fases: a primeiro. 

att: 1953. conservadora. e a segunda. progressista. Esta dlvlstlo se 
fez considerando. baslcnmente. a mudança ocorrida no MlnISl(:r1o 

do Trabalho. quando Vargas nomeou para esta pasta .10.10 Goulart. 

um Jovem polilico gaucho. pelebista. seu amigo pessoat. com tr.an· 

sito rflcll Junto aos sindicatos. e que. mais tarde. em 1961. assumi· 
ria a presldenda da República. da qunt fOI dcposto em 1964 pelos 
militares."  A escolha do novo ministro do Trabalho renetla. sem 

dúvida. a preocupação do governo em ganhnr n confiança dos sln· 
dlcatos de trabalhadorcs. reaUvando. dcssn formn. suas base:!! junto 

a esta classe. A ascensão de Goulart. ao Indo dn nomeação de outros 

mlnllltros de cunho conservndor. longe de earaeterlznr uma posslvel 

Intenção de Vargas de dar uma guinada ti esquerda. C{}nstlfI,Jlu. 
multo provavelmente. uma cstrattgla visando recuperar presliglo 

entre aquele segmento da população que sempre fora o cerne. o 

nlleleo central de seu suporte polilieo. Ainda nllslm. dois anOIl depois 
de iniciado o governo. Vargas passou li enfrentar problemas em 

relação ao setor sindical. No iniCiO de 1953. greves significativas 

ocorreram no Illo de .Janeiro e em Silo Paulo. destacando'8e nesse 
estado C{}mo demonstraç.ao grandiosa da capacidade de mobilização 

dos trabalhadores a greve dos 300 mil." 

O fato de Goulart ter tido uma relação mais fácil com as 

lideranças sindicais. enrneterlstica que o acompanhou mais tarde 

durnnle o exercltlO da presldtncla da Repúbllea. foi fundamental 

" DllI<'u"", de ." de maio de 1952. CetuUo V .... jtU. O /JlI"C""'IO ImbaIhI</o dIJ lJm.d. 
ruo de Janeiro. J,*= OUmplO. 1952·1969 . ...,lul1"" U. 

" Cloulan foi �m;lo �Iado e morreu no '.,uerlOr . .em poder voltar .., a .... u. 
" JO$I!  AlYaro Mol..,.. t9!U. a Q� dos 300 Mil n .. 5;10 raulo. Ct"UI"""",,1O, RIo 

de Janctro lIl: '.-40: FranciKO wetron. O pOpI.dlIImo no poI/liaJ bms_ RIo de 
Janctro. Pu e Terra. 1978. 
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para que Vargfls o escolhesse. Seu estilo popuUsta adequava-se 

perfeitamente às necessidades do momento. Mas essa popularidade 

fOI tambtm um obstàeulo sério para sua permantncla no governo. 

As critlças à sua atuação incluiam acusações de estar Incentivando. 

no pais. a formação de uma -república sindicalista". Quando. no 

inicio de 1954. Goulart anunciou uma propoSI<l de 100% de aumen

to para o salArlo minhno. a resposta dos militares não se fez espe

rar: o Manifesto dos Coronéis. lançado em fevereiro. foi uma Investida 

direta contra essa Inlçiativa. lev<lndo Goulart. dias depois. a pedir 

exoneração . ..  

Vargas tentou recuperar o apolo dos trabalhadorCll e manteve 

a coneessão do aumento de 100% no snl<lrio minlmo. Ao anunciar a 

medida. em I"  de maio de 1954. Oia do Trabalho. declarava que. pelo 

voto. os trabalhadores poderiam Interferir na politlea c -influir nos 

próprios destinos da nação. Como Cidadãos. a vossa vontade pesarã nas 

urnas. Como classe podeis Imprimir ao vosso sufrágiO a força dloclsória 

do numero. Hoje estais no governo. Amanhã sereis govemo".'� Esses 

pronunciamentos eram Interpretados pela oposIção como um aceno ao 

engajamento poliUco dos sindicatos. como uma manlpulaçi\o demagõ

gica e uma desconsideração pelos setores empresariais. TcmÍil·se que 

seu prestigio Junto aos lrabalhadores e <lOS sindicatos fosse usado para 

tecer nova solução golpisla. Apelando aos trabalhadores. Vargas viu-se 

gradalivamente abandonado pelos politieos e pelos militares. Quando 

o povo saiu à roa para defende-lo. Já era tarde. 

Todos esses episódios nos remetem aqueles pontos que men

cionamos no iniCiO do lrabalho. ou seja. tis dificuldades do sistema 

poliUeo em absorver a p"rtlclpação de massa e em aceitar o trabalhador 

como parceiro poHUco legitimo. bem comO ta importãncia da interferen

eia dos militares nos negócios políticos. A pressão militar foi o principal 

fator para a demissão de Goulart. demandada pela oposição como uma 

forma de evitar o fortalecimento dos sindicatos. 

Retrospectivamente. quando se olha a crise final do gOVCnlo. 

perccbe-se o contraste entre um quadro político inSlãvel e um desem

penho administrativo profieuo. Mas um desempenho dcsse tipo não é 

" O manlruto a$Jilnado por 112 coronéis e l�nenle5'corontI5 qu� ... rvtam no ruo 
de Janeiro. =Iam.�va do reaju81e do ..... drto minl",o. por entender que o (,;xêrt:Uo 
IICrta comple .. unenle desprestigiado. \i510 q"e o ..,ldo dos ondal" mllllRrea. nessa. 
tpoca. era baixo comparativamente i rcmune .... t�o [los cargos civis. Tal desnl,,,,1 
tambem dellCsUmulBrla o 11\1:"'090 na carrelra mllUar. 

" Ol""u,so de l' de maio de 1954. CeulUo vargaa. 09""""'" rnd>all[lsr" 00 Bm..<1l. 
ruo de Janeiro. J""'; Oliml'lo. 1952·1969. vol"",.:: IV. 
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sufiCiente paro manter um govemo. Alianças prcdartas c incapacidade 

estrutural para resistir as criticas dos militares faziam crcseer a 

fraque>:a do governo e abriam novos espllços para a oposição 

antigetullsta. O ano de 1954 foi repleto de exemplos nesse sentido. 

Altm do problema referente ao aumento de 100% no salár10 minimo. 

uma sêrle de campanhas. processos. inquf:rilos e denuncias foram 

levadas a cabo pela oposição. A mais famos.'l delas fOi a denuncia do 

paCIO ABC. efetuada pelo ex-ministro do Exterior. João Neves da 

Fontoura. que aeusava Vargas de eslar promovendo no Brasil uma 

"republlca sindicalista'. em moldes pcronlslus. alf:m de preparar (I 

formação de um bloco hemlsrertco envolvendo Argentina. Brasil e Chile 

paro se conlropor aos Estados Unidos. I. 

'Denuncias' e 'escândalos' desgastam a Imagem de qualquer 

governo. sobretudo daqueles que. (,'01110 Vargas. nesse seu segundo 

perioclo. não têm Imprensa para se defender. rara suprir essa lacuna. 

ele haVia Incentivado a criação do jornal Úlllma Horo. (I que. na verda

de. acabou se convertendo em mais um eSCândalo: fOI acusado de 

favorecimentos flnanec:iros para promover SU(l Imagem." Em função 

dessas campanhas. em junho de 1954, o Congresso vaiOU o pedido de 

impoochmenl a Getulio Vargas. que foi rejeitado pela grande maioria, 

Apenas 35 dos 2 1 1  congressistas presentes VOI..'lram a favor da medida. 

DepoiS disso. o decisão final de depor o Ilfesldellle partiu dos militareI! 

cm aliança com a UDN. Juntos. suslentarom a tese de quc. pam 

morallUll' o pais. V3rgas prectS3va renunciar. Es!1oa reivindicação tornou

se m.11s Incisiva e ganhou mais dromatlcldade depois do alcnlado da 

rua Toneleros que levou 30 paro:dS11l0 3 crise de confiança em rel3ÇaO 

ao govemo. 

Em que consistiu esse crime', No Inicio de ag05lo de 1954. o 

chefe da guarda pessoal de Va�gas. GregÓrio Fortuna to. por Iniciativa 

própria ou a mando de algum politleo gelullsta.'1 contratou capangas 

para assassinarem o principal lider da oposição. o deputado pela UON 

,. Il� umB exp",solva do<ounlt1Uaçolo O<)b..., 8 <k".:. .. "la do ABC no arquivo <k 
OcIOllo "'argu. Cpdoc/�"CV. 

" Duram., a cllmpantu.. vargas ,,010 coo"am co", o apolo <k qualq""r gJ'an<k 
jornal bratllelro, O que .., ",prllu ao longo do �mo. f'ara IUprir es .... IUtlna. 
lna:nUoou e ajudou na fOl'Tl>aÇio de um j .... nal que divulga,..., a aluação do iIfO""mo. 
hIokn ,Ie wr ,.....,n'ISla. o WfmcI H<>ro foi I'omuo<io .... " lnaqulnérla exl ............. nle 
,noderna. O q"" • ..., da .... um padr1kl dc qualidade grtflca .uper1or _ dtmar. jornais. 
00 "'Ja. por delrt, da e,UIel "" �"'. havia .ambtm • �pa(i.o quan.o , 
coolCOtTtncll1 que O ,...." perlõdlo:o fazia rnln: "",""",,- J' eslabdecldoo; • 

.. G",� Fonunalo foi condenado. prno e ..... Mlnado na I>rl� h vnJ>(:fM 
de ..,. JIOtlO em n�!Ode. 
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e JomaUsla Carlos Lacerda. um dos maiores reaponsfl\"ds pelas criticas 

que eram feilas a Vargas. Com isso, pretendeu·se silenciar o opositor. 

mas o resultado. como seria dc cspemr. foi o pior possivcl para o 

govemo, que. segundo a Imprensa. se viu mergulhado em um "mar de 

lama". No atentado. s:llu morto um oflelnl da Acrom'tut!cn. que 

funcionava lambem como segurança do Jornnli!lla. A parilr daI. o 

governo expôs sua fragilidade: o crime cometido cm injustincâvel e. 

alm do mais. ficara provado Que fora arquitetado dentro do palácio de 

governo. Desgastado diante da opinião publica. Vargas escapou de um. ... 

nova deposição. decidida pelos milllares. apelando para o sulcidlo. O 

lira Que desfechou no coração. no dia 24 de agosto de 1954. veto 

acompanhado de uma Car1a·lCstamenlD. que se transfonnana em um 

dos mais conhecidos documentos brasllclr03. Nela, Vargas fazln uma 

declaração nacionalista e de amor a scu povo: lO 

"Mais uma VC7.. as forças e os Interesses contra o povo coorde· 

naram·se novamente e se desencadeiam $Obre mim. Não me acusam. 

Insultam: não me combatem. caluniam e não me dão o direito de 

defesa. Precisam sufocar a minha VOlt e Impedir a minha ação. p,"tTa 

Que eu não continue a defender, corno sempre defendI. o povo e 

principalmente os humildes. 1. •• 1 Tenho lutado mes. a mts. dia a dia. 

hora a hora. resistindo a uma pressão constante. inces!!anlc. ludo 

8uporiando em silencio. tudo esquecendo. renunciando a mim mcsmo. 

para defender o povo que agora se Queda desamparado. Nada mais vos 

posso dar a não ser O meu sangue. 1 ... 1 Cada gota do meu sangue será 

uma chama Imortal na V05Sa consciência 1 ... 1 Era escr. .... o do povo e 

hoje me liberio para a vida eterna. Mll!I easc povo de quem fui escravo 

não mal!! será cscravo de ninguém. 1 ... 1 Nado receio. Serenamente dou 
o pr1melro passo no caminho da eternidade e saio da vida pam entrar 

na Hlst6r1a." 

AnO!! mais tarde. foi descoberta. no!! arquivos pessoais de Ge

lullo Vargas. guardados pela familla. uma segunda vcrsão dcs5Il carta. 

eSoCr1ta ã mão por ele. cuJo tom era parecido. Nesta carta. mal!! simples 

e direta. Vargas aflnnava: 

"Deixo ã 5Ilnha dos meu!! Inimigos o legado da minha morie. 

Levo o pesar de não haver podido fa7.er. por este bom e generoso povo 

brasileiro. e princtpnlmente pelos mal!! ne<:essltodos. Iodo o bem que 

pretendlo. 1 ... 1 Qucrcm destmlr·me a quolquer preço. Tornel·me pe. 

" A Inttgra da CaruI·In.UJn""1I<>. oon como da que � "",,>donada rm 6tltuld •• 
rnoon l ... ·"'" "" partr Rnal <Ir.lr llvro, 
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rigoso aos poderosos do dia e às castas privllegfadas. Velho e cansado. 

preferi Ir prestar c:ontas ao Senhor. na.o dOlil crimes que não comeU. 

mas de poderosos Interes!les que contrariei. ora porque se opunham 

aos próprios Interesses nacionais. ora porque exploravam. 

hnpledosamente. aos pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas 

amarguras e sofrinlentos. Que o sangue dum Inocente sIrva para apla· 

car a Ira dos farlseus." 

Por que Vargas teria deixado duas cartas·testamento? A expll· 

cação mais rawavel � que premeditou a morte e preparou com ante· 

c:edl:nda um documento que pudesse Justlflcã·lo para a posteridade. 

Sabe·se tamb«;m que esse documento fOI entregue a um amigo de 

confiança. José So.."Ires MUdei FUho. que o reescreveu. dando-lhe a 

versão divulgada por ocaSHlo da morte. I [oJe. podcríumos dl�.er que o 

sulcidlo foi uma morte anundada. A morte fOI. allàs. uma obsessõo na 

vida de Vargas. e esta nao seria a primeira vcx que taJ possibilidade era 

por ele aventada. Em outros momentos. h.."Iv1a revelado tal IndlnaçOO. 

Pensamelllos desse tC(lr aparecem em seu dh\rlo Jâ em 1930. como 

resposta a um possivel fracasso do movimento revolucionáriO que lide

rava." Em ]932. quando ec]odlu a guerra dvll liderada pelo Estado de 

5.'\0 Paulo. preparou uma carta-testamento 11 scr divulgada em caso dc 

dcrrota. Mals tarde. em outuhro de 1945. qu;mdo fOI deposto. aponta 

novUlllcnte para essa po!IslblHdade. 

O manifesto que lançou em 1945. após 15 anos de poder. mais 

parecia. em seu Inicio. um relato Jornallsllco da movlmcntaçao de 

tropas. para apresentar depois um pOnlO de vista pessoal. bem ao 

eslllo dos seus testamentos: "lúcido e c:onsclente estou disposto a 

esse sacrlficlo ( ... ) Se lIucumblr. vitima de uma agressão. deIxarei 

aos seus autores morais e materiais a Infâmia c Ignominla do aten

tado que contra mim praticaram ( ... ) Deixo o governo para que. por 
mlnhn causa. não se derrame sangue brallilelro." E. ao fim: "E]e (o 

povo] me fará justiça." 

lO No dla :l de OULubro de L93O. quando ", II1ldou ° movtmemo revoludon'no 
que ° levana .o pc><"'r. V.r"" escreve em ","" DI'no: ·Aproxlm.· ... a hora. Examl· 
"o·me e aluto·me com o uplnLo LrRnqano de quem .toga um la"ce dedslvtl porque 
nAo enconLrou ouLra ... Ida dlg'l. para se" ulado. A minha IIOrle nAo me lute"" ..... 
e .Im • rUpOnsabilkhule de um Hl0 'I"" decide do del.llno da coletividade. Mu eSI. 
querl • •  luta. peto "",nol no • ..,UI elemenlos mal. &adlol. vlgoro_ e all"'l. NAo 
terd depOll um .. grande �"'? Como .., lorna revtll"donirlo "'" govcnlO cuja 
run<Ao .. ",.nln" a ordem? E .., I"'rdo:nno$? Eu ... <et depoLI .ponta .... como o m· 
ponNiV1l'I. pOr dHpdlo. pOr amblç'o. quem ... be? Slmo que 10 o IIIC1"1tldo da _ 
podf:ri rcagal.' o .,..ro de um rrae.sao.· 
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Em todos os momentos em que menciona a possibilidade da 

morte observamos duas características principais. De: um lado. loma o 

povo como seu aliado e protegido. De oulro. denunCia traição e 

Incompreensão por parte doa 'poderosos' em relação aos seus esforços 

pilTa govemar o puis. Em todos os momentos. contudo. observa-se que 

a morte é tratada como uma maneira de responder ao fracasso. Como 

se o tnsucesso poliUco só pudesse ser pago com a vida. 

Chega-se ao fim do segundo govemo e da trajetória políllca de 

Getulio Vargas. homem que refletiu. em grande parte. os Ideais de seu 

tempo e que se 1l1061rou atenlO ao que ocorria no mundo. sobretudo. 

na Amêrlea Latina. !'ara seus oposilores. o efeito não-antecipado da 

morte fOI a aclamação popular que o ex-ditador recebia. O anUgelultsmo 

da UDN era lAo grande que. quando varga!:l se suicidou. o que deveria 

ser uma vitória transfOnllOU-1IC em dCl'Iasln: poliUco: o partido pal'lsou 

a ser ainda mais Identificado como uma agremlução contrária aos 

Interesses populares e. mais do que Isso. morto o presidente. perdia 

seu uivo predileto e maior fator de cocdo Interna. Ao flm. o que parecia 

ser um movimento para expurgar o paiS do getulismo. acnbou redun

dando na IdolaU1a ao velho caudilho. Em 1945. Vargas foi deposto pelas 

Forças Armadas. e o mesmo se repeliu em 1954. Os resultados dessas 

Intervençócs fornm dIferentes. porem. em ambos os easos. o prestigio 

de Vargas foi rerllmenslonado. 

Como hernnça de um longo periodo no governo. flcou o presti

gio alcançado pela polftlca trabalhista de vargas e os merlto, atrl. 

buidos ao seu modelo económico. Falemos primeiro sobre o Icgado 

da política trabalhista. Sempre anunciadas como obra da genluUdade 

de vargas. as políticas sociais voltadns para proteger o trabalhador 

foram alcançadas. como se sabe. em dlfcn:nlcs países. nessa mesma 

ocaslllo. Nesse ponto. Vargas. mais uma vez. acompanhou o sinal dos 

tcmpos. Contaram a seu favor a persistência e a eficácia com que 

acaoou Impondo esses direitos aos emprestlrtos. que relutavam em 

cumpri-los. Para fazer Isso. uSOu dos Instrumentos que Unha como 

chefe de Estado. Instrumentos esses que não ernm poucos. Catamen

te. fao surgir. a seu modo. uma nova trndlçtlo de respeito mínimo aos 

direitos dos tmbalhadores. criando Inclusive. p.'l.rn lanlO. uma Justiça 

especial. Foi responsãvel tambêm pela formação de uma nova elite 

sindical. grandc p.'l.rte dela acomodnda c palaciana. 

O lado perver!lO dcsse modelo foi quc cle criou várias categorias 

de ddndãos. estabeleceu privilegias e excluSOcs. e deixou Intocada a 

questão da terra e dos dke\tos rurais. Dcixou também uma ampla redc 

buroc:râlica para gerenciar os diretlOfl lrnbalhll'ltas. e que acabou CQn-
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sumindo grande parte dos recursos que deveriam chegar às mãos dos 

trabalhadores. Não se pode negar. comudo. que o modelo corporativista 

de Inttgrnção dos trabalhadorar. no sistema poliUco acabou !!Cndo ab· 

sorvido e defendido pelos próprios sindicatos. Fol esse modelo que deu 

ao trnbalhndor brasileiro a pcrs�Uva de valorização e de crença nos 

direitos socinls. NlIo por aeaso a Justiça do Trabalho foi. desde sempre. 

aquela em que o trabalhador mais confiou, a que julga mais Justa. 

rApida e eficiente. Não por acaso. lam�m. a legislação soclal da Em 

Vllrgnll foi. entre toda a legislação brAsileira. a que mais resistlu n 

mudanças e. por isso mesmo. foi mantldn praUcaml!nte intacta peJa 
Constltuição de 1988. Esta durabllidade não deixa de ser surpreen· 

dente em um pais como o Brasll. qut tcrn vocaça.o para experimentar 

novidades legais e Institucionais. 

Finalmente. nunca t demais lembrar que as democracias só 
eXistem como tal apcnas quando reconhecem que os trabalhadores 

organizados são agentes poIiticos. legítimos e imprescindiveis. E que 

essa organização vai além do sindicato e SC cslcnde pelos partidos e 

pela representação no Congresso. mediante eleições livres. Vargas re

conheceu os trabalhadores atravl-s dos sindicatos corporativos. mas n.1o 

foi um defensor das liberdades polillcas. E. sem libc:rdadc politiea. os 

direilos trabalhistas - bem como qualquer direito - Jamais estar.1o 

completos. 

No plano da C(:(Jnomia. p.. .. ssad� algumas déc:adas. podemos 

Indagar tambêm quais os efeitos do intervendonismo. marca regtstrada 

do modelo vargulsta de desenvolvimento. Por força desse modelo. o 

Estado braslleiro continuou expandindo suas funçOcs e sua ãrea de 

compct"'nc:ta. Tomou-se grande demais em algumas esferas e perdeu 

capacidade de comando em OUlras essendals. como a educação. li 

!;Ilude e li segurança. Agigantado. flcoll impedido de dar conta de gerir 

as funçõcs econômicas e soclals que lhe foram atribuldas. Mals do que 

isso. as v>'lrias InslilulçOes cconóndcas criadas na Era VlITgas acabaram 

sendo apropriadas por imeresses privados. originando-se dai uma rede 

pcrversa de comportamento económko em que cada setor. cada cate

goria. procura apenas extrair o mAAlmo de proveito para si - o que 

conflgurarta uma situação que I30livar Lumounler menciona em seu 

artigo neste livro. recorrendo ao conceito de rem seeklllg sodeIy. 

Outro aspecto importante é que csle modelo. por SCT t.1o buro
cratizado e centralizado. e por ter sido capturado pelos Interesses 

privados. tomou-se uma fonte Inesgotâvcl para praticas de corrupçAo -

como se a m.ãqulna emperrada sIJ pudesse: ser movida ã medida que 
fosse 117.dtada pelo suborno. Ou scJa. o modelo económico foi compa-
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tivel com altas taxas de desenvolvimento. mas sob ele o Brasil oonso· 

lidou vantagens para alguns grupos e excluiu outros. fazendo com que 

o pais se tornasse um caso Internacionalmente conhecido por sua 

concentraç<1o de renda. pela mlstria dos mais pobres e pelas desigual

dades soc:lals. 

Finallw.ndo. podemos dizer que. concordando ou não com a 

validade ou oom a Importância do legado de Vargas para o Brasil. o 

ceriO t que poucos políticos marearam tanto a pollUca brasileira. Tam

bem t certo que poucos consegulrom se fAZer tão presentes no Imagl' 

nário do pais. quer por sercm amados. quer por serem temidos ou 

odiados. Com a experitncia do seu segundo governo. Vargas ence1'TOU 
um cicio em que a sua personalidade poliUca foi marcada por várias 

faceta", revolUCionáriO. rdonnador. ditador. líder de massas C rnárUr 

paro seu povo. Em função de tudo o que aqui foi visto. a crise desse 

segundo governo pode ser entendida como uma supcrposlç;lo de duas 

caraClerlstiCas poliUcas extremamente desfavorãveis: dc um lado. um 

sistema parlamentar não consolidado. e. de outro. um presidente que 

se movia na politlca pelos meandros do populismo e do carisma. Agra

vando o quadro. a tenSl'lO ideológica Internacional da guerra fria. 



I. Introduçl0 

o NACIONALISMO DE VARGAS 
ONTEM E HOJE 

A);elra Alves de Abreu 

Desde o inicio da década de 90 uma afirmação está presente 

no discurso de multos cientistas sodais c de alguns poliUcos: ·0 Brasil 

vive o final da Era Vargas'. ou "assiste-se ao final de um ciclo. está 

esgotado o modelo politlco-lnstltuclonal e o modelo econômico que foi 

estabelecido no periodo Vargas' (LamoUnlI':T. ]992:401. Essas análises 

Ou previsOCs estão relacionadas. em grande parte. ao modelo eco

nômIco e político historicamente conhecido como "naclonal

desenvolvlmentlsmo", no segundo governo Vargas { I 9 5 1 ·1954) 

comltruido como opção polillca para a superação do subdesenvolvi

mento brasileiro. 

Este texto procura analisar as bases de sustentação e a 

estruturação desse modelo. que delta suas raizC!I aInda no Estado 

Novo, Apoiado na Industrlalb.ação subsutuHva de Importações com 

forte participaçã.o do Estado. prolongou-sc ao longo de mais de 50 

anos. tcndo servido aO regime democrliUco de 1945 o 1964 e aO rcgime 

autoritâr1o de 1964 a 1985. possibilltando a cxlsttncla de altas taxas 

de crescimento econômico. ao lado de um rápido processo de urbanl-

7..ação e da implantação e consolldação de um parque Industrial sig

nlflcaUvo. 

Para entendemlos as bases desse modelo. que surgiu sob a 

liderança de Getúlio vargas e sobreviveu fi. sua morte. é predso esta

belecer a relação entre o contexto histórico e a produção de conheci

mento sobre a realidade brasileira na década de 50, Ao mesmo tempo. 

é preciso IdenUflcar os agentes envolvidos na fonnulação das Idéias e 

projetos então propostos. pois tais agentes. além de intérpretes de 
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asplraç6ell e Interc:tl!lell. !M\o 0:0 relIpon!lá.vels pela transfonnaçAo das 

Idélall em prAtlcall 80elalll. Para alcançarmos um minlmo de 
Intellglbllldade desse processo de construçao e aplicação de Idéias. 
torna-se necessárlo voltar à !J Gucrr .. Mundial. quando apan:c:e com 
mllls nitidez a discussão sobre a forma de Inserção do pais na polillea 
Internacional e o modelo c:conômlco a ser adotado Interna e externa
mente. 

As vitórias obtldall pelos nazi·fascistas e pelos bolchevistas 
durante a guerra foram percebidas Internamente como resultado da 
centrali7.açoo do poder e do planejamento da economia. vistos por sua 
vez como meios de alcançar o desenvolvimento tndustrlal râpldo c a 
soluçdo dos problemas 8OClals. Tambtm as vltól1as dos Estados Unidos 
e dos paises aliados fOI"',Im percebidas como ligadas ã organl7.açt'lo da 

produção dentro de um prOGrama de guerra. ou seja. à planificação 
econômica. Dessa fonna. ainda durante o Estado Novo. penudo dlla
torlal de Vargas (l9�7-1 94.'i). alguns lideres empresariais. têcnlcos da 
admlnistraçâo governamental. intelectuais e politlcos passamm a de
fender uma poliUea de desenvolvimento Industrial e de planlflcaçlo da 

economia. Essas lideranças entendiam que. sem o apolo governamen
tal. seria Inviável Q concrcU�.açtio de tol pollllcn. devido à fraquerA do 
empresariado nacional. que não dispunha de capitaIs nem de tecnologia 
pnra levar li efeito o empreendimento. Sçrlam us Ild"nUl\'u", "In!,!'''
sariais que. através de suas entidades representativas. Iriam tomar 
a Intclatlva de formular propostas tendentes ao fortale<:lmento da 

enlprua privada nacional com forte apolo governamental. 
A guerra funcionou como poderoso c!!limul0 à Industrlallmçào. 

na medida em que. diante da impossibilidade de se Importarem 011 

produtos manufuturudos que normalmente vinham do exterior. as 
Indústrias já Instaladas no pais foram obrigadas a um esforço suple
mentar. a fim de abastecer o mercado Interno. Algumas. como u tc':xUI. 
alcançaram mesmo um enorme desenvolvimento. nlo só porque u
nham o men:ado nadonal paro abastecer. como porque passaram a 
abastecer outros mercados. cxport::mdo parn palscs da Amêrlca Latina 
e a África do Sul IBaer. 1966:70}. TambCm as Indüstrtas metalurglcall. 
IlIcclln\ca. e de etmento tiveram grande estimulO durante esSt.: periodo. 
Por oulro lado. houve um aumento substanclal das exportaçOes bfa
sllelrns, fundamentalmente de matêrias-prlmall necessãr1as à Indús
tria de guerra. Jà ao término do conflito mundial. asstStlU-R a uma 
grande pressão no scntldo da liberação das Importações. tanto de bens 

de consumo como de equipamento Industrial. que não pudera ser 

lIubsUtuido em funçno da guerra. 



M transronnações que .se produziam na estrutura econOmlca 

Unham repercussões na estrutura do emprego no Brasil. resultando 

em aumento. maior diversificação e maior especialização da popu

lação produtiva. O emprego no setor sccundârlO apresentou um 

CrC!lClmcnto. de 71%. enlre 1940 e 1950. enquanto no mesmo 

periodo houve um aumenlO de 7% da mão·de·obra empregada no 

setor primário. tendo o .setor terciário registrado um crescimento da 

ordem de 34% (Borges. 1957:37). Nesses dez anos. o crescimento total 

da população fOI de 2,4%, e o da população urOOna. de 5.4% IMlnls· 

tmo do Planejamento. junho de 1968). A economia brasileira cresceu 

fi. taxa anual de 7.6% ao ano no penodo de 1945 a 1954. sendo de 

6.2% ao ano a laxa verlneada entre 1950 e 1954 (Abreu. 1994: 130). 

Essas transfomulçócs produziram correntes diferenciados de 

pensamento quanto a orlentaçllo a ser dada ao desenvolVimento bra· 

sllelro. correntes estas que ClCpres&lvam os dlrerentes Inte� em jogo. 

U. Neollberal. e d.esenvolvimentbt .. 

Ainda na d�ada de 40. aparecem claramente duas poslçoes 

que. postertormente. nos anos 60. seriam Identtneadas eom os rótulO!! 

de neoUberal e desenvolvlmentlsta. A primelro.l era llderada pelo enge· 

nhelro/economlsta Eugc':nlo Cudln. um dos representantes brasileiros 

na Conferl":nda de Brelton Woods (1944). profcs!K)r de Finanças da 

Faculdade de CIl":ndas Econômicas do Rio de Janeiro. membro da 

ComlS$l"ao de Planejamento Econômico. criada em setembro de 1944 

peJo presidente Getúlio Vargas. e executivo de empresas estrangel' 

ras concessionárias de serviços públicos. A segunda posição era 

capitaneada pelo Industrial Roberto Slmonsen. então presidente da 

redemçllo das Indústrias do Estado de stlo Paulo (Ficsp) e membro 

do Conselho Nacional de Politlca Industrial e Comercial. 

Os neollberals aflnnavam que o mecanismo de preços era o 

prtlldpal fator a ser conSiderado na economia. Os orçamentos deveriam 

ser equLllbrados. e as emissões de moeda. controladas. Defendiam. para 

o Brasil. um desenvolvimento baseado em maior tm;.:ntlvo âs atividades 

agrlcolas, no aumento e na diversificação da produção. o que perml' 

tlrla o crcsclmcnto do volume das exportações. Nessa primeira fase, 

mostravam·se contn'lrlos à Industrlaltzação do pais, conslderando·a 

Invh'lVe! sem a proleção do Estado. Para Gudln. Incentivar uma Indús· 

trla que produzia produtos caros. quando o pais podia comprar 011 

mesmos produtos por menor preço no exterior. significava Incentivar 

uma Indústria Ineficiente e artlfldal. A questão rundamental da Indus· 
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Irlalização. a seu ver, era a produtividade, isto �, a produção ao menor 

custo possivel em termos de trabalho humano. de matérias-primas e 

de energla mecânica. Se a nossa Indústria alcançasse uma produtivi

dade capaz de competir no mercado Internacional. enlão ela deveria 

ser estimulada: caso contrário. ao estimulá-Ia. se estaria favorecendo 

uma indústria não-eompetltlva. que Iria produzir mal e caro ás custas 

do consumidor. Ainda para o grupo liderado por Gudin. Integrado por 
muitos exportadores. o capital estrangeiro era Indispensâvcl ao desen

volvimento. pois em um pais subdesenvolVido. como o Brasil. no qual 

os niveis de consumo eram baixos. não havia possibilidade de capita-

1i7..ação Interna. Para alcançar o desenvolvimento. o governo deveria 

criar condições favoráveis ao Ingresso de capitais e de tecnologia es

trangeiros (Gudin.1945). 

Por outro lado. o planejamcnto econômico recebia multas crí

ticas de Gudln. que o Identlflcava com a experiência fracassada de 

regimes ditatoriais de esquerda e de dIreita. com as ditaduras italiana 
e alemã e com os planos qulnquenals da antiga União Sovletlea. 

Criticava também o New Dcal americano. Do seu ponto de vista. 0.. .. 

planos econômicos podiam ser. a1êm disso, um Instrumento de elimi

nação da llberdade de concorrênCia. uma técnica socIalizante. Suas 

crillcas se voltam contra os teôricos da planificação. entre os quais cita 

explicitamente o SOCiólogo Karl Mannheim. além de atacar os 'socla

listas-comunistas. partidários da supressão da propriedade privada dos 
meios de produção. que vêem no planejamento, formulado e dirigido 

pelo ESlado. um exc:clente inSlJ"umcnto. que de fato ê. para a Invasâo 

pelo Estado. do campo econômico e da Inlclatlva privada e portanto 

para o caminho da sociaIl7..ação· (Gudln. 1945:51l. 

Os nCQ1iberais eram favorâveis a um conjunto de medidas que. 

a rigor. rcsull.arlam em um plano. mas desde que se entendesse por 

plano "a velha função do Estado de fomentar a expansão econômica 

do pais. sem a invasão do campo de atividades que nas democracias 
competem ã Iniciativa privada" (Gudin. 1945:61). 

Em oposIção aos ncoHbuals se colocavam os dcscnvolvlmentistas. 

que. num primeiro momento. preconizavam. para o Brasil. uma poli

Uca de desenvolvimento voltada para o aumento da produção de bens 

de consumo. o alargamento do meTcado Intemo e o aumento da renda 

nacional, e baseada na maior Intervenção do Estado na economia. 

como melo de garantir a expansão Industrial. Defendiam a planifi

cação da economia. a elaboração de planos qüinqüenais. objetivando 

a Intensificação da Industrialização. o aperfeiçoamento dos meios de 

transporte e a criação de uma moderna agricultura. Eram favoráveis. 



ainda. à implantação de Indústrias-chaves. como a metal (lrgtca e a 

quimka. e á sua neceS3âr1a S(lbrevtvéncia na compellção Internacional 

(Simonscn. 1945). 

O financiamento de tal programa exigiria. segundo Simonsen. 

a obtenção de recursos externos. que deveriam ser buscados nos 

Estados Unidos. Quanto ao papel que caberia ao Estado. este deveria 

Intervir. mas após consulta ãs entidades das classes produtoras. para 

que nllo fossem prejudicadas as atividades privadas ja Instaladas no 

pais. O Estado deveria Intervir sobretudo em setOTCS nos quais a 

Iniciativa privada se mostrasse Ineficiente ou ausente. 

O debate entre essas duas COrn:ntCII nllo se restringiu A Area 

governamental. onde teve lugar inicialmente. Os descnvolvtmentlstas 

tentaram obter o apolo das classes empresariais. articulando junto as 

entidades de representação 11 relllizaçào de congressos e conferfnclas. 

durante os quais suas poslç6cs forn.m amplamente debatidas e con' 

frontadas com as dos neoUberals. 

UI. Ampllaçl.o daa dl .. era:lnetu 

O significado do subdesenvolvimento e os mcios de ultrapassá·lo. 

li necessidade ou não de um maior esforço para acclcrar a Industri

alização do pais. a utllh:ação de tecnlcas de plllnejamento e a Interven

çAo do Estado na �nomla eram os principais temas que. de IniciO. 

dividiam os seguidores de Cud[n e de Slmonsen. Em um segundo 

momento. isto f. a partir do Inicio dos anos 50. as dlvcrgtnclas se 

ampliaram. Isto porque mud.'lnçaS significativas ocorreram na SOCiedade 

braslJelra. fundamentalmente nas condlç6cs estruturais do desenvol· 

vlmento. A própria dlnt'lmlca do proce!lSo de subSt!lulçAo de Importa

ç6cs dctcnnlnou maior dlverslflcaçilo da a!lvldade produtiva . en. cspe

clal da Industria. o que colocou em primeiro plano o problema do 

suprimento de bens Intern.edlt'lr1os e de bens de capital. 

t Importante ressaltar aqui a Innu�ncla que os estudos da 

Comissão EconOmlca para a Arnfrica Latina (CepalJ cxerceram sobre 

os desenvolvtmenUSlns e sobre suas fonnulaçóe5 teóricas a fl:Speilo do 

desenvolvimento. A Cepal propós como estrnt�gln para os paises latino

americanos superarem seu cstág!o de subdesenvolvimento a acelera

çll.o do processo de Industrialização como elemento fundamental de 

mudança social. Consldemva vantajosa a produçdO de bcns Industriais. 

mesmo que a custos mais elevados do que para � paises altamente 

indu5triallzados. em runçdo d� limites da capaddade de Importação 

dos paises subdesenvolvidos. A produção de bens Industriais. p.1ra 



suprir o mercado Inlerno. levarIa ao aproveitamento da ml\o-de-obm 

excedente da agricultura. o que pennltlrta uma ampliação do mercado 

consumIdor Interno e uma alta nvs salários do setor agrieola. Quanto 

aos capitais necessários â Intensifkação do processo Industrial. a Cepal 

propunha a utilização de Investimentos estrangeiros para complemen

tar a Insuficiência de capitais Internos. Por outro lado. os estudos 

mostravam que o desenvolvimento com redução do coefiCiente de Im

portações exigia uma programação cc;onómlcõ:! parõ:! ordenar o pmcCSM> 

de subslllulção de Importaçóes (CepaL. 1968). 

No momento em que a Industrialização brasileira Ingressava na 

fase de produção de bens Intermedll'lrlos e de bens de capital. a 

própria continuação desse processo passou a cxlglr grande acumula

ç!lo de capitaIs e novas ttcnlcas produtlvas. foI em função da solução 

a ser dada a esse problema que se verificou um realinhamento das 

poslçôcs Ideológicas rcltlttvas é. politlea de desenvolvimento o. ser ado

tada. ,\ participação de capItais e de tecnologia estrangeiros no desen

volvtme.nto Iria se tornar um dos pontos centrals da clivagem de po

slçócs no Interior do núcleo constltuido pelos desenvolvlmentlstas. 

Da divergtncla de posições entre desenvolvimentistas. pode-se 

extraIr. grosso modo. duas vertentes. A primeira defendia a poslçâo 

nacionalista: basicamente. uma forte participação do Estado na econo

mIa tonto nos setor�s de infra-estrutura como �tn setores prodUUvOll 

nos quais o capital privado nAo tinha posslbllldadL'S de se lançar por 

falta de recursos e/ou tecnologIa. Para os defensores da posIção na

cionalista. a questão-chave era a quebra dos obstáculos li Industriali

zação. Identificados com a ação dos grupos estrangeiros e seus aliados 

nacionais. percebida como tendenl� " mant�r o pais fora do circuito 

da Industrlallzaç!lo. Posterlorment�. e fi medida que esse pressuposto 

nâo se conflnllou. dIante Justamente da produção no pais d� bens 

lntenllediários c de bens de capital por empresas estrangeIras. os 

nacionalistas passaram a denunCiar a perda de controle. por parte dos 

nacionaIs. das decisões econOmlcas estrattglcas relatlv3$ ao processo 

de prooucão. Os nacionalIstas defendiam a fonnação de uma ampJ.1 

frente política capaz de dar conc!lçOes ao Estado e ao empresariado 

nacional para resistirem ã imposição de controles externos no processo 

industrtal. Essa frente política deveria incluir as massas urbanas mobllt

zadas em lorno da promessa de que só o -desenvolVimento nacional" 
permitiria. mais tarde. a Integração d3$ camadas populares ao proces

so econOmlco dlnãmicn. pois as frutos desse desenvolvtmento seriam 

represados no pais. Dai falarcm os nacionalistas em nome da nação. 

abstraindo as diferenças e c;onflitos de cluS3C. O nacionalismo. neSSe 



c:onleXlo. slgniOc:ava a defesa de uma poliUca de melhor distribuição 

da riqueza nacional. capaz de eliminar a pobreza e a desigualdade 

lIoclal. 

A outra vertente dos desenvolvlmenlhstas defendia a parttc:lpa· 

ção de c:apttals e de tecnologia estrangeiros no desenvolvimento <:orno 

único melo posslvel de o Brasil ac:eler .. r o seu processo de industrta· 

1i1..ação e ultrapassar rapidamente o esltlglo de sulxlesenvolvimento em 

que se encontrava. 

Assim. a c:ontribulçl\o estrangeira para o desenvolvimento in

dustrial. o significado e os meloll de controle da Inflação roram os 

principais lemas dos debates entre economistas e tttnlc:os da adml

nilltraçao pública. que. em virtude de SUIl3 Inserçllcs no sistema dc 

poder. tentavam influenciar a política ceonOmlca a ser adotada. Tai� 

poslç<les divergentes Iriam ser levadas a um publico mais amplo. uma 

vez quc e5!ICS temas foram utilizados como melo de mobilizaçAo popu

lar por parte dos lideres popullstas. 

As Forçalll Armadas não ficaram alheias a essa <:ontrovérsla. 

Parcela IIlgnlficativa dos militares que. ate a 11 Guerra Mundial. con

IIldcrava a exploração dos recursos naturais do pais assunto de segu

rança nacional. e por Isso não mlmllla a participação de capitais 

estrangeiros no setor, reorientou SWl poslçtlo em termos de -estrattgla 

militar no ãmbito contlnenlal" IMarllns.] 976. cap.VI). t:S5a perspc:c:tlva 

se acentuou alnda mais na rase da dlseusslio IIObre a exploração do 

petróleo brasileiro. exatamente no momento em que se tomava mais 

critlc:a a rase da "guerra fria". configurando a visão de segurança que 

se construiu no periodo. 

A facção mLlltar que organizou e Integrou a E3cola Superior 

de Guerra It:SGI estabeleceu uma nova relação entre desenvolvi

mento e segurança. O cnncclto de segurança naelonal passou a ser 

Intlnmmente relaCionado ao dc desenvolvimento econOmlco da nação. 

isto porque entendiam esses milltares que a segurança só podia 

tomar-sc efctlva li medida que o desenvolvimento aearrctasse uma 

dlmlnulçtl.o das desigualdades sóclo-econOmlcas c promovesse a 

Integraçtao do pais. Estas seriam eondlçOCII lndlspensâvels para Im

pedir a pcnelraçlio e a difusilo de Ide(llogias tendentes a pôr em 

perigo a democ:racla e o sistema capitalista - ou seja. o comunismo. 

Para a rtlplda conerclizaçtl.o desses objetivos - o desenvolVimento. 

logo. a segurança -. esses mUltares reivindicavam a ajuda e a par

tlclpaçlio das naçllcs oc:ldentais de Industrlalla:açao avançada. 

Havia. porêm. uma outra racçtl.o. que defendia uma posição 

nacionalista. avessa á partldpaçao do capital estrangeiro no desen-



volvim"nto do pais. Tratava-s" do grupo qu". durante o Estado Novo. 
lutara em favor da Implantação da industrla slderurglea pelo Es

tado. Essa facção se d"stacou prlnclpalm"nte durante a Campanha 

do Petróleo. 

A grande campanha de opinião publica cm tomo do petrólco 

foI desencadeada no Clube MiHtnr em 1941. qunndo nparecemrn com 

nItidez as divergênclas elllre os dcsenvolvlmenUstas e os defensores 

das posições ne •. llibcrai s. Ü'I mmtares. como afirma Oabrh:l ColU!. 

numa clara d�monstraçâo das mudanças nas relações de poder. opta

ram por uma diretriz de ação que não mais implicava adonar direta

mente os centros de poder. atravi:s dos estados·malores ou do Conse

lho de Segurança Nacional. mas consistia em reallzar dIscussões aber

tas no Clube MUitar. Com isso. -sancionava-se um pndrão novo de 

atuação. com profundas ImpUcações: tratava-se de encaminhar as 

grandes decisões atrnvbl do esforço por sensibilizar aqueles grupos 

soclals cuja mobilização se reconhecia scr indispensável como suporte 

dessas decisões- (Cohn.1968:86). 

Dentro desse contexto. e quando os debates extrapolaram os 

circulos fechados. ou os pequenos grupos. alguns Intelectuais e t�c· 
nlcos da administração publica decIdiram se assocIar voluntariamcnte 

com a finalidade de cstudar e formular dlrctri1.es quc orlentasscm os 
rumos do dcscnvohimento Industrtnl brnsilclro. Fonnaram Iniclalmcnte. 

entre os anos de 1952 e 1953. um grupo de estudos e debates. que 

ficou conhecido como Grupo itatiaIa. Seus Integrantes eram quase 

todO!! diplomados !'C1as faculdades de OIreHo. com preocupaçlles Inte

lecluais voltadas para os campos da Fj\<l�Oa. SocIologia. História. 

E=nomla e criUca de arte. Alguns representantes do Rio de Jandro 

participal'am da adrnln!slraçiio de Oetullo Vargas. como Rõmulo de 

Alnll,lda. que desempenhava as funçôes de chefe da As!>Cssorla &0-

nOmlca da Presidência da Republica. da qual tambt:m faziam parte 
outros membros do grupo. Seu lidero Hélio Jaguarlbe. era então 

assessor do mInIstro da Justiça. 

Logo a seguir. em 1953. o Grupo Itatiaia criou uma Instltulção 

privada que se denominou Instituto Brasileiro de Economia. Sociologia 

e Política (lbesp). Ja agora com o obJetlvo de dar maior divulgação as 

Id<'!las elaboradas em seu Interior. Os intelectuais do lbesp estavam 

Interessados em fonnular um projeto de desenvolvimento e. ao mesmo 
tempo. em sensibilizar setores da opinião publica que vInham sendo 

mobilizados. sobretudo pela Campanha do Petróleo. para aderirem às 

Idêlas do grupo. Para Isso. criaram a revista Cadernos do Nosso Tempo 

c organl1..arnm curSOl> e sendnârllni. O l1.>esp foi o precursor do Instituto 



Superior de Estudos BrtI$lIel� (lscb) - prlnctpal centro de elaboração 

teórica do -nactonal-desenvolvlmentismo" -. fundado em 1955. após a 

crise poliUea que levou ao sutcidio Getulio vargas (Abrcu.1975J. 

Os Intelectuais desse grupo se viam como rl!!lponsávcl!l pelo 

encaminhamento das mudanças económlcas. poliUcas c culturais dn 

socI,:dade. Representavam dcssi' maneka sua função social. atribuiam· 
se o papel de uma IntcUlgcnlzia que Unha o dever de Intervir na 

poIitica. e. por IS!i(l. falavam cm nome dos Interesses do povo e da 

nação. Pretendiam ser os formuladores de um 'prOJeto nacional". 

viam-se como detentores de um saber capaz de dar conta do todo 

social e atribuíam-se a tarda de elaborar uma Ideologia para o desen
vol'ltmento. tarefa esta que consideravam fundamental para a eman

elpaçâo do pais e elemento central da "revolução brasILeira". A Ide

ologia. para esses IntelectuaIs. tInha o sentIdo mais de um progra

ma. de um conjunto de pollUeas especmcas que permitiriam levar 

adiante as mudanças para que o país ultrapassasse a sua fase de 

subdesenvolvimento. 
Roland Corblsier. um dos intelectuaiS do lbesp. expressa bem 

essa representação do papel de ulIla Í1llellfgenula em um pais como 
o BrasIL dos anos 40 e 50. ao dizer: "Nenhuma revolução se fell na 

Hlstórla. nenhum gmndc movimento se desencadeou. sem uma previa 

e longa preparação dos espirltos. sem um trabalho anterior de catequese 
e de conversão das conscl�nclas. Os homens de ação. os político!! 

puroe. não fazem senão tentar encarnar em fatos. em realidades. a 

mcdllaçtlo e o pensamento dos Ideólogos. dos teóricos. dos Intelec· 
tuals" (Corblsler.1948: 17). Desse modo. caberia aos Intelectuais a tarefa 

"decisIva de preparar as atmosferas. de agir sobre as conscttnetas. 
de esclareeer os esplri\os. de apontar os rumos. de procurar solu

çOes. de lutar eontnl a Injustiça. de defender o homem e a IIUII 

dignidade" (Corbisier.1948: 17). 

Os membros dessa IntclUgenlZio elaboraram. durante os prl

melroe anos da dtcada de 50. as Idéias bâsleas da Ideologia naetona· 

USla que Irla dominar o discurso politico das dé<:adas subseqtienles. 
A proposta de um desenvolvimento autOnomo do pais. com a Incorpo

mçAo das massas ao processo econOmlco e social. deveria eontar com 

a fonnaçAo de uma 'frente comum". da qual partlclparlam a burguesia 

Industrial. a classe mêdla e o proletarlado. que eslarlam Vinculados 

por Interes!leS compartllhadO$. 1\ "frente comum" se baseava na per

cepção de que ha'lta uma oposição de Interes!leS entre esses gnlpos 

e a burguesia laUfundlãrla e mercantil. interessada na manutenção do 

$Io.tus quo. ou seja. de um baixo nivel de vida da população do Interior 
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do território bnlsileiro. da economia de exportação. do subdesenvolvi
mento. opondo-se à Industrialização do pais. A burguesia Industrial. 
a classe mêdla e o proletariado teriam. por sua vez. Interesses coin
cidentes. Jã que desejavam o alargamento do mercado Interno. a cle
vação do padrào de vida da população e a redução do nive! de Impor· 
taçOcs. o que se concretizaria por meio de uma maior Industrialização. 

Por outro lado. os IntelectuaiS do lbesp não acreditavam na 
capacldadc dos partido" políticos panl levar adhmte es"a tarefa. uma 
vez que estes careciam de Ideologia e de programa.'!. bem como de 
coesão Interna. Os parUdos polillcos eram IdcnUOcados como incapa-
7.es de "interpretar. orientar e promover o processo de desenvolvimento 
econômico-social do pais' (Cademos do Nosso Templ>. n- 2. 1954: I I I 1  

I l2). O Partido Comunista Brasileiro (PCB) também não poderia lide
rar esse processo. dado ° seu alinhamento Incondicional à politlca da 
antlg;) União SovlêUca. A1êm dissso. as deficiências teóricas das lide
ranças l.'f.lmunlstas eram apontadas como um dos elementos que Im
pediam que ° PCO pudesse Influenciar positivamente a vida do pais. 
Logo. cm atribuída a essa "{rente comum: liderada pelos representan
tcs mais significativos dos grupos sociais que a Integravam e pela 
Inle/Jigent.1:la. a tarefa de moblllUlr e pressionar os centros de decisão 
para adotarem a politlca que era vista pelo grupo como a mais 
adequada para a sociedade brasileira. 

f\ nOvidade dessa proposta era que. como indica Sc.hwartzman. 
-pela primeira vel':o um gnlpo Intelectual se propôs a assumir uma 
liderança poliUca nacional por seus próprios meios. Neste sentido. o 
Ibesp ê radicalmente novo. Ele se diferencia dos pensadores poliUcos 
do passado que acreditavam que seriam suas Idêlas. se corretamcnte 
aplicadas - fossem elas liberais. católicas ou conscrvadoras -. quc 
iriam transformar a SOCiedade. E se dlfcrend\a. tambêm. dos pensado
res de Influencia marxista. que se alinhavam. fislca e Intelectual
mente. com um setor da SOCiedade que. acreditavam. viria um dia 
a liderá-la. ou seja. a elaSS!! op<:nl.rla. Para os primeiros. as Idêlas 
fariam tudo: para os segundos. elas podiam pouco: (Sc.hwart2man. 
1981 :4) 

A emergência dessa lrueUigenl2:1o foi uma das caractcrísticas 
especiflcas da sociedade brasileira que marcou todo o periodo de 
predominlo do naclonal-descnvolvimcntismo. Essa ltuelllgent.1:/a era por
tadora de um pensamento e de uma ação critica em relação aos 
fundamentos e prAUcas do poder constltuido. Eslava tambêm Imbuida 
da crença de que linha uma -missão social" - a de. atravês do 
conhedmento. transformar a sociedade. levá-la a se tomar mais justa 



e mais desenvolvida. Essas Idtlas contaram tom a adcsào de parc:cla 

slgnlflcaUva dos Inldectuals. dos jovens estudantes. de políticos c outros. 

IV. varga. c o. dc.cnvolvlmcnU.t .. 

Ao retornar ao poder. em 1951. vargas trouxe de volta ° seu 

discurso dos anos 30. ou seja. a aflmmçAo de que a construçAo do 

Estado Nacional C5lava Intimamente ligada à obtenção da Justiça 110' 

cial. e que esta só se reaUurla por melo do desenvolvimento autOnomo 

do pais. Suas propostas de gOYerno Incluiam melhorar os níveis de vida 
da população. estabelecer uma distribuiÇão da riqueza mais Justa e 

ampliar as oportunidades de emprego e de salArlo. para que o país 

alcançasse a establlldade econômIca e a jusUça social. Ja em sua primeira 

llIensagtrll ao Congresso. ° )lresldente anunciava que "o governo ndo 

poup.-ora esforços para favorecer a aeumulaçdo de recurso.s publlcos e 

privados que se desUnem a ampliar a produçdo naCional. e assim 
melhorar. pelo emprego e pela abundância. as condições de vida do 

nOllllO povo. Do mesmo modo esturemos procurando alcançar nossa 

emandpaçAo cconOmlca. na melhor escala compatlvel com as tnexoràvets 

Interdependênctas Internacionais· (Vargas. 1952:74). Seu discurso esta 
permeado pela concepçdo de que só o de!lcllvolvtmento autônomo da 

economia levaria o pais ã sUa plena soberania c: ã emancipação do povo 

brosllelro. 

Quando assumiu o governo. em 1951. Vargas teve que fazer 
composições poliUta$ com as correntes desenvolvlmenUstas. Naquele 

momento. tomava-se urgente ellminar os pontos de estrangulamento 

da Infra·estrutura. pois al� entAo a Industrlall�ação se fizera sem 

uma poHUca dcliberudn de Incentivo e apolo ã Industria e. como 

conseqíi�ncia desse f MO. a Infra-estrutura econômica do pais se 

mostrava deficiente. ConstituiU mesmo um obstáculo à expansAo In· 

dustrlal. prlnclpalmentc no que diz respeito aos selores de energia e 

transporte que. quando muito_ estavam hnbilltados ao servir a uma 

economia de produtos prlmArlos. 

Tomava-se neccssâ.rio. Igualmente. ° estabelecimento de uma 

estratcgla de Investimentos que viessem a eliminar da pauta de Impor· 

taçOCs produtos semi-elaborados. como lomlnados de aço e metaiS ndo· 

fcrrosos. e sobretudo combustíveis e automotores. que absorviam parte 

das divisas brasileiras e Ilmltavam a capacidade do pais de Importar 

equipamentos bAslcos. 

Pora Vargas. o financiamento desse programa deveria Vir. de 
um lado. do Estado. que apllearia retUllI08 públicos nas InvCTSOes de 
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Interesse geral. em transportes e comunlcaçOes. energta. serviços 

públicos urbanos. saúde. edueaçAo. etc.: de outro. do eapital privado. 

que Investlrla nas empresas que produziam l>ens para o mercado e o 

comêrclo. Acentuava que o desenvolvimento se rcall7..arla com capital 

de "fonte naelonal e estrangeira. sem prejuízo dos nivels de vida 

imediatos da população. ou de nos!Sa soberania política" 

(Vargas.1 952:250). E acrescentava ainda que "a car!';ncla de capltals 

nacionais. hnpossivel de suprir-se sem sacrlficlo dos nivels de vida. 
reclama um crescente Influxo adicional de capitais estrangeiros. I\s con· 

dlções polltlcas e Insutuclonals do p<'\is sâo favornve\s fi atração de capitals 

estrangeiros" (Vargas. 1952:2521. 
Em sua mensagem ao Congresso. Vargas procurou mostrar que 

o seu Intento. para facllUar a entrada de capltals privados estrangeiros. 

era de promover sua associação L'Om os nacionais. E que tambêm 

esperava contar com a cooperação técnlea e finaneelra de organismos 

estrangeiros públicos. como o Export-Import Bank. e dos organismos 

Internacionais erlados em erelton Woods. o Banco Internacional de 

ReeonSlrução e Desenvolvimento c o Fundo Monetàrlo Internacional 

{Vargas. 1952). Esse discurso 110 inicio do governo Indica uma posição 

mais próxima dos desenvolvlmcnUslas do que dos grupos nacionalistas 
que defendiam a exclusão da participação de capitais estrangeiros. 
quer na exploração de reeursos nalurals. quer na Inversão em In

dústrias conSideradas estratêgleas para o desenvolvimento. A poli

Uca de associação entre eapltals nacionais c estrangeiros. preconi

zada por vargas. teria no governo de Juscelino Kubitsehek {I956-

19601 sua plena expansão. 

O cquadonamento de todas essas questôcs foi tcntado no 

penodo constitucional de Vargas mediante a elaboração de planos 

setoriais e a organização de comissões de estudo. o que deternllnou 
a Introdução de U:cnlcos de planejamento no governo. Mas divergên

cias de posições quanto ao encamlnhamcnto da solução a ser dada a 

�8 problemas se manifestavam dentro da própria equipe de Vargas. 

De um lado. encontramos os Integrantes da A.'>!ICssorla Econó

miea da Presidência da Rcpubllca. órgão que inaugurava o planeja

mento econOmlco no àmhlto governamental.' Esse grupo era favorãvel 

a uma politlca de desenvolvimento industrial com forte participação do 

Estado e do capilal privado naelonal. tcndo elaborado projetos para a 

'Era chefiada por Rómu\(> de A1rn�lda � Inlq(rada. �nlr� outro&. por Jesus �es 
Pcr�lra. C\camo de Paiva Lette. João Ndva de Flgudrt:do. tnAclo Rangel. Tomás 
Pompeu Attloly Borg .... Othohny Slrauch e Saldanha da Cama. 



área cncrgêtlca com ênfase no petróleo. no carvão mineral e nos 
recursos hidráulicos. 

De outro lado. vemos o grupo representado pelo ministro da 

Fazenda. Horácio Láfcr. c pclo ministro das Relaç6c:s Exteriores. João 

Neves da Fontoura. buscando Influcnciar as dcclsócs de governo na 

direção de uma maior participação do capital estrangeiro como forma 

de o BrasJl ultrapassar o seu estágio de subdesenvolvimento. É impor

tante lembrar quc. durante a IV R"'mião de Consulta dos Chanc"kres. 

na qual os Estados Unidos tentaram coordenar o apoio latino-ameri

cano fi GuelTIl da Coréia. Joâo Neves propõs que o Brasil estabdecesse 

com os Estados Unidos uma política econõmlca caracterizada peJa 

-cooperação". para resolver Inclusive o problema do petróleo. Vargas. 

na verdade. tinha nesse grupo um oulro núcleo de planejamento que 

era ligado li Comissão Mista BrasH-Estados Unidos. instalada em junho 

de 1951. e que se concentrava "111 projetos cspeciflcos de fClTovlas. 

rodovias. portos. energia. os quais devmam contar com O financiamento 

de institulç6es de crédito internacionais e ofiCiaiS nortc-americanas. 

Além d" t"nlar 5" "qulllbrar entre duas posições desenvolvl

mentistas. Vargas tinha de enfrcntar a oposição cerrada dos ncolibcrals. 

qu" ainda nessn. fase consideravam que o Brasil deveria aumentar sua 

produção agrícola para a exportação. bem como que o desenvolvimento 

industrial só poderin. se real!7.ar com investlm"ntos diretos de capital 

estrangeko. Nesse ponto. eles aparentementc 5" confundiam com uma 

das verlentes desenvolvimentlstas. embora. na realidade. as concep

ções sobre o modelo de desenvolvim"nto fossem divergen'"s. Mais 

adlantc. já no govcrno Kubitschek os neollberals Iriam defender 

posiçõcs multo próximas dos "desenvolvlmentlstas" quanto fi. indus

trialização. 

Vargas. que atê 1945 se notabilizara como conciliador /media

dor entn forças polillcas antagônicas. ao voltar ao poder não conse

guiu repelir seu sucesso utili7.ando a mesma tática: ao contrério. sua 

habilidade em conciliar opostos era vista negativamente. A polarização 

política entre nacionalistas e "entr"guistas" (designação dada pdos 

nacionalistas a todos aqueles que defendiam a participação eslrnngdra 

no dcsenvolvimento) talvez tenha sido um dos fatores que o conduzi

ram ao Isolam"nto. Sua política externa de conciliação e mesmo de 

conccssão ás pressões norte·amerlcanas (vale lembrar a e;><pOrtação de 

areias monazíllcas e outros materia;,� estratégIcos para os Estados 

Unidos. sem as compensaç6cs exigidas pelos nacionalistas) despertava 

d"sconnança "ntre os nacionalistas c. em especial. entre os comunIs

tas. que. devido ao aprofundamento da "guerra fria-o moviam intensa 
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campanha contra a poliUca econômica do governo. considerada como 
-entregulsta-, 

Por outro lado. a politlca Interna de favorecimento do 

cmpresar1ado nacional. de dcfcsa de um maior Invesllmento estatal na 

economia e. sobretudo. as denuncias do governo contra os abusos do 

capital eslrangelro provocavam a aglulinação. no campo oposto. de 

grupos com interesses heterogcneos. embora com um ponto cm co

mum: postulavam um descnvolvlmcnto associado ao capital estrangeiro. 

Esses grupos iriam se organb.ar contra a pennan�ncla de Vargas no 

poder. 

A Campanha do PClróleo descmpenhou um papel fundamental 

na polarização entre os grupos empenhados em definir e Influenciar 

as declsócs relativas ao desenvolvimento. Dela participaram militares. 

Intelectuais. estudantes universitários. a Imprensa. o Congresso e os 

sindicatos. A exploração do pelróleo envolveu setores mais amplos da 

opinião publica no debate sobre os problemas da parUpação do capital 

estrangeiro na economia. a Intervenção do Estado. etc .. questões que 

ate então se restrtnglam a circulos restrttos. a grupos mais diretamente 

Ugados ou afetados pelas tomadas de decisão. como economistas. in· 

dustrlais e t�cnlcos. entre outros. Seus pontos de vista. na maioria das 

vezes. nlio ultrapassavam o ãmblto de publlcaçõcs espcclallzadas. ou. 

se eram dlscuUdos na imprensa. ndo despertavam Interesse no publico 

em geral. 

A Campanha do Petróleo estimulou <) aparecimento de Jornais 

voltados p.1ra a divulgação das posições nacionalistas. em parte devido 

ao fato de que a Imprensa de maior prestigio e circulação defendia 

teses favoráveis à participação de capitais eslrangeiros no desenvolvi

mento Industrial do pais e ndo abria espaço para a posição contrária. 

Visando romper o siltnclo. os nacionalistas criaram pequenos Jornais. 

em geral tablÓldes semanais. que davam ampla cobertura a todos os 

acontecimentos relacionados a esse dcbate. Nas redaçOes e nas dire

ções. como responsâvels pela feitura das publicações. encontravam-se 

mais economistas. advogados. tttnlcos do serviço publico e politlcos. 

do que profissionais da imprensa (Ramos. 1996: 139), 

Ao finaL a solução dada â exploração do petróleo. com a criação 

da Petrobrás. em outubro de 1953. contemplou as poslçóes dos 

desenvolvlmentlstas nacionalistas. A vitória transmitiu a esses grupos 

uma falsa Idéia de força politlca e de exlsténcia de condiçôes estnJ

turals para levarem adiante o projeto de desenvolvimento industrial 

autónomo. ancorado no Estado e no capital privado nacional. A evo, 

lução e o TUrnO dado ao desenvolvimento no periado que se seguiu. 
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com Juscelino Kubitschek, parece indicar que tal perspectiva perdeu 
a po3slblUdade de se tornar o projeto polittco dominante para a 

SOCiedade brasileira elCatamente a partir da crtação da Petrobrás, 

Isso porque as transformaçOts que tinham lugar na estrutura econO

mica determinaram o deslocamcnto do pólo dinâmico da economia. 

que passou dos setores dedicados fi produção de bens de consumo 

não·durávels pnra selores de bens de consumo duráveis, verincando

se uma nova relaç40 de forças no interior do sistema de poder. Os 

novos grupos empresariais que se ronnaram passariam a influenciar e 

a orientar a politica de desenvolvimento no .senlldo da assodação ao 
capital e á tecnologia estrangclros necessários para lançar ou expandtr 

suas empresu. 

J,:mbora o monopólio estatal do petrOlco e a crlaçao da Pctrobrás 

tenham se tomado simbolos do nacionalismo econOmico e polillco do 

governo constitucional de vargas, outros projetos e planos foram 

Implementados nesse penodo visando dar continuidade à expans40 

Industrial e agricola. Criaram-se também Inúmeras Institui('Õts esta

tais. 11 tlCemplo da Supcrintendtncia do Plano de Valorização Econô

mica da Amazónla (1953), do Banco do Nordeste do Brasil [19521. da 

Comlssflo Nacional de I'olitlco Agrária (1952), do Banco Nacional de 

Desenvolvimcnto &onOrnlco [1952) e do Instttulo Brasileiro do Cafe 

11952), 

Mesmo conSidemndo-.se toou as re::a1i1..aÇOtS admlnlstrallvu e 

medidas econOmlcas e sociais promovld::as por seu governo, Vargas teve 

que enfrentar um::a Instabllld3de Institudonal quc viria a ca.raClerb..ar 

todo o periodo de 1945 a 1964, Isso se deveu em parte. como mostra 

Maria Celina O·Araujo. às • dificuldades do nos!lO sistema politlco em 

aUlIOlVcr a parlJclpaçtio d:1 massa c em aceltar o traualhador como 
pareelro poliUoo legltlmo' (Araújo, 1986:127). Vargas foi o politico que 

percebeu que era preci!lO alargar a participação pcliUca Im:]ulndo as 

massas. IItm perder. no enlanlo. o controle do Jogo político. Por outro 
lodo. não conseguiu apre!K:ntar uma proposta politlca que levasse li. 

um revlgoramento das InsUtulções sobretudo partldAMas, Ao retomar 

ao governo, em ]951. apresentou'se com uma postura aparUdâMa. 

ou mesmo antlparUdárla, estabelecendo relação e Ormando Sl:US 

compromissos dIretamente com o 'povo' e com a "nação' - ou seja, 

acentuando sua liderança popultsta IArauJo,19821. Seu retorno 

provOC<.lu uma reação multo forte por parte dos oposltores. um Odlo 

eontra a volta do ditador que perseguira. prendera, abolira as liber
dades democrâUcas, Impuscra a censura oos meios de comunicação. 
etc, Mas t5SIl reaçao lambem deve !K:r entendida dentro do próprio 



processo que $C inldara em 1930, quando Vargas rol tecendo uma 

Imagem de Iider persona!!sta. carismátiCO. o que provocou. em 

contrapartida. um antagonismo Igualmente personalizado. O getullsmo 

teve como reverso o anUgetullsmo, 

Vargas. diante de uma oposlçdo coda vez mois bem organi7.ada 

e agressiva. encontrou como saida ra7.cr um discurso mais nacionalista 

e popular - embora nilo .se: encontrem evidtnclas desse nacionalismo 

exacerbado em suas propostas poIíUcas COIlCTeIas. Na Carta·leSlamentQ, 

que ddxou ao se suicidar. em 1954. afirmava com vigor uma posição 

nacionalista: "Depots de dettnlos de dominlo e espoliaçilo dos grupos 

cconômlcos e financeiros Intemaclonals, fi7.·me chere de uma revoluçilo 

e vendo Iniciei o trabalho de Ubcrtaçdo e Instaurei o regime de llber· 

dade social. TIve de renuneiar". Mais adiante. esclarece: "A campanho 

subterrânea dos grup03 Internacionais allou'se: à dos grupos nacio· 

nals revoltados contra o regime de garanlla do trabalho. A lei de lucros 

extraordinários rol detida no Congresso," (Vorgas. I969:510·SI I )  

O Impacto do sulcldlo e o conteudo nacionalista e trabalhista 

da Cana·Teslamcn/o permlUram a sobn::vlvtncia do nacionalismo alt 

1964 como Instrumento de mobl1i�ção popular. Esse tnstrumento. 

alravts da manipulaç/io e do apelo a slmbolos nacionais. conseguiu 

amortecer as tensôes sOCI"ls e intenstncar o desenvolvimento asso

ctado que seria definido ao longo do governo Kubistsehek. 

v. Condu.lo 

Foi durante o !lCgundo governo Vargas que se deu a dennlç!o 

do projeto que historicamente p"ssou a ser conhecido como "nacional· 

desenvolvimentlsta". cerllrado numa politlca de Industrlali7.ação 

substltuUva de IrnportaçOc:s. em que o agente prlnelpal era o Estado 

Intervcnctonlsta. apoiado nas chamadas forças "nacional·populares". 

Na verdade. roi ampla a vitória dos desenvolvi menUs tas sobre os 

neoliberals. tendo se: verificado uma grande aceltaçAo de se:u projeto 

por parte de todos os grupos com poder de deduo e Influtnda sobre 

os romos da poliUca nadonal. 

Esse modelo. todavia. é hoje Identificado como um obstãeulo 

para o pais atingir um novo patamar de desenvolvlmcnto. NJ maiores 

eriUeas estão centradas na nilo·concreti1.açilo das asplraçOCS e expec" 
tatlvas de que a Intenslficaçâo da Industrialização e o crescimento 

ec;:onOmlco levariam a uma melhor repartição da riqueza. ã melhOr1a das 

eondiçOc:s sociais. maior efici<";nda no desempenho empresarial do 

Estado. elC. Na verdade. o pais cresceu durante as quatro ulUmas 



dttadas com altas taxas de Inflação. e asslste·se hoje a uma repaniçao 
eada vez maior da mlsêr1a e da pobraa. O desenvolvtmento que traria 
o Om do analfabetismo. das doenças. das favelas. trouxe. em 
CQntrapartlda. uma degradação do ensino e da saúde pública. Ainda 
mais. as políticas de atendimento social foram um fracasso. O excesso 
de protecionismo li. indüslrla nacional condu�lu'a à ineficlencla e fi 
pouca CQmpetitivtdade. 

Assiste-se. nesse nnal de �ulo. a relnvtndlcaçâo por rcfonnas 
do Estado. tendenda que se manifesta não apenas no Brasil. mas està 
presente. desde o Inicio da dceada de 80. em todos os paises da 
Europa. Ásia e nos Estados Unidos. �Ià uma prc:oc:upaçâo em redennir 
° papel do Estado. em tennos de suas dlmenSOCs. de sua InlelVenç/io 
na ordem econômica e de sua eficiência. para que ele responda as 
demandas sociais. politleas e econômicas com menor custo e mais 
rapidamente. No Brasil. o. refomla do �tado está sendo alnda discu
tida. mas jà Inelul a prlvatlzação das emprC$3S estatals. Inclusive a 
retrobrâs. o que tem como significado (I 11m do modelo de desenvol

vtmento que se originou no periodo Vargo.s. 
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A ERA VARGAS E A ECONOMIA 

Salomâo L.. Quadros da Silva 

Durante a Era Vargas. a economia cresceu e se tronsronno\.l. 

Este arUgo Inieta-se com uma síntese estatisllca do periodo. A segunda 

parte aborda o setor agricola. destacando a política cafedra. Em seguida. 

passa-se ao setor Industrial c os efeitos da políUca cambial. O artigo 

lennina tratando da Intervençâo estatal na economia, em suas dlmen

$ÕCs regulatórta e empresorlal. 

I. Panorama cstatlstlco 

Em 1930. ano em que Vargas assumiu pela primeira vez o 
poder. o produto Interno bruto da economia brasileira era de US$ 

28.406 milhões.' Na mesma classe de renda do Brasil estavam 

Bangladesh. MaTrOCOs e Polónia. O PIB argentino cra duas vezes maior 

que o brasileiro. que por sua Vez superava o mexicano e o chileno em 

34.1% e 279.7%. respectivamente. A Inglaterra era a segunda economia 

do planeta. adiante de França. Alemanha e Itália. O pais lider eram os 

E�lados Unidos. com um PlB de USS \.014.530 mllhOcs e o Japão 

ocupava um discreto sexto lugar. Em temlOS pcr-capila. o PlB brasileiro 

era de apenas US$ 840. Inferior ao peruano. de US$ 1.055. A Argen

lina. com US$ 4.607. propon::ionava a seus habitantes um padrão de 

viua de prlmeko mundo. O PlB per capita italiano era de USS 3.466. 

o Japones de USS 3.786. c o americano de US$ 7.925, A media mundial 

, En, valore. de 199:1. Ao comp.ar�ções imemac!onals aqui ""preS!Nl' t�m por 
fonte o (ra!.>alho do professor Ao!:u. Maddi,oll. Monllorlng lhe Worid E:wnomy (1820-
19921. que "'lmpUou estalisllcas nacionais rciat!vat a 56 pai"". c as aJu510u de modo 
a ".inlmIUlr distorções causadas por nutuaçOes cambiais. 
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cra de USS 1.840. faixa onde se: encontravam paisc:s como Colômbia. 

T\misla e Ucrânia. 

Em 1954. duas dêcadas e mela dcpols. Importantes mudanças 

haviam oconido na economia mundIal. O Japão. com um PIB de use 
474.028 mllh{)c:s. havia ultrapassado a Inglaterra e ocupava agora a 

segunda posição no ranking das potências econômIcas. A liderança dos 

Estildos Unidos. cujo PIB .. llcilnçava use 2.191.246 milhOc:s. prosseguia 

sem contestação. O Brasil. com US$ 86.024 milhOc:s. encurtou consi

dcravelmente o hiato que o separava da Argentina. que ness.! êpoca 

pos':iUiil um PlIJ apenas 20% superior ao br ... s!lelro. A Carélil do Sul. 

com US$ 23.93] mllhOcs. era um tigre ainda cm estado cmbrionário. 

O I'lB mundial havia crescido 76% durante 05 24 anos da Era Vargas. 

totallzando. em 1954. USS 6.632.946 milhões. A economIa brasileira. 

cUJo crcschnento foi mai:'! vdol<. aumentou sua partielpação no PlIJ 

globa] de 0.75% para 1.3%. 
De acordo com as estimativas de Zerkowskl e Veloso (] 982). o 

PIB brasileiro cresceu 266% ou. equivalentemente. 5.6% ao ano. entre 

1930 e ]954. O crescimento foi mais acelerado na segunda passagem 

de Vargas pelo poder. entre 195] e 1954. quando a taxa rnl:dla chegou 

a 5.9% ao ano. No periodo de 1930 a 1945. a taxa mMia de cres<;imcnto 

roi de 4.6% ao anO. N�ssa primeira rase da era Vargas o crescimento 

foi marcadamente oscilante. tcndo sido registradas quedas de 4.5%. em 

1930. e 5.5%. em 1942. milS também subidas espetaculares. como 

12.8%. em 1933. e 12.2%. em 1936. Tais alternâncias se devem. em 

larga medida. á própria InstabJlJdade da economia mundial. abalada 

pela Grande Depressão. em 1929. e. mais ã frente. pela 11 Guerm 

Mundial. 

BRAStL. TAXAS DE CRESCIMENTO. PERfODOS SELECtONADOS 
� ."  .DO 

PERlODO PlB TOTAL �ú� 

1930-t945 4.57 7.51 

t951-1954 '.00 7.97 

t93G-t954 ,." 8.24 

1920-t980 (1.19  , ... 

"""IC: Ztrko"'skl � V�lo"" I (982). 
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A composição do PIB foi esttmllda por villcl9 e $uzlgan 11973). 

Segundo esses Ilutores. em 1919. o valor liquido da produção agricola 

era 3.8 vezes superior ao da produção Industrial. Em 1939. a produção 

agricola era apenas 32% major que a Industrial. Ao final dos anos 40. 

Já agora de acordo com dlldos do IBGE. os dois setores se equiparavam. 

Daí para a frente. a supremacia Indulitrlal consolidou-se Irrevcrsivclmente. 

Em 1954. por exemplo. o P18 Industrial superava em 9.6% o agricola. 

O comercio uterior espelhava a base agricola da economia. de 

ronna ainda maIs concentrada. Ao final dos anos 20. quase doIs terços 

das receItas de uportaçOes provinham do calc. A mudança de compo' 

slção do PIB não se refletiu imediatamente em reestruturação das 

exportaçOcs. Em 1954. o eafc aínda era responsflvel por 60% das vendas 

ao exterior. A excessiva depcnd/';ncla das receitas em relação a um 

un!<."o produto. sobretudo num periodo de grande Instabilidade das 

condlçl'lcs ccom'lmlcas internacionais. Impunha severas rcstrlções ás 

Importaçôcs. Por não poder contar com fluxos de capitais que finan· 

ciassem déficils comerciais continuas. o país era obrigado a se subme· 

ter a uma disciplina espartana em suas cantas externas. Durante toda 

a Era Vargas. apesar das flutuações no preço do caf/';. nenhum dêflclt 

na balança comercial foi reglstrado. 

A Impossibilidade de programar melhor as ImportaçOCs deve ter 

contribuído p."lra a difusão da Idcla de subslltui·las. O relativo sucesso 

desta polillea. em especial nos convulsionados anos 30 e 40. explicam 

o crescente deslnleresse pelas c:<portações.a Nos anos 20 e 30. as 

exportações representavam. em média. 12% do PIl3. Nos anos 40. em 

parte pelos obstáculos criados pela guerra. a fração caIu p."1ra 9%. Já 

nos dourados anos 50. quando a economia mundial crescia a 5% ao 

ano. as exportaçOCs. contrariando a maré. declinaram ainda mais. si· 

tuando·se em tomo de 6.5% do PlI3. 

A medida que se industrlalb:ava e se urbanl7.avil.30 Brasil ne· 

cessltava exp."1ndlr sua Infra·estrutura. O transporte de mercadOrias era 

fclto basicamente por ferrovIas e. secundariamente. por embarcaçOCs. 

Em 1930. havIa 32.478 km de estradas de ferro e 45.042 vagOCs. No 

mesmo ano. navegavam 196 embarcaçõcs com capacidade para trans· 

portar 400 mil toneladas de peso bruto. HavIa ainda em uso aproldma· 

, AIlrma·se. tom f""'lO�ncl3 qu� o cOI11�rclo Internadonal � u,"a via <k mao 
dupla. Ponanlo. ;\ me<llda qu� diminui a nttCS.ldade de Importar. diminui lal11� 
B alenta0 dRdR !os expoM�ÇÓelI . 

• O Impu!"" urbanlzador �a a I",nar ""rp<> a parUr dos a"os 40. �gundo " 
!BC.:. em 1940. B JIOI>LIIBtlkl urbana represem""" 26,4% da popUl5tão 10Ia!. Em t960. 
a fraç;\o urbana havia aun�"15d" para 44,7'l1o. 



damente 2.100 caminhôcs. Dur.mte os anos 30 e 40. as modalidades 

predominantes foram perdendo posição. A expansão das ferrovias foi 

modesta. A malha cresceu 8.6% ate 1945. e dai ate 1954. outros 5.4%, 

O número de vagõcs cresceu mais depressa. indicando Utili1.açâo mais 

Intensiva da capacidade Instalada: de 1930 para 1945. 19.3%: de 1945 

a 1954. o aumento foi de 14.1%. Quantu às embarcaçõcs em tráfego. 

em 1945 o número havia recuado para 181.  embora a capacidade tenha 

crescido 20%. De 1945 a 1954. houve um Impulso mais forte à nave

gação. O número de cmuart:açôes saltuu para 344. e a capacidade 

subiu 75.2%. Nesse interlm. a frota de caminhões chegou a 6.500 em 

1945 - um aumento de 210% em relação a 1930 -. e a 2 1 .695 em 

195 1.' ampllando para 70.810 em 1958. çum a instalação da indústria 

automobilística. quando o transporte rodoviário firmou-se em definitivo 

como a modalidade preferencial. 

As barrelms ao desenvolvimento Industrial representadas pelas 

carências energéticas nos anos 40 começamm a ser removidas nos anos 

50. atraves de Intensa participação estatal. Em 1930. a potência Ins

talada correspondla a 27,5 megawatls por bllhão de dóhu de PII3, Em 

1954. O coeflclente havia crescido. ainda que lentamente. paro 32.5." 

Em rdação ao petróleo. as mudanças foram maiS evidentes. Nos anos 

30 e 40. importava·se em tomo de 35 mll metros cúbicos de petrÓleo 

por ano. Com a Instalação da Petrobrãs e a entrada em operação das 

primeiras unidades rdlnadoras. a Importação saltou Instantaneamente 

para a faixa de 5 milhões de metros cúbicos. duplicados em pouco mais 

de meia década. Movimento similar verlflcou-se na produção de gaso

lina. que crt:sceu mais de dez vezes de ]954 para 1955. 

Para um pais com a tradição Inflacionária do Brasil. a "Ta 

Vargas transcorreu com TU7.oáve] estabilidade. Representa. a rigor. uma 

fase de transiçáo entre um Brasil com prâtlcas monetárias austeras e 

outro que tomou a moeda passiva. Usando como Indicador de inflação 

o indiee construido por Haddad ( 1 9741. a taxa média anual para o 

periodo que vai de 1930 a 1945 fo] de 5.5% ao ano. Excluindo-se 

as taxas referentes ás deflações de ] 930 e 193].  respectivamente de 

- 12.4% e - 10.9%. a média sobe para 8.5% ao ano. No período de 

1940 a 1945. a taxa media i: ainda mais elevada. em tomo de 17.2% 

ao ano. Em 1944. a Inflação registrou uma alIa recorde ati: então. de 

20.8%. Esse percentual e atribuido fi entrada anormalmente elevada de 

• NAo hA dado' dlsponivds para 1954. 
I N"" an .... 90. a pottncla Instalada ""rr�spondla a apro><lmadam�nlc 100 

mcgawa\ts por bllhao de dólar de PLB. 
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divisas estrangctras que. eorwenldas em moeda nacional. exerceram 

presstlo sobre os preços. No pcriodo de 1950 a 19S4. segundo a Fun

daç:lo Getulio Vargas. a !n!laça.o média fOI de 17.7% ao ano. com 

tendencla de alta. Em 1953. o indtcc variou 20.6%. e em 1954. a 

varlll'i'ão l100u em 25.8%. Nos meses que se seguiram ao fim da Era 

Vargas. por obra do professor Eugênio Gudln. que ocupou a pasta da 

Fazenda. a Infiação roi temporariamente contida para logo depois rctntclar 
sua escalada. 

11. Agrleu1t ..... e pollUe. cdeelra 

Em 1931. das dez prlnclpats lavourm:l eulUvadas no Brasil'. o 

cnr� ocupava 37.5% da tire;! colhida_ O milho 32.5% e o algodl1o. o arroz 

e o feIJ:'Io. somados. pc"rfazlam 20.3%. Esse perlll modificou-se substan· 

clalmente a partir da Grande Dcpressâo. A produção de cafê: foi forte· 

mente desesUmulada pelo duplo efeito da retração da demanda mundial 

e do aumento da oferta doméstica. que reagiu com a defasagem que lhe 

ê peculiar' As boas condtçOcs \igcntes no mercado Internacional desde 

o primeiro quinquénlo dos unos 20. A produção de algodão experimen

tou crc&lrnento vertiginoso. fi taxa de 2 1 .3% ao ano. saltando de 375 

mil toneladas. em 1931. para 1.450 mil toneladas. em 1938. A produ
çtlo de alimentos' taml>o!:m ganhou Impulso. Ao longo da década. a 

oferta per capita passou de aproximadamente 47 kg para 68 kg anuais. 

Our.mte a 11 Guerra Mundial. prosseguiram as tendénclas 

denagradas pela Grande Oepress:lo. A área colhida com café redu

zlu·se progressivamente de 3.5 rnllhOCS de hectares. em 1938. para 2.4 

mJlhOcs. em 1946. Confirmando a perda de Ilartlcipaçâo no produto 

agricola. o caf!': ocupou. naqueles dots anos. respectivamente. 25% e 
17% da árca cultivada com as mesmas de� lavouras. Em sentido 

Inverso. o algodão continuava sua trajetór1!l fulminante. prallcamenle 

empatando com o caf!': em h:mlos de partlclp.'lçl'l.o percentual na área 

cultivada. O dcsrnvolvlmento de novas nbros. mais longas c aptas ao 

apl'OYeltarncnto pela Indústria. fot decisiVO p.'lra a expansão do culth'O. 

No plano maeroeconOmico. o algodão pouco pOde razer para compensar 

a dclXlde cafeelra. Embora os embarques flstcos da matéria-prima 

, AIgodio. am»:. caoo .... c.�. n."a-de-�r. rdJio. taranja. rnandlon.. ,,�Iho. 
,-

, A pio .. praduçio de uni cafedro � aUnglda 1)110 .notI .jM o plantio. Por 01. 
rado . •  reaç� da o>t .. rt. _ IIfCÇ(la .., d� com alra ... 

• Arro:o. fdjAo.. .... ndloxll c 1r1go. 
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tenham dtsparado de 25 mil toneladas. no final dos anos 20. para 250 

mil toneladas. de;! anos depois. a receita cambiai dai oriunda Jamais 

conseguiu representar mais do que 20% das recellas cafeelras. Empre

sarialmente. CQntudo. o plantio do algodão funcionou como alternativa 

financeira para os cafeicultores. Há diversas evidências. sobretudo pela 

disposição geográfica dos dois cultlvos�. de que vários empresários 

migraram de uma lavoura para outra. Somente na década de 50. outra 

vez pelo deito defasado das condlçOcs favoráveis de mercado que vigo

raram a partir dos anos 40. o caf/: r�..,ncontrou o dinamismo perdido. 

voltando a se espalhar por mais de quatro mllhOcs de hectares. 

O comercio exterior brasileiro sofreu diretamente 08 Impactos 

da conjuntura Internacional. DUraJllc a scgunda metade dos anos 20. 

o Brasil exportava aproximadamente 95 milhões de libras esterlinas: 

três quartos desta receita cambial provinham do café. Em 1938. as 

exportações totais haviam caido para 36 milhões de libras esterlinas. 

contribuindo o cafo!: agora CQm apenas fi metade. Nesse Intervalo. o 

preço de exportação da bebida despenoou dc exuberantes 5.5 libras por 

sacu de 60 kg para ínfimos 0.95. Nos anos seguintes. O efeito combi

nado de sucessivas geadas e secas com a política de abandonar a 

produçflo dos cafés de baixa qualidade produziu uma elevação de 100% 

nas cotações internacionais. A bonança. CQntudo. nflo pôde ser aprovei

tada. Adversidades c1lmâlicas C dificuldades próprias do período de 

guerra comprimiram as exportaç6cs para 10.1 milhões de sacas de 

60 kg. em média. entre 19'10 c 1943. Esta cifra contrasta fortemente 

com as 17.6 mllhOcs de sacas vendidlls !lo exterior em 1931. mllTca 

alias superada apenas quatro vel.es ao longo dos 50 anos que se 

seguiram. A Era Vargas. apesar de Inumeras Iniciativas em defesa da 

produção. representou o Início de um lento processo de declinlO do 

Brasil como lidcr no mercado mundial de cllfê. 

Isto não significa a reprovação pura e simples da poliUca careelm. 

Seus reais objetivos e o alcance e a efiCácia de suas açõcs estiveram 

no foco do debate económlco por muito tcmpo. A seu respeito foram 

CQnstruidas hipóteses Interpretativas connitantes. Para Ilustrar a pola· 

• r..11u. citado por vm�l. � Suzlgay (1973), encoolrou elevado coen�lente de 
correlação ordl"al aUrn .s �r1e. ele produção de caft e algodão em <kz rngl6<:s 
aWicoJas do �Iado de sao Paulo. de acordo co", ,, CC"",, �l .. de 1940. au)(erlndo 
quc a produção de algodõK> se exl"'",llu "M '''''$I11M l11unlciptos que produziam caro; . 

.. fUMado. Ce!..,. The Economlc Crowth of Urazll. Citado por Vl1lela e Su"gan 
1 19731. 

" r..lácz. Carlos Manuel. i\n Ecooomlc i\nalysls of lhe Brazlllan eorr"" SUpoM 
Prograrn . 1906·194:>: Theo<y. I"ollcy and Measuremenl. Citado por Vlllel .. e Su.<lgan 
09731. 



rlwçtlo das discuSSÕeS. bastil dtar as opiniôe5 de furtado'" e Pelâel:." 

O prlm<:lm autor classlflca a poliUca cafedrn praticada durante ° Inicio 

da Era Vargas como uut.cnllcamente keync."lana" e po(krosa o bas

tante P.-l.r<I devolver ao Ilrasl1 em tempo mais curto que os EstadOlJ 

Unidos. o mesmo nive] de renda anterior n Crande Depress�o. 

DIametralmente oposto ê o entendimento de I'eláez. que destaea a 

busca do equilibrlo orçamentflrlo como objetivo primordial da politlca 

econômlca_ A ortodoxia flscal que prevalecia entre os ronnuladorcs da 

polillca n;\o se compaUbl1izarla com o kcyneslanlsmo percebido por 

�'urtado_ Dada a Importllnda Interna e externa da economia cafeeiro 

prlra o Brasil. vale a pena rcvlsar sumariamente alguns de seus fun

damentos. 

CIlAFiCO I 

Exportações de Café 

" 

� >-----�-----+------------------� 
"'" 1911 1922 "" lS44 t955 

__ '!Ioda_clt .. � br""'a _'4 "'a.por\IoÇ"'� 

Fonte: IJanco dc: OadooJ - lllRE/�'CV 

Nota: Enlrt t938 e 1945 . •  pcTCenlagern du e.<potta('60:. rnu...tt.t." obtida 

pOr llltcrpOlaçAo. 

" Referenle a John M.ynnd �. inlluente ffOnomlsla lnglel que pubUcou 
no 1936 o dhslco T_ GmlI da �Ionfa. do Juru  .. da E"""jp. Efltn: ou"'" men
...... " livro .-.:oxntnda " uso d .. pOliUnu. li..,.!. _""",,, ... tOr1 ... eapedalmn>le. 
d«opnoas CO''\"mlllt"Otnla!a. com " objril"'" de """""" .. l:Ir a �lIla ao pleno empoelO_ 



A inu: ..... ençAo governamental na economia eafeeira antecede de 

multo a Era Vargas. Em 1906, ante a cxpc:<:tatJva de uma safra extra· 

ordinariamente avantajada. estabeleceu-se o Bcordo de Thubnt� enlre 
os governos de SIlo Paulo. Minas Gerais e Rio de JanelrQ. O obJellvo 
do acordo era garantir preçu$ minlmos cm moeda nacional. Para Isso. 

seriam retirados do mercado os excedentes. com financiamcnto externo. 

O plano obteve êxlto j'.I11 se:us propósitos hnrolatos. e o preço do car� 

manteve·se: estável ou em alta Btê o Inicio da I Guerra Mundial. I louve 

ainda uma segunda operação valortxadora em 1917. e uma tercc::lrn. em 

1923. configurando. na prática. um esquema de defesa permanente. 

Ambas as tntervençOCs rc:sulLarnm em elevação de preços. encorajando 

produtores a expandirem a ofcrta numa proporçtlo que logo se mostrou 

Insustentável. Os anos finais da dêcada de 20 foram de seguidas 

supcrsafras. sugerindo que. mesmo !!t:m a Grande Depressão. a camo· 

mia cafeeiro enfrentaria urna crise de grandes proporções nos unos 

vindouros. 

A centralização política dccol'Tc:nte d.-, Revolução de 1930 de&

locou a responsabilidade pela poIitica do caf� do estado de São I"dulo 

para o Governo fedcral. Em fevereiro de 193 I .  o Tesouro Nadonal. com 

a ajuda do Banco do Brasil. adquiriu <Jlj estoques existentes no p..'1ls. 

menos aqueles financiados pelo Emprêstlmo de ReaJJ7..1lçi'lo." As expor· 
tações foram Irlbutadas em 20%. a1êm de ler sido cobrado um Impoldn 

IIObre cada novo cafeeiro. t:ssa primeira rodada de medidas restritivas 

fOI Insuficiente paro conter a produção superdimensionada. Um novo 

Imposto foi Inlroduddo. e sua receita vinculada exo::luslvamenle ;\ aqui

sição de cafê. Ainda em 1931. foi Criado o Conselho Nacional do Cafê. 

para admlnlstmr a politica dc retirada dos estoques do mCTc-.. do. So

mcntc em Silo Paulo havia 18 milhõcs dc sacaM am,,,7.t:nadas. A Impos· 

slbilldade de prosseguir acumulando estoques levou ;l decisão de dcs· 

tml-los fisicamente. AJl1::sar de colossais. as aqulsiçOcs de core. pelo 

Covemo federal. nao pl'OVocaram emiS!!Õ!"!l monetárias. A despesa foi 

intdrumente rlnanduda pelo imposto de CXpClrtação. 

Em 1937. o govemo promoveu Importantes alterações na poli· 

tlca do cafê. Atraves dc substancial rcduçao da trtbutação. o cafê bra· 

silelro chegaria ao mercado Internacional a preços mais competttlvos. 

Os TCSultados foram os esperados. As expClrtaçôcs em 1938 superaram 

em mais de 5 ml1hOC:s de s,1cas as registradas em 1937. Ao mesmo 

" Emp<tsllmo no ..;olor de 20 mU .... de libra, Hler1ln .. oblldo pelo es'ado de 
Si<> Paulo para cvltar q .... ""rekuhorcs endh1<1ad ... Ik1II«Il1 tnadlmp!ent .... frcnte .6 
rede ba,,,,6111. 



tempo. a partJdpaçao brasileiro no mercado consumidor de café subiu 

para 57%. após ter atingido 48%. Conflrnlando a hipótese de baixa 
eiastlddade da demanda." as receitas cambiais oriundas do café dlml· 

nulram de 17.9 mllhOC8 de libras esterlinas. em 1931. para 14.9 

mllhOoes. em 1939. Com a reorientação. a de8lnllçtlo dos estoques de 

café IImltou·se apenas I'Is variedades de pior qualidade. Foram tambtm 

eliminadas quaisquer restrições quantitativas à produção e exportaçào. 

A liberdade de n""reado foi efémero. Com a 11 Guerra Mundial 

restabeleceu·se: a intervençtlo. O agora denominado Departamento Nn

donal do Café relntrodu�lu a tributação revogada em 1931 c voltou a 

compror grandes quantidades. Durante a guerra. foram destruidas t3.5 

ml1hOCs de sacas de 60 kg. e no periodo que vai de 1931 a 1944 n 
dcslrulçll.o alcançou 18.2 milhões de s..'\eas. De modo geral. a politlea 

cafeeiro dos anos 30 e 40 Suavl?.ou a crise de superproduçtlo que 

resultou da combinação de sucessivas v;llori7.aç6es com a retração da 

demanda provocada pela depressiio. As valorizaç6es rctardarnm a ex· 

pansão de outros setOI'CS c a própria diversLfleaçao da agricultura. 

manllveram no mercado produtorcs InefiCientes e cafés de baixa qua· 

IIdade. bem como esUmularnm a concorrénda de outros paises. como 

a COlômbia. A pol!tlca de aqulslçõcs paro destnlh;âo. por sua vez. 

mesmo sendo considerada uma antecipação ntlo Intencional do 

keyneslanismo. amorteceu a Inevitãvd queda de renda do setor 

durante os anos 30. 

UJ. Indústria e polltie:a çamblal 

Em 1920. ano em que se reallwu o primeiro censo industrial 

no pais. a indústria brasileira empregava 189 mLl das 9.6 miLhOcs de: 

pessoas cconomicamenle: ativas. ISIO C. poueo mais de 8% do tolal. Na 

Indilslria de transformação trabalhavam 215 mil operários. 40% dos 

quais no setor téxtil. Comparando·se valores de produção. o setor de 

maJor estalurn em 1920 era o de indústrias allmentídas. com uma 

partldpaçâo de 4O'M.. Em segundo lugar. aparecia o setor téxtll. com 

28%. e. praticamente empalados em terceiro. com fatlas em tomo de: 

8%. vinham ve:stuârio e produtos quimicos. 

Entre 1920 e 1929. a produção industrial expandiu·se â {rum 
medlil de 5.3% ao ano. Com Isso. ãs vl:spcras do IniciO da Era V�,rg�I.'!. 

" 1\ clullddade da <In" .. "da mede .. rcaçólo <Ia '1 .... n1kJacjo, toruIurnlda • "",la· 
� no. [>I'<'ÇOL Dalxa c]UI� IIJ,otnII\ca � .. ""a rea(jo do l'Ofl ... rno ... � 
de �. N� dmm,Uncla,. que<b;, de � QUNlrn rcduç&o nas recti ..... de 
�---



146 AS /NST/TUtÇÓCS a... ERA VARGooIS 

o produto industrial era 60% sUJX!rior ao medIdo por ocasião do censo 

de 1920. Os efeitos da Grande Depressão se fl�.cram sentir de ImedIato. 

Em 1930. a produção industrial recuou 7.1%. Os setores lideres. no 

entanto. reslsUram ao choque. A Indústria tcxtil experimentou uma 

contração de 3.8%. enquanto a de aUmentos expandiu-se 8. I %. A 

rccuJX!ração não tardou. Jã cm 1933. a Indústria registrava crescimento 

de 1 1 .9%. Ao longo da década. a taxa mêdla ficou em 8.1 % aO ano, e 

se forem desconsidcradlli! os anoS Iniciais. os mais atingidos pela 

depressiio. a taxa média anual subiu para 10.1%. 

Nos anos 40. a taxa de crescimento foi de 8.5% aO ano. tendo 

havido uma desaceleração de dois pontos percentuais no periodo da 

guerra. No balanço dos primeiros t 5 anos em que Vargas esteve no 

poder. a indústria sustentou uma taxa de crescimento de aproximada

mente 7.5% ao ano. emparelhou com a agricuUura na constituição do 

produto interno bruto e mt.Klincou scnslvelmente sua estrutura. Os 

setores tradicionais. alimenlOS e têxteis. cederam mais de 15 pontos 

percentuais de participação no valor da produção Industrial. Parte 

desse espaço foi ocupado por sctores emergentes. comu sldcrurgla e 

cimento. Esse desempenho. sem dúvida digno de des taque. se deu 

mesmo em face do conturbado cenârio Internacional. Na realidade. a 

política econômica. sobretudo a cambial. funcionou como importante 

estimulo ao Impulso lndustrializador. 

A Intervenção governamental no mercado de moeda estrangeira 

estabeleceu·se gradualmente desde os primciros anos do periado repu

blicano. Em 1906. no contexto do Convenlo de Taubaté. foi criada a 

Caixa de Conversão. mecanismo lItravés do qual o governo pretendeu. 

e durante algum tempo conseguiu. fixar a taxa de cârnblo aeima do 

nivcl de equilibrio. A freqii�ncla dos movimentos especulativos e as 

sucessIvas ertses de IIquidez fizeram Cüm que o governo aprofundasse 

sua ação intervenclonlsta. O processo culminou com o choque sofrido 

pelo balanço de pagamentos'". no começo dos anos 30. Teve. ent;'lo. 

Inicio o monopólio estatal no mercado de câmbio. cujo agente era o 

Banco do Brasil. 

.. As uportaç6u qu�. �ntre 1925 e 1929. se situaram ao rwor de !l5.6 utllh6es 
de libras eslcrlinas. �airarn conllnU8mente durante 05 anos 30 al� allnltlr 33 rnl· 
Ih6es d� libras em 1935. EMa perda de 65% n" ..crd18 c8mblaL decorreu da �ç�o 
conjunta da queda dos p<cçOI d� produ'o.. ""port:lvd. � da retraçA0 da d�",a"da 
Inlcrn"clon"l. cnfraq"e<:lda p"la Gra"d� Dep""',.au. NllclOnallnenle. a entrada de 
capllals foi Inlerromplda . ... m q,,� tivessen. cusadu os con'prornl.....", relativos ao 
,,"salvo ul�mo do pais. 
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Durante toda a di:cada de 30, a situação do balanço de paga

mentos foi critica. As operaçôcs eram r1gldamente controladas. confe

rindo-sc prlortdade às compras governamentais e aos pagamentos re

lativos fi divida extcrna. Em momentos de especial gravidade. o governo 

rendia-se âs conveniências. pennitindo que algumas transaçOes se fi

zessem a taxas llvres. naturalmente mals elevadas. Quando legali:wdas. 

essas taxas cram apeUdadas de cinzentas. não devendo ser confundidas 

com as operações efetuadas no mercado negro. A extensão do mercado 

de taxas cinzentas oscilava conrollllc as disponibilidades de caixa do 

Banco do Brasil. Somcnte em 1939 as pressões sobre o mercado cambial 

se desfazem: quitam-se os atrasados e restabele<:e-se a llberdade. 

Mesmo com a suspensão dos controles. o governo continuou 

ativo no mercado. segmentando-o em lrts: livre. oficiaI c livre especial. 

As receitas de exportações eram llvremen1e vendidas aos bancos comer

ciais. que revendiam compulsoriamente ao Banco do Brasil. 11 taxa 

oficial. 30% desse montante. A taxa livre especial era reservada a 

operaçôcs não comerciais. Durante a 11 Guerra Mundial. a redução da 

oferta cxterna dc bcns c serviços traduziu-se em diminuição das Im-

30 
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portaçOes. ao mesmo tempo que a recuperaçâo dos preços do eaft e o 

aumenlO na competJUvldade do algodoo slgnllK:amm aumento da receita 

de exporta('Oes. Pela primeira vez. depols de anos. o Brasil Invertia o 

slnal do balanço de pagamentos. A acumulação de Tes.ervas teve os 

Impactos hablluais de valorluçâo da taxa de câmbio e presMo Innacl· 

onárta. altm de ser nagranlemenle artificial e u:mporArla. De fato. tão 

logo a gucrra lcnnlnou e as Importações ati! entAo reprimidas puderam 

ser detuadas. os saldos cambiaIs dcs. ... parcceram. sendo outra ve� 

relntroduzldo um sIstema de roclom:l1llCnlo. 
A fragll sl(uaçAo cambiai do paIs 110 longo dos anos 30 e 40 

Impulsionou a Induslrtallzaçllo pela via da subslltulçAo de imporlaçOes. 
A InevltAvel desvalort7,ação da taxa de CâmbIo. elevando os preços dos 

produtos Importados. equl\'alcu a ulll aumento na proteção à Industrla 

naclonal. Adicionalmente. as restrlçÕC$ ql1anUtatlvllS â5 Importações 

reforçaram o carnter dc proleção embutido na politlca. Por fim. as 

exporta('Oes. Incentivadas pelo câmbio mais favorltvel após a desvalOl1-

uç:\o. tambtm conlribuiram. ainda que em menor grau. para a acele

raçAo do crescimento lndustr1al. A reduçAo das Importaçõcs. conquanto 

tenha estimulado a expans;'lo industrial. ntlo o fez de mam:im unlfomle. 

�:m particular, a Impossibilidade de prosseguir Importando-se bens de 

capital ao rllmo dos anos 20 levou 1\ deprechlçAo acentuada do equIpa

mento Instalado. A baixa competlUvldade causada pelll obsoleSCi!nCIII 

do mllqulnárto explica. por exemplo. por que. L'Om o nm da guerra e 

GIIÁI'lCO 3 

Substituição de Importações 

Fonte: VilIela � Suzlgan [19731 



a normalização das correnles de <:'OIl'Itrdo. as exportações de tecidos 
sofreram drástica redução. 

Cabe ainda um comentârio nnai acerca da coneltllo entre poli

tica econômica e industrlallz.ação. Não Tesla dúvida que o desempenho 

do setor Industrial durante a primeira fase da Era Vargas fOI de alguma 

forma Innuenclado pela polltica econômica. de forte vigilância cambiai. 

A Innutnda. contudo. fOI de natureza Indireta. pois a política cambiai 

visava prtortlartamenle ao cquilibrlo do balanço de pagamentos. um 
objeti�'O claramente macroeconOmlco. Somente no nnal dos anos 30 

tomaram força as primeiras medidas do que se pode chamar de politlca 

induslriai. Em 1937. fOI erlada a Carteira de Crêdlto Agricola e Indus· 

trlal do Banco do Brasil ICrea!). para. entre outras atrlbulçoes. conce· 

der empréstimos de longo pra7.o destinados 00 aparelhamento do par· 

que Industrial. Entre 1937 e 1945. os emprl:lIlJmos concedidos pela 
Creal erescernm cinco vezes. se expressol! em moeda constante. ou 

quase dez. se denomln.ados em moeda estrangeira. 

IV. Inte"ençlo Cltatal 

Durante os primeiros anos da Republlca. a economia brasileira 
npohlVa-sc fundamentalmente no setor agricoln e cultivava boas rela

ç/les com o extenor. tanto sob a fonlla de comé:rc\o oomo alrnvo!;e da 

presença maciça de empresas estrangeiras no pais. Nos setores de 

energia e1ttnca e ferrovias esta presença era especialmente Inlensa. 
Nos anos Imelals do lIêI:ulo XX. o governo brasileiro começa a nacio
nallUlT as ferrovias. Em 1929. 60% da malha jfl se encontrava sob a 
propriedade estatal. Processos similares se verincaram com a rede te
legrâllca. portos e navegação. 

A partir dos anos 30. a IntelVençllo pnlllla a ter objetivos mnls 
ambicioso!!. Isso pode !!er constatado pelo alargamento da base 
InslJlucional do pTOCCSIIO. &\0 criadOS mlnlsltrlo5 especifiCO!! para a 

Induslrla. oomtrckI. trabalho. educação e saúde. Ao Invés de ser apenas 

reativa. como na fase de derC!la do caft. a partidpaçâo do Estado na 
economia está Impregnada de um carãler planmcador que. muita5 

vezes. evolui para a atuaçtlo empresarial. O nac:lona1l5mo tambC:m se 
exacerbn. O Código de Águas de 1934 rala abertamente da neceSSidade 
de se trazer de volta pnra o controle nacional o aproveItamento dos 
recursos hidrlcos. então quase que Cl<Cluslvamente em mãos de gran
des grupos estrangeiros. como Ugh! c Bond and Share. 

O Código de Minas c a Constituição de 1937 consagram 

alguns preceltns que permanecem em vigor multo altm da Era 
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Vargas. A mineração. por exemplo. é atividade exclusiva de empresas 
brasileiras. O subsolo é propriedade da União. que concede direitos de 

pesquisa e exploração. com fortes restriçOes às empresas estrangeiras. 

O capital externo fica proibido de participar do refino de petróleo. 
campos petrolíferos sao estaU1.ados, e é criado o Conselho Nacional do 
Petrólco. com atribulçOes regulamentadoras. Todas essas sáo medidas 

preliminares do monopólio estalai no setor de petróleo. que seria es

tabelecido durante o segundo período Vargas. 

Ainda nos anos 30. o governo exUngue a chamada clAusula
ouro. mediante a qual as tarifas de serviços públicos eram corrtgtdas 
de acordo com as variações da taxa cambial. Critérios que Ignoram a 
realidade InllaeionArta da cronomla brasileira substituem a clausula
ouro. impondo perdas consldernvels ao valor das tarifas. Some-se a Isto 
o ânimo naclonallzante cada Ve7. mais difundido e se entender:'!. por 
exemplo. por que a taxa de crescimento da eapacldade geradora de 

energia elétrica decaJu de 8% ao ano. entre 1920 e 1930. para 1.5% 

ao ano. entre 1940 e 1945. Da mesma época é a Lei da Usura. que 
detemllnou o teto de 12% ao ano para oS juros nominais 

A partir dos anos 40. a Intervençao se manifesta sobretudo pela 

criação de empresas estatais. Vargas em seus pronunciamentos. pro
curava sempre enfatl1..ar a Importância do aço para a continuidade do 
desenvolvimento ura.sllclro. Desde as décadas Inieiais do stculo XX. o 
crescente consumo de aço requeria aumento equivalente das Importa

çOcs. A capocldode de reaçil.o do setor privado brasileiro era modesta. 

e qualquer Iniciativa de maior vulto não podIa prescindir do copital 
estrangeiro. Em 1921. foi eonstlluida a Companhia Siderúrgica Belgo

Mineira. que. por quase duas décadas. ocupou a liderança no setor. As 

demaJs unidades produtivas funcionavam dentro de organl7..açOcs que 

atuavam em oulros ramos. principalmente máquinas e equipamentos. 

Apesar do crescimento de 570% na produçil.o de aço em lingotes du

rante os anos 30. o consumo de produtos stderúrglcos. ao final da 
década. ainda dependia em 70% de Importações. Este dado cra perce
bido pelo governo como obstâculo ao dcscnvolvtmcnto de setores de 

importância vital. como ferrovias. construção naval e edtflcações. Como 
as reservas de minério de ferro eram sabidamente farlas.I6 a idéia de 
Implantar uma grande siderúrgica. Ja acalentada desde o IniCio do 
século. tomou-se IrreSistivel. 

,. Em 1910 ,eal!wu-s<:. �m Es,ocolmo. unI �o"gresso nlundlaJ sob", mln�rto de 
ferro em que foram divulgado! r�l3.t"'r101 sobre ° ,amanho e a qualidade das reservas 
brasltdras. 
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Antes dO!! anO!! 30. mio havia se flnnado no Brasil uma opção 
predominante para solucionar o problema do suprimento de aÇ{!. Uma 

das possibilidades consistia em flnam::iar as Importaç/les siderurgicas 
com recursos provenientes da exportação. em larga escala. de mlntrio 
de ferro. Nessa linha. operou com dlneuldade a Itablra Iron Ore 

Company. que. entre 1918 e 1942. pertenceu ao cmpresâr10 americano 

Percival Farquhar. A outra possibilidade. preferida por mllltares e ou

tras correntes pollUcas nacionalistas. era a Implantaçâo de uma usina 

siderurglca no pais. A grande dificuldade em atmlr capitais estrangel· 
ros para o emprttndlmento condu>:!u ã formulação de uma soluçA0 
Interml'<llár1a. em que Farquhar exportaria mln(:rio. mas se oomprome

teria a construir a 8ideri,rgica. A proposta. entretanto. nt!.o vingou. 
"m 1931. Vargas trlou a Comlss.10 Sldenirglea Nacional. ponto 

de convergência. por uma dtcada. dos dcb."ltes e idêlas acerca da 

questão. Sucessivos projetos foram aproclados e descartados. Parecia 

claro. Já em meados da dêcada de 30. que qualquer soluçâo. para se 

tomar viável. precisaria do capital externo. Para equilibrar as prt'SSOCS 

nacionalistas. seria fdto um Intenso trabalho de convencimento Junto 

ao setor privado nacional. com o Intuito de engajá-lo na execuçâo 
do proJcto. Caso esse esforço se mostrasse infrulifero. hip6tese nada 

desprezível. caberia ao F.stndo a conduçâo do empreendimento. HaVia 
tam�m discordâncias Int.ernas quanto â origem do capital externo. 
O grupo que se aglutinava em tomo dos ml1llares pretendia fazer um 

acordo com a Alemanha. O outro grupo. ldentlflcndo com a dlploma.da. 

defendln uma aproximação com os Estados Unidos. Ambos lançaram-

11(: en\ campo. pnx:urando viabilizar a opção de sua preferência. 

Depois de numero$3S tentativas por parte desses grupos para 

a formação de consórcios com empresas alemâs e norte-americanas. foi 

o chanceler Osvaldo Aranha quem primeiro obteve �to em suas ne

goclaçOcs. arrancando um compromisso de apoio do governo dos "sta

dos Unidos. em flns de 1938. Dai ate a fundação da Companhia 

Slderurgtca Nacional (CSN1. em 1941. o governo brasllclro sofreu algu

m: .. s decepções. 11 mais stria foi a desistência da Unitcd States Stcel 
em liderar o projeto. apOs vários meses de estudos. Vargas. temeroso 

de que o compromisso anteriormente assumido pelos Estados Unidos 

se cnfraquecesse. voltou-se p.."lra os alemlles. simulando uma guinada. 

A tAUcll funcionou e. em selembro de 1940. o Export-lmport Ilank. 

norte-americano. concedeu um cmpresUmo de 20 milhões de dólares 

para a sldenirgica. Em contrapartida. exigiu que a admlnlstraç;\o da 
emprt'sa Incluísse ttenlcos americanos. dada a InexlSI�ncia de quad� 

brasileiros. 



A localização da u!!lna em Volta Redonda se deveu primordial

mente a fatores de natureza poliUca. como segurança contra eventuais 

ofensivas vindas do mar. Ainda nos anos 40. para citar um exemplo da 

pouca Importância atrtbulda a fatores econômIcos nCSllll declsâo. o 

sistema de tran!!pones em tomo de Volta Redonda já apresentava 

grave!! ddldenclas. Apc!lar das Inconslslencl8ll da solução adotada. ela 

n!presentou um Indisculivel av:rnço do processo de Intervenção estatal. 

A CSN era um simbolo vivo do comprometimento do governo com o 

desenvolvimento econômico. em geral. e com 11 modeml7,açâo admlnl!!

traUva do setor publico. em particular. Com a Implantação da usina. 

desapan:ceu o Intere!I!IC do governo em manter a conCC!l!ll\o para a 

explornção de mineMo de feITO dada á [tablra trono ,,"m 1942. o go .... emo 

desapropriou 11 empresa e constituiu em seu lugar a Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD). 

Ainda que a so[uç:'Lo estatlzante para a slderurglca e a minera

ção fossem claros indictas do descompasso existente entre as necessl· 

dades de Investimento do pais e as reals possibilidades de sua alnda 

Inctpiente classe: empresarial. travavam·sc. ao final dos anos 40. aca

lorados deb."ttcs acerca da divisão de atribulçOCs entre Estado e setor 

privado. Uma COI8."t. porem. era uda como certa. Ao Estado caberia. pelo 

menos. um papel planlflcador e coordenador dos Investimentos. Nesta 

linha. funcionaram. entre os anO!! 40 e 50. trb comissiles resultantes 

de entendimentos entre os governos do Bmsl1 e dos ,,"stados Unidas. 

Da MiS5Ao Cooke. de 1942. â Comissão Mista Urasil-Estados Unidos. 

que trabalhou de 1951 a 1953. passando pela Missão Abblnk. de 1948. 

apr1morou-se 11 esUmativa das defiCiências do setor de InFra-estrutura. 

O!! conhecldo.s "gargalos": compreendeu-se mais profundamente as liga

çócs entre ell!lCS "gargalo.s" e a cn'mlea InsulblUdadc macroeconômica 

que assolava o pais. e delinearam-se fonnas de Intervenção. compatj· 

veis com um malor ou menor gmu de estaUzaçào. A tendência à maior 

estatlzação. que enfim predominou. foi se: manifestando gradualmente 

durant.e o segundo governo Vargas. à medida que este. superando 

ambigüidades. acolheu as teses de caráter nacionalista deFendidas por 

seus asseSSOTCS econômiCOS mal!l próximos. O fim do.s trabalhos da 

COmiss.. .. o Mista. detenninado pelo governo norte·amerlcano em 1953. 

ano em que os republicanos sub!lUtuiram os dc:mocrat8.'l no poder. deve 

ler contribuído para que o rcallnhamento Idcológlco de Vargas fosse 

Irreversível. 

Em 1952. quando aInda prevalecia 11 contraposlçao de Idelas 

privaUstas e estallzanles llcerca do desenvolvimento da infra-estrutura. 

fOI proposta pela Comissão Mista. e aceita pelo governo br3.lSlLelro. a 
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criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. o !lNDE. O 

banco forneceria a contrapartida. em moeda nacional. dos empresti

mos obtidos no exterior paTa a execução dos projetos previstos pela 

comissão. Por ter dela se Originado. o banco Incorporou, em sua rotina 
operacional. tecnicas para análise de projetos amplamente emprega

das pela comissão. mas até então pouco util!zadas pelas empresas 

publlcas brasileiras. No nascedouro, o banco pretendia sanar uma 
falha de mercado frequente em paiscs cm desenvo]vimcnto. Nessas 

economias. o setor financeiro privado costuma ser extremamente con

tido na oferta de creditas de longo prazo. Tais credltos são especial

mente necessários a projetos de Infra-estrutura. Uma possível saída é 

a erlação de uma Instituição publlca com a finalidade de fazer emprés
timos as empresas privadas. Mesmo tendo surgido com essa mentali

dade. o BNDE. em pauco tempo. se tomou um dos principais Instru

mcntos de expansão da atividade empresarial do Estado no setor de 

infra-estrutura. encaminhamento definido por Vargas quando do seu 
real!nhamento Ideo]óglco. em 1953. 

A mais simbólica das so]uçôes cstatlzantes fOI a criação da 

Petrobrás. Desde o Inicio dos anos 40. comprovou-se a ocorrencia de 

petró]eo no Estado da Bahia. Durante toda a década e parte da que 

se seguiu. a1ternaram·se posições quanto a forma mais adequada de 

exploração. Em ]951. o projeto de Vargas. ooncebldo por sua asses
soria. foi remetido ao Congresso. Defendia a constituição de uma 

empresil estatal. não necessariamente monopolista. na qual se permi

tiria a presença de capital estrangeiro até a faixa de 7.5%. Durante a 

tramitação houve a campanha -O petróleo é nosso". organizada por 

lideranças civis e militares. Não se sabe se por Influencia desta cam

panha. que eletrizou a oplniilo public."l. ou por outra razão. a UDN. o 

mais oonscJVador entre os partidos politlcos. tanlas vezes Identificado 

com opções econômiCas de inspiração liberal. apoiou a transformaçilo 

da proposta quI': suprimiu a presença do capital estrangeiro e criou o 
monopólio estatal. Os pilares da estatlzação. solidamente fincados 

durante a Era Vargas. suportaram. pelas quatro décadas subseqüen

tes. a criação de centenas de empresas públicas. dentro dos mais 
variados selores. 
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ESCRITOS DE VA RGAS' 

I. Cartas-tutamento 

Getúlio Vargas deixou várias cartas-testamento. redigidas em 

momentos criticos. Nelas faz menção ã morte COm(> saida ou como 

resultado possiveJ das crises que enfrentava. Em seu Diárin. há tam

bém menções a esse respeito. Tais documentos. anunciando a despe
dida. falam quase sempre em traição. Incompreensão. defesa dos 

humildes contra os poderosos. no seu amor ti Pátria e no seu sofri

mento. Há em todos. portanto, Ingredientes que permitem ldcntlllcar 

a maneira mitlca e her61ca como pretendia ser ret.ratado e lembrado 

na posteridade. 

1. 1930, Dot .. do seu Diário. quando do Inicio 

da Revoluçl.o de 1930. 

Quatro e meia. Aproxima-se a hora.. Examino-me e sm' 

lo-me com o espit1ro rranqüilo de quem Joga wn lance decisivo 

porque não enoonlrou oulra saido digna pam se .. estado. A 

minha sorte não me Interessa e sim a responsabilidade de wn 

ato que decide do destillo da coleUuidade, Mas esla queria a 

lura. pelo menos nos seus elemenlos mais sadiDs. uigorosos e 

• lU cartu·testam.mlo d� 1954 estão Iranscritu �m fttllo Silva. Varya... ""rio 
Aleg ..... L&PM. 1980. Todas �IM utao lambém d�po$itadu �m ""u arquIvo peso.oal, 
doado ao Cpdoc/FCV. o. trecho. dos dl""ur..,. fnrBI11 lranocrltos de J\ r>OIKI poti(� do> 
BnlsU. Rio d� Janeiro . .Iost OIymplo. 1938-1941. 1 1  volumes c 090"<'"10 Inlb!l!ItlsIll 
do> Brnsa. Rio d� Jarl<:lro. Jo� Olymplo. 1952-1969. 4 volume •. O Dó/lno de Vargas. foi 
publicado. "'" 1995. pela Siciliano c pela Y"'Klaçao Getulio V"gas. 
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ativos. Não terei depois uma grande decepçâD? Como se toma 

reuoludortálio wn governo elya fWlçáo ê manter a ordem? E se 

perdermos? Eu sereI depois apomado como o responsável. por 

despeito. por ambição. quem sabe? Sinto que só o saaiflClD dn 

vida poderá resgalar o erro de um fracasso. IDiãrlo. 3/101 

1930). 

2. 1932. Carta redigida quando da deOagraçAo da gue .... a civil 

Oulho) opondo o Estado de SAo Paulo ao Governo federa] 

Meus inlullos. no exerciclo do governo. foram os mais 

nobres e elevados. Procurei sempre inspirar-me IIOS interesses 

superiores da Pátria. Entreguei as pos/J;óes aos que se rebela· 

ram oemlra mim e fui vencido pela traição. peta deslealdade. 

pela fe/onla. Reservara para mim o dIreito de morrer como 

soldado. combatendo pela causa que abraçara. A ignommla 

duma reualllção branca não m'o pennlnu. EscoI1lO a UIIÍCIl 50" 

lução digna pora não cair em desonra. nem sair pelo ridiculo. 

Getulio Vargas, em 10·7·/932. (tu-quivo Getulio Vargas). 

3. 1945. Carta preparada por oeaslAo do ,olpe que eztln,ulu 

o Estado Novo 

Nenhum problema polilico fundamental nOS preocupa 

pre.sentemente. O pais uive em ambiente de tranquiUdade e 
co,iflança e ° seu presliglo in/emocionaI nunca foi maior. 

O fwt da guerra se aproxuna e ° único perigo que no.s 

pode ameaçar é o dn desordem intenta - perigo que está em 

nos.sas mãos conjurar. Para /WltO precisamos de pouco: compre

ensão, serenidade. bom senso, 

NÓD tenho inimigos senão os que o forem dos interesses 

da minha Pá/ria. Não culliua ódios. mil} eX1?r'(;r!rel vinganças. 
não praticarei violhu:/as. Repugnam·me a felonta e a traição. 

Vamos marchar para o pré/lo eleitoral na.s umas livre.s. 

Nar1a aceitarei para mim. Não sou c(lJldidalo. Tenho 

porém um dever a cwnprir. Responderei por ele com a próprin 

vida. Tomo por testemunha aos que estão em minha presença. 
ás F'orças Armadas que thn sob sua guarda a honra e a digni· 

dade dn NQ(ÓD, ao pooo brasileiro que sempre procurei seru<r. 
FYcaref 110 meu posto até passar o gouenlO ao escolhido 

por esse povo. Quem ocupar este cargo 11M poderá desonrá-lo 



com um aJo de fraqueza. Não o abandonarcl. nem pela vio/tn· 
da. nem pela lrolçóo. NlJo fallarel aos oomprom�$Os que as· 

sumir. nem óquclcs que crn mim confiarem. Os ódios. as pai, 

.clcs. os rIDlCOI"CS passarão. pemlancccndo lumilloSO e grande 

o desUno Imorlal do BrasiL 
Quando jIz essas declamçóes no discurso do Au/omóuel 

Club.' eslaoo no cQflhecimerllo de que o IaI1çnntenta fnldal da. 

ca.ndida./uro de um militar. tinha o propós/lo de sublJll"TSáo da. 

ordem. A linguagem de certos joma�. os dÍ$CUrSOS e entrevistas 

de velhos poIitlros despeiJados. as declaffi(:Óes de alguns PfO' 

fessores. muilOS deles por mún nomeados. de que meu goucmo 

não era legal, obedeciam a um preparo prévio da opfnido. oom 

esse objelluo. 

nldo �so se fazia sob a a/eyaCáo de que eu prclcrtdin 

cnndid(l/ID"me (I um nooo periodo presldendnl. nas próximas 

e/elçóes. Embom fosse um dircílO normal nos regimes democn\. 

tloos pleilear os slifrógios de seus oonddadlJos. esse era o 

pretedo para a desordem. 

Não desl;j(llw.o que o meu nome fosse causa de IUlla 

guerra dvll. prlndpalmerue estmw.o o Brasil empenhado numa 

guerra externa. declare/. de público. que rido era candidato. 

SI/geri enldo a cnndidaturo do ministro da Guerro. gene· 

ral Eurico Durro. mIaborador de meu gouerno, como candid(.l./o da 

ordem contra. a desordellL A medida que essa. ca.ndidalura 

tomaua 111/110. pela arflculO('ão das forças políticas. fui lendo 

OOIlllecú"enlo dos cnlcndlmentos secretos do rfÚerido genero./, jó 

de algum Icmpa. com elemenlos da oposição que se diziam 

meus aduersárlos c até mcus Inimigos. 

Um ex-presldcnle da República que se nOlablHzaro no 

govemo por $Cu cSI,íril o  vlngatioo. pelas perseguiçóes e lliol�n' 

das que prolloooo e delas se jusrljlcaua. na epoca. afirmando 

que a ordem eslaoo acima da Iet. foi procurar o m/m'slro da 

Guerra., propondo' lhe um golpe de forço. para. dcpor-me do 

go<.<rnD. 
Mais tarde 111m a saber lambl!m que a entrell/s/a do 

/ru/crnenle célebre l'hvlCIsco Campos foro prrol(lrTlC7ltc mos/roda 

ao mlnislro da Guerra e por ele apl!')t!a(la. Dai a ooragem do 
pmú!ctárlo. 

I Rdtn!-... . dlscu ..... pronundado nn I l j03/194S. 



As declaraç6es de José Américo e José Augusto. os 
entendimentos secretos com Juarez Tãvora e Jurac!l Maga
Uláes. twnblom não deíKwn dullldas .wbre o aSSWllo.. O aliado 

de vé'spera dos oposicionistas. assim que l!te accnel com a 

CWldldatura. tram
i
formou-se em contendor do brigadeiro. 

Não tenho rwóes para duvidar da lealdade das F� 
Armad(l.!l de mutilo PlItria. tis quais sempre presfigleL 

Nenhum gotJemo esmerou·se tallto pclo seu f()('foled' 

menlo qU(lflto o meu. 

Nenhum cuidou larlfO de suo preparação projlsslOfIOJ. 
do selcclonamenlo de seus quadros. do aumento de seus 
efetivos. do seu equipamento. da mel/loria de suas colldlçócs 

materiais e do seu eo,iforto. 

Não tenho para elas senão sentimentos de apreço e 

admiração. 
F'ul {raído apeno..� por um chcife mllflar. no qual de· 

posflcf toda co,tflança e cumulei de bentificlos. seguido IJQr 
a/gllfls asseclas Interessados e InlC'resseiros. A demogogla. (I 

intriga. a Ir(llçdo Imperaram. Sem con/role. amparados por 

esses maus clementos e principais responsáveis. 
Não havia IdéIas. nem progr(lmas. nem diretrizes cons

trotü'as. nos meus oposllores. Só o Ine/lamento à desordenL 

Cenas Jomallslas sem educaçáo civkn. mouldos por Interes· 
ses suba/temos. e alguns po/itlcos torpes ou vesllnlcos foram 
os priru.:ipals InSlrumcnlOs dessa sUuaçdo. A Intrigo e a ca· 

lunla. acellos e ale (lnfmadas por e/ementas que cercauarn 
o próprio candidato por mim (lpresenfado e detentor da força 

que eu lhe puser(l r1(1S mdos. lonwram de mim 1m! prisioneiro 

lorfurado pcl(ls CJgressões de tu!S e llela suspeita cavllosa ele 
outros. 

Esse candlda/o t: um homem primâ-rio. fnsllnl/oo. des· 
C01JIindo. desleal. com ambfçóes superiores ao seu mereci· 
menlO e cercado por uma camarilha domésllca. c/IXI e mllllar. 

que o domina sem controsle. fal(Uldo. ora em 1I0me do povo. 
ora do EJrercllo. sem represenlar nem a um. nem a ou/ro. 
SenIl que eSlaua fralda e sem um panlO de apolo. Núo pode

ria reagir porque bradariam. eor
i
forme o mnblenle por eles 

criado. que eu prepruo um golpe para conllnuar no poder. 
Resoluldo o. manter minha palavra de que ndo seria 

Cllndldafo. prfifert If(UlSlgir com essa slfua('do angusflo.nte. E 
oonf/nuel OIienlemdo os acollleclmcnlos para a solução poli· 



tfco-eleiloral Jd df(/!nlda pela apresenta�o dos dois condlda' 

tos militares. 

ESlatla eu. porém. ameaçado. a cada momento. de 

deposiçáo por um golpe de força. Por Isso �ígi estas riO/as d 
guisa de ÍIlfomlC1ÇÓO. paro que sejam publicadas. se vierem CI 

oorif11Tl1ar·se esses falOs por mim esperados. Escmuo de mlnhn 

palavra empenhada. de fonna p ilbllca c .solene. estou firme· 

mente deddldo a resistir. mesmo Isolado. (.I qualquer golpe de 

traiçdo ou de �ndcL 

Nóo ser cwldldato. para evilnr a deso<dern. é um (.1/0 de 
abnegClÇÓO e desinteresse que meu pais tem o direi/o de esperar 

de minha parte. 

ResIstir à ulolénc/a para me depor do goucrno é um 

dever. 

Primeiro. porque nM resis tir seria um ato de fraqueza.. 

Incompativel com a dignidade do cargo e o felonlo dos 

agressores. Segwido. porque COllSllhl/rla um mau euomp/o para 

o futuro. 

Lúcido e consciente. estou resolvido a esse SOcrlflC/o 
paro que ele fique como WIl protesto. marcando a collscl�ncla 

dos traidores. 

Se sucumbir. ví tima de uma agrcss60. deixorci MS seus 

autores morois c mo/criais. como um legodo de irifdmfo, a 
Ignonimla do atentado que oontm mim protf(orem. 

Sinto que o pooo brasileiro a quem /lunc:a faltei. no amor 

que por ele lenho e /lO deJe!KI de .seus direflos e legll/mos 

Interesses. esta comigo. 

Ele me fara Jusllça! /3-4-/945. Ge/UlIo Vwyas (Arqutvo 

Getúlio Vargas) . 

•. 195 •. Vento da earta publicada pela Imprenu 

Ma(s uma vez. as forçt:JS e os Intere$$Cs conlTO. o pooo 

coordenaram-se nouwnen/e e se desencodeiom sobre mfm. 

Nóo me CIClISO:17t. insultam: nóo me combatem. ca1lUllam 
e llão me cllto o direito de defesa. Precisam sufocar a minha 

IJOZ e Impedir a mlllllo ação. para que cu nó-o cont inue a 

defender. corno sempre defendi. o palIO c principalmente os 

tlllmildeS_ Sigo o destino que me é Imposto. DepoIs de dea'!n/os 

de domInlo e espolfoçóo dos grupos CCOflOm.cos e .financeiros 

Internadollais_ fIZ-me chefe de uma revolução e uend. Inlde( o 
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ITabalho de libertação e Instaurei o regime de liberdade sociaL 

TIve de renunciar. Voltei ao govemn nos braÇl)s do povo. A 

campanha sublen"Ónea dos grupos ullemacionais aliou"$C ó. dos 

grupos nacionais reoo/tados contra o reg/me de garantia do 

IrabaUw. A lei de lucros extraordinários foi de lida IW COllgresso.. 

Conlru a justiça da rellisão do saldr/o min/mo $C descncadea· 

ram os ódios. Quis criar a liberdade nadonal na polencialização 

das nossas riquezas alra�s da Petrobrás. mal oomcçtI esta a 

funcionar. a onda de agflação se aooluma. A Eletrobrâs foI 

ob$/(1l;I1I�ada alé o descspero. Ntto 'Iuerem que o Irabalhador 
�a /lUTe. Não querem 'IUC o povo �a írldependenle. 

Assumi o gouemo delllro da espiraI iliflaclonâria que 

destruia os oo/ores de lrabalho. Os lucros das empresas eS/J"WI· 

geiras a!cancavam até 500'II> ao ano. Nas dedaruçóes de va

Iares do que ImporUwamos exis/lam fraudes constatadas de 
mais de 100 milllÕeS de dólares por ano. Velo a crise do cafe. 

oolorizou-se o nosso principal produto. Tentamos dfj"ender seu 

preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa 
economia a ponto de sennos obrigados a ceder. 

Tenho lu/ado mês a mes. dia a dia. hora a hora. resis

lindo a uma pressão COI'1S/Wlle. Incessante. ludo supor/wldo em 

slléncio. ludo esquecendo. renunciando a mfm mesmo. para 

defender o pollO que agora $C qu<.'<la desamparado. Nada mais 

IIOS posso dar a não ser o meu sangue. Se as aues de rapulCl 

querem o sangue de alguém. querem continuar sugwldo o palIO 

brasileiro. eu Ofl.'f'f!ÇO em holocallslo a mUlha ulda. Escolho este 

melo de estar sempre conllOSCO. Quando vos humil1u:uem. sentireis 

minha alma sofre,ldo ao IIOSSO lado. Quando a fome baler a 
oossa porta. serl/freis em oosso peilO a energia para a lula por 

l!ÓS e oossos filhos. Quando IIOS uilipendiarem. selllireis no meu 

penswnento a força para a reação. Meu sacrtflClo oos IIlWllern 
wlldos e meu flOl!le serã a tIOSsa bwu:lclra de luta. Cada gola 

do I!leU swlgue sem uma chwna Imortal na oossa consciência 

e manlera a ulbraçao sagrada para a res istência. Ao ódio 
respond.o com o perdtto. E aos que pensam que me derrotarwn 

respondo com a minha uitÓlilL Era escrallO do povo e IIl?Je me 

liberto para a uida eterna. Mas esse pouo de quem fui escmuo 

MO mais seró escrauo de ninguém. Meu sacrtjlclo fICara para 

sempre em sua a/rna e meu sangue lerã o preço do seu resgale. 

Lu/el COnLra l'.I espoliaçóo do Brasil. ul/el contra a espt)" 

liação do pouo. TenJw lutado de pe/lo aberto. O ódio. as Infa· 



mias. a calúnia não abcueralll meu ânimo. Eu IXIS dei a minha 

uida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente 

dou o primeiro passo no caminho da etemldade e saio da vida 

para entrar na História. !Arqulvo Getulio Vargas). 

3. 1954. VersAo da carta-testamento encontrada 

em seu arquivo particular anos após sua morte 

Deixo á sanha dos meus Inimigos o legado da minha 

morte. 

Leuo o pesar de não haver podido fazer. por este bom 

e generoso palIO brasileiro. e principalmente pelos mais ne· 

cessltados. Iodo o bem que pretelldla. 

A mellllra. a calúnia. as mais torpes hwenclonlccs 
foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos 

Inimigos. numa publicidade dirigida. slstemalica e esconda· 

losa. 

Acrescente'se a fraqueza de amigos que n(jo me de' 

fenderam nas poslç6es que ocupalXlm li felonla de hipócrl· 

tas e traIdores a quem bemukiel com honras de merc�s e li 

Insensibilidade moral de sicários que entreguei (j Jusliça. 

contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião 

pública do pais. colllra a minha pessoa. 

Se a simples renúncia ao poslo a que fui leuado pelo 

sufrágio do povo me pennlUsse ulver esquecido e tranqüilo no 

cháo da pà/ria. de bom grado renunciar/a. Mas ral renuncia 

daria apenas ensejo para com mais fúria persegulrem'me e 

humilharem-me. Querem destruir·me a qualquer preço. Tor

nel'me perigoso aos poderosos do dia e ds castas prilJUegfadas. 

Velho e cansado. prliferl Ir prestar contos ao Senhor. noo dos 

crimes que náo cometi. mas de poderosos tnreresses que 

contrarIei. oro porque se opunham aos próprios Interesses 

nacionais. ora porque exploralJam. impledosamente. aos 

pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras 

e sofrimentos. Que o sangue dum mocente sirlXl para aplacar 

a ira dos fariseus. 

Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram·me 

(I conforto de sua amizade. 

A resposta do pol)O lJirá mais larde n. (Arquivo Getulio 

Vargasl. 



11. Amtrle. Latln. e pan-.merleanl.mo 

Em seu rnc'.uio. escrito entre 1930 e 1942. bem como em alguns 

dos discursos que pronunciou como presidente da Republica. Vargas 

dá um testemunho da atenção que dtspensava ao pan-americanl5mo e 

á Amêrica do Sul em (spedal. e_ 0110 raras veteI. da admirnçll.o que 

nutria por outros presidentes do seu continente. como. por exemplo. 

os gencruls Augustin Justo da Argentina e Gabriel Terra. do Uruguai. 

As principais questões. diplomáticas e mititares. são por ele abordadas. 

evidenciando_ porém. ao lado da cordIalidade no trato desses allSunt05. 

também certas precauçócs. particularmente no que diz respeito fi Ar
gentina. 

Selecionamos alguns trechos representativo!! dns oplnlcks que 

Vargas nutria sobre o continente. seU5 homeml e !leUS problemas. Esse 

ê um aspecto pouco conhecido do seu pensamento. sobretudo porque. 

quando analistas c historiadores falam na politlca externa do Brasil na 

Era Vargas. abordam preferencialmente as relaçOts com OS Estados 

UnIdos. 

1. guestl.o do Chaco 

Em meio às rcferénclas sobre as Américas um dos len.as quc 

mais ocuparam Vargas cn. seu OOrio foi a guestão do Chaco. que 

moti\·ou uma gUCITa_ Iniciada em 1932. opondo a OoHvLa ao Paraguai 

na disputa do Chaco Boreal. regUlo llollvlana rica em petrOleo_ Em 

1933. os governos do Brasil. ArgenUna. Chile e Pcru tentaram. sem 

!x:Ito. mediar um acordo de paz. Saavedra Lamas e Cruchaga Tocomal 

eram os ministros das Rclaçcks Extcrlores da Argentina e Chile. res

pectivamentc. e são vArias vezes mencionados por Vargas quando ex

pressa suas preocupaçOes sobre o (,'OnOlto. A Guerra do Chaco sO 

tennlnaria em 12 de Junho de 1935. com a assinatura de um annLstldo_ 

O assunto foi registrado em seu DiáIio com os seguintes apon

tamentos: 

Às J 4 'loras fui ao Cale te. onde. em rompall'lla do 

mllllstro do Exterior e do minis/TO Caualronll. secre/ârio-gcrnl. 

recebi o minls/ro da Boliuia. que nos Jo( entregar as COIldcooro

�s da Ordem do Condor com que nos ogmciou o goucmo da 

DoIiuIa. rrazerldo-me uma oorla do preslden/e Sa/wnallC'O. da

quele país. Nessa ocasião. lralamos da guerra enlre a Bolivlo 

e o ParaguaL das dêmarches fel10s para evIlá-la e das possl-



b/lldodes para a suspensão das hoslilidades. (Diârio. 26/ 1 1 /  
1932J. 

O ctl/lIu:eler chUeflD mostra-se agastado pela intervem
çóo dos presidentes da Argenllntl e Brasil na Questão do Choco. 

sem que fosse conuldado o Chile. Es/l? ala partiu da /nldalioo 

pessoal do presldenw Justo. a quem eu não poderia negar 

apoio.. Desconhecia os compromissos Saauedra·Tocomal. Aliás. 

o prfmcfro nada ponderou � isso na COflferi'ncia hauida no 
Guanabara entre os dru presidentes e os respectivos ministros 

do Extl.'fior. (OlMo. ]7-20/l0/l933J. 
COlluerSO com o ministro da BoIiula para que se emenda 

com o seu govemo sobre uma proposta de paz IID Chaco. atm' 

res de unia Interferencla dlre/a do presldcll/e Jus/o JUII/O (l(l 

governo do Paragual (DIário. 4-8/1I/ 1933J. 
Complicações da Questão do Chaco. pela all/ude do 

Chile. querendo reunir um congresso em Seul/lago para discutir 
o assunto. Recusa do Brasil e Argen lirta. (Diário. 5-6/6/1934J 

A Quesl40 do Chaco chegou a seu ponto terminal com 
a aceUaçôo. pela BoIiuia. dos prfndplos propostos pof' Saauedra 

Lamas. Já aceitos pelo ParaguaL (Diãrlo. 20/8/19341. 
A /ntl.·rvençóo de Saauedro Lamas paro. tennlnar a Ques· 

tOO do Chaoo parece ler frclalSsado.. A Bo/iu/a propós '1lOd1flca
çóes que a chancdaria aryen lfoa recusou. (Diário. 13/9/I934J. 

Reuni no Guanabara o ministro da Guenu o chtifc do 

ESfado·Malor do Exército e o gcrleml Valdomlro. com os quais 

/rafel da Questóo do Chaco. das compliooç6es que poderiam 

advir e das medidas preventllJQS corwenlellles. Conuersel depols 

com o general Pamaleâo sobre a conuen!htcla de Instalar o 

Conselho de Defesa NacionaL (Diário. 21·23/12/19341 
Depois USOII da palaura o ministro da Guerra. (/lIe 

falou sobre as necessidades do seu mlnist&io. e o ch<ife do 

Estado-Mafor do Extrdu>. sobre n Questáo do Chaco. o possf' 

billdnde do nosso enoolvfmento contra a OOI1lnde e n nosso 

completa faJ.tn de recursos parn erifrentar uma Silu!lÇÓO. Hes' 

polldl que n Situação dlplomá/lcn ern ban. que deu(nmos 

oprouelta-Ia parn nos prepararmos para qualquer eventunlido· 

de. e que o Estado-Maior j/7.esse uma exposição escritn das 

prouidtncios necessárias. 
O general I'antaleóo propôs que se mondasse fazer 

urna estradn de rodagem em MaIo Grosso. de grande Importau

da eSIrnIégica. (DllUio. 27·29/12/1934). 



o ministro do Exterior' trouxe ao meu conheclmenlO ti 

conftrmaç{lo de que os governos do Ch1le e Aryenllna. conuldan

do-nos. jWlto com os oulros pa.Lses. para cooperarmos na. paz do 

Chaco. nos e.>rlufram da �u/amenlaçóo da.s relaçóes (.'COfI6mI. 

oo.s atribllidas aos palses vizinhos. e lI"OWo:e-me a cópia de uma 

naia em que o BrasU se escusava do comparecimento. alegando 
que o caso estava fafeto/ d LIga das Nw;óes. 

PondereHhe que nóo deuemos usar desse sublerfUg/IJ. 
pois nós. ndo pertencendo d Uga. não deveriamos twnbtm nos 

apresentar como drifensores dos dlreilos desta. Opinei que se 

redigisse uma nala sumária e lrIdsiva. direndo que nos recusá

vamos a partfdpar porque eramos e.>rlukfo.s da discu.s5ÓO da.s 

c/Ousulas cconómicus em que túIl,amos interesses, que outros 

/rIt.tm decidir desses Interesses lt nossa rel.'Clfa. e que protestá· 

vamos contrn essa exclusóo. O ministro dcdarou-se de CICOrdo 

e jIcou de redigir essa noIa. [D/fario, 9/4/19351. 
A nota bmsUelra sobre a paz do Chaoo e ti CoI"iferênda 

de Buenos Aires. e seus resullados recíprocos: o goucmo wyen' 

llno atribui a respOon..'I'abilidade ao Chile. este li Argentina. o 

Pwagucl! a um erro dalflDgrdjlco. e despertou-nos a simpalfa 

maior dos Estados Unidos e do Un.oguaL No despacho com o 

minislro do Exterior e na cwdltnda ao emlxtlKador argentino. 

trotei cU>sles a.sswUos, bem corno da uiagern lt Aryer1linl'l. pela 

qual o mesmo embaiKador se mostra entusiasmado. Combina' 

mos lamhCm que se restabeleceriam as démarches paro a Con· 

ferl!ricla de Paz em Buenos Aires desde que cU>sapa.recessem os 

molivos argüidos pc", Bra.sU. PIcou muUo satisfeito. poi.s do 

oontrário serfa WI\ fl"OC(J$$l) oertlcal para o sr. Saauedro Unnas. 
que. segundo afinnou. cairia a plumbo.' 

Recebt o embalmrJor chileno, que veio pessoalmertle. como 

Já jIzeru. o da Argenllna. eq>/blr o caso da omissão do nome do 

Bmsil, IamertUIr o Illcldente e reiterar o pedido cU> llOSSO colo''''' 
raç{lo. Respondi que. fomwkuJ.as regularmente as c.q>IiI:açÓ('s e 

aterK1idos os rnssos pontos de tisfll. já nOO houena motiIJos puro. 
persis tir no atitude anterior. IDlruio. 16/4/19351. 

Hâ dias. quando mandei lrifonnar pelo lel�one ao 

ministro do ExU.>rlor dos palestras que liuero com os embaiKado-

• O mlnlatro do ExI�r1or do Bra.n era Divaldo Aranha. 
, Catr1a a prUrtlo. 
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res da A,pen tina e do Chile sobre as possibilidades do rompa

recimento do BrasU a Ct:Niferlndo. sobre a Paz do Chaco. dadas 

ojldalmcnle eApllca(tes sobre II sua nota de U'CUS1l. respondeu

me ele fo 1wver mandado nota dizel1do que a atitude do BrasU 

em dljinnfva. e que hotlfo OOfllJidado os gooernos do Paraguai 

e Boliuia a enuicuem seus chruto::cleres ao Rio de Janeiro para 

dlscutlrem a paz do Chaco sob a minha presidl!1lCict. FIz sen tir 
/medla/amerlle não SÓ a m/Ilha discordclnda oomo a estrallheza 

de que LOmasse tal atitude ó minha revella. FIqueI neslO alrer
na/lua.: exonert'l-to do cargo corno prova da millha d/scon:fdndn. 

O que lrarlo repen:uss60 escandalosa 00 caso e nóo !W: ajas· 

laria a hipótese da mln1w coniutllCln. ou oola,..me, CaleI'me, 

aguardando os ocon/ecfmelltoS. que se ndo jiurom dcmoror -
o Paraguai rcctJSOIL 

Várias serlarn as conseqüências e desvantagens dessa 

inidallua Iewma: 1 "1  o ato pouco amistosa para com a Argen

tina. rIO momento em que se preparava a minha IÁSlta: 2"} a 

supos6çdo de que a IIOSsa recusa Jora apenas um preleKto para 

querermos as glórias de Luna solução e.u:lus/uista: :n tirávamos 
do assunto a sua sl(ln!ficaçl\o oontinental; e. fma1merue. 4' nos 

tifaslÓuamoS da tradiçóo seguida geralmente pela nossa diplo

mada. principalmente desde Rio Branco. de nunca nos oJere

cermos para o Jun«w de juizes. sempre desagrat1illJel. e nos 

nluelonnos com umo diplomacia de espionagem seguida por 

outros países. 

A fim de sairmos deste impasse, teleyroJef 00 Osvaldo 

narrando-llte o que se passava e sugerindO'Ute tomar o gouenlO 

americano a Iniciativa de novas negocfacóes para um erucndl· 

mento amLstoso enfTC os paises. Este aceitou. e esta em anda

merlto. (Diário. 22/4/19351. 

Segunda Jo/ um dia movimentado. Pela monhó. rompa' 

reci ti. sessOO do COllsel/1O Federal de Comêrdo &tenor. Foram 

díscutldos e ootados /4 pareceres. Durante a sessdo. compare

ceram ao Itamarat/ os embatxadQl'CS da Arpen lina e Chile. que 

en1reganlm ao ministro do EKterior a 110(0 de apelo ao Brasil 
para cOOlbomr na paz do Chaco. A tarde. albn dos despachos 
nonnais. recebi o em.boLxador orgentúlO. a quem tranqilfllzel 

sobre a resposlfl do BrasU Ó nota entregue. e tmtamos de uórlos 
outros assuntos. Tam!N!m recebi o presidente da Cdmara uru· 

gua/a. acompanhado pelo emblllxador daquele pais. (D/arlo. 
28 e 29/4/19351. 



Resposta fauomuct do Bmsll d nora dos palses ameri· 

canos paro a sua oompartncio d Collferéndo. de Pta. (Olarlo. 
30/4/a 2/5/19351. 

Enrref nouomente nos trabalhos comuns da administro.' 

�. Mas. nestes dias. o fala que empolga a opinlóo t a pa% 

do Chaco. As negoclaçóes de Buenos Aires, o nome do Orasll. 

0$ trabalhos do nosso cllW1C'eler s40 asswuos do comenldlio do 

dia. [Dh'irlo. 9·1 1 /6/1935). 
Gro.ndes demonslro.çóes de alegria pela assinatura do 

protocolo que delerrnlrlOu a cessação da lula no Chaco. Dl$cur-

50S e slllipensão dos lrabalhos na CdmGro e Senado. (Olarlo. 

12/6/1935) 

Passagem "" Rio do notXI cardeal aryenlino. Receios de 
guerra na Europa pela ali/ude desajlodoro. de Hitler. O presto 

dell/e provisório do Paraguai dlr"lglu·se aos chefes de Estado 
que tomaram parte na CorIferencio. do Choco sobre o reconhe
cimento de seu governo. premelenda acalar as resoluçóes da 

CorIfe.-tr>Cla da Paz. (Dltlrlo. 10-1 1/3/ 1936) 

2. QuuUo de Letleta 

A Questno de Letida oonslsllu em uma disputa territorial Ini
dada em 1922 entre Peru e Colômbia pelo poria de Letida. reglllo de 
fronteira cntre os dois paises c o Brasil. Em dezembro de 1932. o 
governo brasileiro tentou. sem sucesso. articular um acordo que previa 
n ndnúnlstraçtlo temporária brasllelra do território disputado ali: sua 
devolução ã ColOmbln. O acordo conciliatório final. contudo. !I-Ó rol 
selado com a mediação do Brasil e: com o patrocínio da Liga das Nações. 
em 24 de: outubro de: 1934. I'or CIIte: aoon:l.o. o Peru reconhecia o dtreito 
da CoIÕfnbla sobre o território e:m questão. obc:dccc:ndo ao u-atado de: 
limites entre os dois paiscs. tlnnado em 1922 e conheCido como Tratado 
Salomón·Lozano. 

Diário: 
Vejamos de quc maneira Vargas aborda o assunto em seu 

O ministro do EXterior expós a s/lUQ(:áo ainda ao Brasil 

pelo COflfll1o Irnincnle entre o Peru c a Colômbia pela Questão 

de l.et!cfa. Eu opinava para que se fechasse o Amo.zol1as d 
entrada de navios de 9uerra dos dois palses. A maioria do 

Ministério opinou. porém. pela manufenedO da liberdade de 



rránsito. de acordo com a /eira dos Imlados. (DIário. 24/12/ 
1932). 

Despacho com os mlntslros do Exter1Dr e da AgricuUum. 

O primeiro. depois de ouw-me. propusera uma soIuçóo oonciI/(I· 

rórla paro dirimir o oonflilo erllre o Peru e a Colômbia: o Peru 

entregaria 00 Brasil O lerritOrio em litígio. O Brasil O reporia as 

oUlorldades coWmblanas. e depois a COlômbia oonoordaria em 

conslderor. de nollO. o Tratado SalomÓn·/..ozano. A Colômbia 

aceilou. mas o Peru prop6s modljicaç()es que noo pareceram 

amlll"nlenles. Conllnuam as neyocioç()es. (DIário. 3/1/1933) 
O ministro do Exterior Informou-me sobre a marcha das 

negoclaç()es na Ques/ão de /..e/ieia e a ação pouco clara da 

diplomacia peruana. (Dlarlo. ]0/1/ 1933). 

Com o mlnts/ro do Exterior. lro/ei 00rI0s assunlO.'l. sendo 
os prfru:lpa!s. a marcha das negodaçóo:>s paro evUor o guerra 

entre a Colômbia e o Pen. I ... ) (Drarlo. 17/1/ 1933). 
Além dos dcspac/ws COITllU1S. /WUIll" a relUlw do Con' 

selho de Dçfesa Nacfonal. para Imlar da Quesllto de /..elicia.. 

Após mui/as d/.scuss6es. fICOU resoluído nomear-se uma comis

sóo m!.s((l, com represen/anles dos estado·maiores do Exêrd/o e 

Marinha. e do MlniMério do Exterior. para examInar o caso e 

dar parecer. (Dlarlo. 2 1 /2/ 1933). 
F'ld ao Cate/e ass!.stir ó parada operórla.. 

Após esta. recebi as audiências. entre e/as. a dos repre

scnlanles do Pcn. e Colômbia. acompanhados pclo meu ex

mln!.stro Melo F'ranco. que foram conufdar-me para a sessão de 

encerramcnlo dos Iraba/hos. f'elic/lel-os uloomenle pew b:llo 

que ob/illl"ram na d!.s<;ussóo do Caso de LeHda. eullando a 

guerra. trocamos amabllidade$. e rellraram·se. hOlll"ndo eu 

promclído comparea.>r ã sessão que se reallzarâ o 24. (Dlarlo. 
2 1 -23/5/1934). 

A lorde. sessão de encerramento da Coriferencia 

CoIombo-Peruano sobre a Questão de !.e /ida. Alia slrullÇÓO de 

pre$IIg/o InlCmaclonol para o BrasIl. amblenre de simpalfa. 

Disse de momento algum(L.� palavras amãlll"is de congralula

ções ao encerrar a sessão. (DI;\rlo. 24/5/19341. 

3. Pan-amerlcanllmo 

A América Lalúla eslã fadada a Um papel pre{KJfldc· 

ranle no campo das re/açõe$ In/emadono:ts. Jamats no decurso 
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da história existiu um bloco Ido nWIlerOSO de nC1ÇÓes. Innwtadas 

pelos laços de uma doulr/na generoS<l - ba .. ,eaefa no respeito 

mliluo e na comunhão de ideais. de inslilulçócs c de finalidades 

. qual st;ja o pan·wnericanismo. O sistema de princípios e n0r

mas qu .. liga os Estados americanos se diferencio essencial

meme das alianças da e..q.>eriblcia passada. em que as nClÇÓes 

se reuniam exrlus/uamenle sob a prcssóo de Interesses cgolsUcos 

de autodefesa ou por designlos arrogantes de agressão. Nr'm 

tememos os nossos r;ÍZinhos. ndo cobfçamos tenus alhefas. O 

que dest;Jwnos ê a oocxistt'/1da pacjfica. a coIabomçóo reciproco 

e cordial para o deserlllolu/menlo do Conllnente. (Discurso dc 
saudaç<1o ao presidente Manoel Odria. do Pcnl. 25/8/1933). 

O Jalo mais Impor/anle destes dias jol a enlrega da 

carta do presldenle Hoosevcll. por intermédio do embaixador 

amertcano. conr;/dando para a reunllio de uma conferência 

oon tlnenlal de pa7;. Depois de respo,uter aceitando. e renninada 

a audiência com aquele emba1xador, recebf os representantes 

da fmprCIIsa. principalmenr.e esrrangelra, e aprolJCilel para Ja

zer algumas declaraçócs sobre uma autarquia americana de

jetlsíoo mue os ml!looos de exagerado nacionalismo CIDIwmlro 

dos paises europeus. F'iz essas declarações mais paTa produzir 

fifel10 nos meios oflCUiis da Europa. no momento em que o sr. 

Sebasllão Sampaio anda tratando da relJisr'm dos tratados co

men:lals. NfID sei se produzirão. (Diário. 17-18/2/1936). 

( ... ) ja não existem antagonismos no Conllnente: estamos 

unidos por r;incufos de estreila solidariedade a todos os paises 

americanos. em lama de ideais e aspirações e no fnteresse 

comum da nossa dfifeso... ("No !!miar de uma noua era-o discurso 

pronunciado em 1 1 /5/1940). 

Audltncla com o ministro Rossetti. do ChUe. Manifesta' 

se multo alarmado com o rompímento das relações com os 

paises do Eixo. Cl;}as COI'lseqüt'oclas s.erdD a guerra. 

Ao escurecer. recebo o Osualdo. com quem COI'l!.>erso sobre 

essas coisas. Penso sobre essas coisas. A maforia dos paises 

moer/canos que aaotarwn essas soluçÓes de declarar guerra..� 

ou romper re/açóes ndo o jez espontaneamente. FOram coagidos 

pela pressão americana. IDlãrlo. 16/0 1 / 1 942). 

Orgulha·nos sobremodo a clrrunsLlincfa de ter sido esco

/hldc o BrasU para hospedar a JwnUiCI I(l.!ina. ora reLUlida com 

o objeUvo de preseroar o seu patrimônio espiritual N� das 

mais jovens. que jalores geograjk:os e er;enws sociais e politícos 



alçaram d siluaÇ(1o de destaque <,'I1l1"e as portncias mundiais. o 

Brasil sente o ónus dessa grandeza e compreende as responsa

billdndes que deve porrilhw" na Wdua tarç{a que nos rcitoe sob 

o mesmo ideal 

Prccell.o moclemo de sociologia. parl/ndo de premissas 
un!versolmente oceltos. afastou o preconceito de raça. pam 
ooILar suas a.rençóes para a irlfl.1tnda prepondeml1te dos fa/Do 
res cul/umls. que distinguem os povos. Ndo há raças superiores 

ou lIiferiores. raças de senhores e de escrauos. No cldo da 
história. há pouos que otlngem o apogeu e depol.s decaem. 
Chegam a um alto grau de desenvolvimento e de e.qxuuóo. e 
dec lÚlam. desaparoccndo na poeira dos skulos. enquanto sur
gem nouas CivilIZações. Não e mais. poI1anlO. o tipo biológico. 

nem a ftllaç(w a determinado gn,po tenro que situa o homem 

no espaço. t a sua Iingua. a sua arte. os seus COSfumes. as 
suas trodlçóes. Em verdade só os 1000s qfIrts de um patrimóu., 
Cldluml comum podem fundamentar. em ba...es illdestn,/fuels. as 

relaçites enlre os homens. 
Noo t de hQle a � enrre os povos a se agrupa

rem em tomo de obJetluos /lmUCldos. na malorla das vezes 

IlIcolifessáueis. porque tlnliam como escopo imediato a COI1qul�ta 
e e.scml.ll.taçóo dos vencidos. Nem Ioda a humanidade. po..-bll. 
conseguiu superar esse es/áglo dCl em medleual e de fases mnis 

recentes da história. em que se prelerldla suqfugar d força as 

naçóes Íllef"meS. C01\.Slitulndo presa JócIl d sanita agressIva dos 
grandes fmpI!Tios. 

Dal a necessidade deu: alianças defensivas. �a na 

evera militar. Sl#a no campo da mobilíZ� dos ualores espi
rituais. como a {Iue ora nós. os lallnos. levamos a tifelto . 

.A carta de principias da lJniOO I..a IÍlItl n<lo e>"lCeJTtI. em 

.seu le.l1o. IIllençóeS mal veladas de uma dlspos!cóo de Imole

rlincia paro com os povos de outras ortgens. nem slgnfflca uma 
otilude de tmpelmb/Udade ás conlribulçóes de caráter técnico 01.1 

cienrif/a;l. sempre valiosas. que nos queiram oferecer outros povos. 
Mas essa receptividade ndo deverá Ir ale á dilu!cóo do que 
possuímos de mais nobre - a nossa culrura lalitltl. ma"" dentre 

lodas as qflrmaçlles da esp/rllualldade unluersal 
Reconhecemos a parcelo de progresso que nos rbn pro

porc/of1ado OI.Itros agrupamenlos culturais de grandeu1 inconresre. 

e a partlclpaçáo desassombrada no coI\/l'to esboçado pelo 
anlagonlsmo ideológico que COflllulslona o mundo; mas relutndl· 



170 ;OS INSTmJ/Ç()cS a. ERA VARGAS 

carnos. por 1$$0 �Imo. o justo dl.rclto de reconhecimerllO ,:>do 
que de cit>iliza(óo lemos proporciorlado poro. a consecuçdo desse 
progresso. 

N(w julgareis exagero afirmar que 110 Jillldo de locla 
realização humana há sempre wna ponderáuel colllrWu/çdO de 

cul/ura mUna. r ... 1 
t com orgulho e eruus!a.smo que uos acolhemos. E nllo 

mtmDr é nosso enlusiasmo C orgulho. ao a}lrmar-uo.IJ nossa 

COI}/lcmça nos des linos desla inslllulçóo. que. procurando /orkJ· 
leeer a co<LSdCndo. Iolma e elilabclecer ideais que COI'1ICTelfunl 

a nossa duU.Iu1çóo. eSlasá servindo ir: caLLSa da Paz enlre as 
Nações e do per/cllo entendimento erure os homens de boa 

II01Ilade. (DISCUnro pronunCiado nll sessllo inõlugurni do rTimel· 
ro COngresso da Uni:'l.o Latina. em 19/10/1951). 

4. Argentina 

Dio. 7 chega o general Jus/o. NO inl.erualo de que dispu· 
nha wlles de sua daegada. emmfllo o programa de recepção 

e os conuénfos a assinar. O prcsidente argenlino é receb/rlo 

entuslaSlicamcllte pela populaçlr:o da capital - sucessc'lo de 
Jcslas e so/(>11/dades. O presidcnlc JWIIO eSla emocianado pelo 
oo.fo.- do acolhImento. Trata·se de wn homem jr(Jr]CO. de Ira/o 
acolhedor e simples. nalureza dinâmica. conslfrulç6o sólida. 

f>nrec'o!-me Slr1ammenle decidido a uma pai/rico de oooperaçóo 
com o BrasU. (Oh\rlo. 5·9/10/1933). 

Estes dns se passaram com (J a/hNlade abS<.ll'Vida pelo 

vlsllO do presidente Juslo. que a I I  seguiu para São Paulo. 
1Udo eOlTc" pcljeitamefll.e; o acolhlmen/o auisthuso. o .,,,Iu:;/usmo 
espon/,{mf?O do pooo. a atitude pessoal do presidente. sua fran· 
queza e sinceridade. o brilho dos atos ofrdnis. a repercussOo 
dos lrCI/ados e Q boa impressão soblc os mesmos. (Diário. 9 a 

12/10/ 1 933). 
Podeis estar seguro de que (I 8ra.sil s6 ambidofla ufuer 

em fXU con\ lodos os seus uizill/lOs: sua poIltlca inremadollaL 
desde os prirne/rmi tl1wi da. flLÚepclldl'nckl. tem sido Inspirada. 

IIIuar1auelrnellte. no respe!lo ao direi/o de todos os pouos wne

rlcanos. A serella consllincia com que vem liquidando a pesada 

herança das conlrouêrsfas leniLorials. o espírito de concUfacóO 
e Ionganlrnlclade de que .sempre deu provas no unto de mais de 
um s.!cuia com (lS paisf.! .. lJizinhos. o QrIIOI' aJus /iça e â pt'Oblda· 
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de últemaclonal. IWIU1$ t>e2es demonsfrado no recurso ao Juizo 

arbitral. tudo islO criou para o BrasU uma Sffu<JÇÓ(l de confian· 

ça no Conlfnerue que ele se empenha em mWlter com redobrado 

fervor. sem fnueja dos outros pouos. porque tudo espera do 

luturo. sem ódios. porque deleS nada sofreu no passado. ( ... 1 
Estou certo de Inferprcfar os senlfmenlOs de todos os brasUefros. 

ao saudar. em seu nome. a N�o ArgenlÚla. almçtwtdo do 

mais Inllmo do coraçdo que lodas as bençó:os desçam das 

alturas sobre a República Argenrfna e o Brasil. em C1IJO c:tu 

Deus ÚlscrelJ('U seu crureiro de es/relas como um sirnbokl clenlO 

de paz e de concórdIa. (Na Casa Rosada. 22/5/19351. 

Es/es dios compreendem a viagem ao rio da PraIa para 

retr1bulr as visUas dos presidentes da Argenllna e UniguaL desde 

a pw1ida ale o Icrrefro dia de u/agem. 
A tlÍagem fem oorrido em boas oondições. e lelNllllOs 

algumas lIoras de adlanlamenlO sobre a hora de chegat./a. 

EsIWl1O$ peroorrcndo o IllDml rlo-grwuJ.ense. HqJe. domúlgO. Ilue· 

mos uúr/a$ demonstrações desponlvas dos marinhefros. Ontem 

jW!mos experitnda de ar/ilhana anliaêrea. e hQJe. de liros 
luminosos. Tenho oproueftodo o lempo para ler alguma coisa 

sobre o Argen lina - geografia jisf<:a. econOmfca e poU/1ca - e 

estou reucndo e coniglndo os discursos a pronundar na Argen' 

Iína.. (O/fino. 17 a 19/519351. 

No (rltimo. foi o encofllro com a esquadra arycnllna. na 

altura da cap. Polonio - evoluções. salvas. Iwrras. elc. A esc/ua' 

dra que veio ao nosso encontro compunha·se de afiO natJÍOS: 
quafro amfratotpedciros novos. dols O'uzadores tambem novos 

de dez mil toneladas e dois couraçados - Rlvadavla e Moreno. 

Tenho ta1l\Mm recebido mullas mensagen.s e radlogromas de 

saudações do UrugUllI e Argentina. Aquele também enu/ou scu 

buque a lias SGUdar. 
A fempemluro baIXou. Venro noroeste fno e conanle. 

Estou um lanto retifrlodo. Já estão prontos 1000$ os discursos do 

programa. rom e.xorçOo do do Bolsa do Comb"do. por noo haver 

certew. Sóo coisas mols ou mellos prO/ocolares em qllt' pus 

algum cunho pessoal. para dor'lhes cerlO sentido t! direção. 

rOh'lrlo. 20·21 /5/1935). 

FoI O prar.o ern que se realizarom as ufsitas d: Argentina 
e Urugual A rapid� dos aconfecfmentos. quase vertiginosos. o 

sobrecargo dos programas. o Intensidade das emoções nóo me 

pcrmiliram o registro diário das ocorrendas. f..imile/·me agora a 



WflQ nift:I�Idt:t em bb:o. sem núnudtnc1as. J4 Impossloefs de 
reconstituir sem evocar /es/emun/105. sem mnsullar documenJos. 

Essa$ ulsllas se ca�aclerlzaram ambas �Ia alta 
fidalguia e deSOOl1ecedoras atenções dos gouernos. t: pela 

cmolíuldade. cartllllo e espontaneidade das manifestaçóes po' 
pulIues. pelo bom acolI1fmel1to da Imprensa e pelas demor.sfrQ· 

çóes de apreço das dluersas classes sodals. Na A,yenlina tudo 

maior. com mais pompa. riqueza. elegdncia e bom gosto. No 

UmguaL sem que pec:osscm pt:r falta desse requUil05. com ma/s 

simp liddade e familiaridade. pelo entrelaçamento de sangue 
entre famillas bnuile/ras e umgualas. 

Reeebl grande numero de prc5eI1tes. que procurei recu· 
saro consLrru19IdO. alglllls. por serem de uso puramente pessoal. 
com menos cons/rangin1el1to. aqueles que posso Incorporar ao 

patrimOrdo do ESlado a/mués dos muscus. dos cSlabeledmentos 

de ensino. etc. 

Os nossos mUi/(lTt:s aprl!Cii:Iram muílo as demonslm(iles 

de apreço que receberam de .seus oo«:gas. prlndpa.lmente rUI 

Argen tina. onde espemoom encontrar descorlfiançns e restrfçóes 

criadas por certas Inl.rigas UUCl"t:sseíras. 
O presidente Justo foi de uma cordialidade e COITCÇÓO 

Impecóueis. Dois faIaS principais o preocupauam.: a Questóo do 
Cllaco e o Imtado de comerdo com o Brasil O segundo foI 
resoIuK1o fadfmente. Quanto ao prfmcfro. rK\o houUt:' tempo de 
chegar-se a um acordo com os liligan/es (lIues de meti regresso. 

Fli::amm as co/sos enoominhadas. e deúlef o nosso mUllslm do 

Exterior incumbido de tratar por por1e do BrnsU. Aguardo. de wn 

momento para outro. solução satisfatória. 

No Urugtlat o presidente es/aoo lIIa/s absoro(do pell.ls 
queslóes de po/íflca uI/ema: os restos do ootl/uma' ainda afluo 

e �/enfe na Imprensa e no Parlamcnto, comunismo, etc. 

Isso foi mmprouado pelo atenfadO do hipódromo que. segundo 
as aport'ndas. parece � o reswlado de wn complot. 

Em rt:slUno. as visilas Jomm de largo efeit o como poli· 
/!<;n de nprox/maçt'U), de conhecimento reeiproco e de melllor 
rornpreel1sóo, Para simpolizar, ê preciso compreender. (OIArlo. 

22/5 a 3/6/1935) . 

• R..rt�la a liaUk 'f � JoIo!. I'rnkImlt do U""ual doe 19O� • 1907 t 
doe 1911  • 1915. Era do Panldo CoIondo. 
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Viagem a bordo do sao Paulo. Sem nouidade. Aprot.Ie"ÍlO 
para descanS(lI" das fadigas do passeio. O presidente TCITCI 

radiografa Insistindo paro que IlIe mande cópia dJ) discurso qlJC 

pronuncieI de improutso no stlo Paulo. e n40 do que foi. publl' 

cado oficIalmente. 

Na A'yentllla. jIrou como meu chtife da Casa Milf1(l1". Ô 

minha dlsposlçdo. o general Gu/do Laual/e. diretor da Escola 

Mili1ar. filho do poeta Guldo li Spww e IlCtO do general. 1..o.ual/c. 
e. mmo subch(ife. o conlra·almJmnte Scosso. que dfu>m ser lUI1 

dos mais brilhantes oficiais da Marinha argen tino. No Urogua( 
.ficamm à minha disposf(/jD o general MendibU. ex-mlnistro da 

Guerra. filho de mãe brnsilelra. neto do caudIlho Ant6nio Nelo. 

general da RetlOluçc'io f'arroupilha de 1835. Da Marinho. o co· 

mandwlle Gomen$OrD. 'leIo do almlrwlte bmslleíro Wwtdenkolk 

e parenle lambém do alua! uice'olmirallte Gomensoro. do Ma

rinho brnsflelra. IDlárlo. 4 a 6/6/19351. 

Chegada ao Rio. Desembarque no Mlnlsltrio do Mori· 

nha.. l"CC"CpÇ4o Q/Idol 1\0 mesmo e marcho para (I Guano.boro. 

juntamente com o presidenle Ant6nlo Carfos. Mui/o gente /la 

aucn/da. Desfilamos par enLTe duas compactas filas de palIO. 

Mas recepção fria do pliblloo. (Diário. 7-8/6/ 19351-
Recebi Soot>Cdra Lamas. de passagem paro a Europa.. 

Vai presidir o ConSCUIO de Genebra. O rntnistro do Exterior" disse

me que ele manifestam o deSlijo de (UIU1ldcIr a uofta do Brasil 
à SOCIedade das Noções. A mim. falou·me de prefeTtnda na 

próxima Conferblcio de Buerws IAiresl e num arordo econômico 

da Aryentfna. Brasa e Estados Unidos. IOiãrto. 1/9/19361. 

Não compored ao Colete. R,'("(.'bt poro. abllOC"fiT o mlnlslro 

Soovedm Lamas e senhora. de IKiSsogem para Rucnos Aires. 

Esliveram preSCIlles o rnlnislro do E:x1eriof' e uórios oulros CO'IVldo' 

dos. en� eles. o entbo� Cânnno. Con/lnuam as boas reIa· 

ções de amizade argentlno·brasilelros. Alndo agora trocam-se 

genti/ems As jamfllos da 0110 sociedade daquI vendem. na f'efm 

de Amostras. póo. carne e vinho argcnUnos. em beruiflClo do 
corldode. Pnra os nv:smos j/n$ de bef�ida. o Brasil manda 

de cwfc'io dl4as mIl e lall/as orquidcas. (Dll1rIo. 13/11/1936). 

Recebi. em ulldJenda. o sr. Marcelo Aluear. ex-preslden· 

le da Argentino. de regresso o scu po.l.s. COllt>Cr"SOU nu.rlto sobre 

a situação do Europa.. sobre dOU/Mas CXlrcmisfaS. partidârlo da 

democrodo. Co<lferhIda de Paz. CIC. Não traIamos da polillca 
In/ema de seu pais. IDlãrio. 8/12/19361. 



No Exterior. eSlamos plomovendo um mouimenlo paro 
fa:z= o presidcrele Jus/o. 00 deixar o gouemo. presidenle do 
Conf�ncfo do Choco. conuencidos de que não se chego o 
resul/odo pe/(Js enlroues do miH�rro So.ovedro Lomas. IOtárto. 

14�15/2/19381. 

Não sol de coso. Possei o d!o lrobalhondo. despacllW1-
do e ossinondo papéfs. Exornlnef lJII$ papéis que me deU'ou o 
Osualdo: col'Tespond�ncw entre o c/rife do Estado'Molor do 

E:xércilo chileno e o seu embo.l.Kndot" no IJrosu. oorrespoodbtcla 

do minfslrO F'ort.s«o Hermes e os planos de guerra do Argen/tno 
como desdobrwncnlo de suo poIillca de hegemonia na AmCricn 
do Sul. Estabelecia uárIas h/pó/escs e IIO/"lanles. conslderundo 
o Bra.sil como aliado. e os plO/IOS de guerra erom contro esses 
dOO paises. fozendo t!luios hipólescs eotifonne o ol/lUde do UnI' 

gua( que poderia ser mnrro o Argcnllnn. o ftJJJtY desta ou r1(.'U!f(l. 
Esle p/ano do EstocJo.Mafor orgerlllno é o mesmo de que 

me faJ.ou o general Gó(s em São l.ourefl('O. e que lhe foi mos· 

(rodo no Chile-. Sobre esses assuntos falou-me o general Justo 
quando oqrlf possor • . desmenlirldO'os tll/c/romenle. Verdode ou 
não. convém estamlOS preuc/r/dos. O caso dos destroycrs I! um 

oulso. (Diârio. 8/5/ 1938). 

Possando por oqut. de regresso o Buenos Aires. i.lefo 
almoçar mmlgo o general Juslo. O encofr/ro. como sempre. fof 

muito cordial. NCXA!I.·o Impressi:lflOdD mm as mlsas da Eurnpa e. 

principalmente. C'OtIl a armgãnda alemd (Diário. 26/10/1938). 

5. Uruguai 

Sr. Presidente: o Governo e o povo do Brasil recebem a 

ufsita de Vossa E.:xrelbrda como leslemunho desuclI\eredor da 

amizade secular. que. por uínculos de profunda e esponlc1noo 
simpalla. une es/rcflomenle os nossos PQtrias. Ao COr1uUlhão do 

pensamento. o paralelismo dos coslumes. a semelhança dos 

idiomas. os pensadores do espirito e do catiner apro.dmaram 
as rrqjelórlas dos nossos países. condru.:úrdo-os jl1llrcmcnfe paro 

a consecução dos mesmos objc/luos dc paz e dos mesmos ideais 
de respelfo oos direi/os do homcm. O exemplo das 1105505 

fronleilu5 geogr4fkas. onde os cldadcs brasileiros se artk:u-
10m com as uruguaIas confund/lldO'se fi Interpcnelrolldo·se. 

uaJe pelo mais belo e generoso súnbolo de concór"dio e deuer1a 
seruir de paradlgmo ds relações enfre os Estados lindeiros. 



Nossos marros dlvlsórlos sepamm tenitórfos mas ItOO aportam 
os cornçóes nem aJastam. por nenllum dissldio. os leais vi.:l;(· 
MOS que. do Quarofm (lO Jogunrdo. oonsfftuem uma JamWa 

(mioo. dedicada Inteiramente aos labo�es do campo. AJeilOs 
aos mtste�es da v/da rural. uruguaios e braSileiros cduca' 
ram-se na disciplina do !raballlo uaronU. Jo�mando essa 

legioo de criadores e ogricultores que. na$ herdades e nas 

es/dnc/as lIatais. prepara o aducn/o de uma noua humanlda' 

de. na América. ("A secular amizade urugualo·brasileira". 

discurso pronunciado em 18/08/19341. 

DirlgI·me depois CU) cals Mauâ com a minha comflfoo. a 

flm de receber O presldenlC Gabriel TelTa. Foi enluslhsUoo e 

u/bTan/e o acolhimento que lhe Jez a população da nossa ca· 

p/laL Fique( muLto satúifeilo com esse acoIhlmenJo. como fIt::wia 

desapolllado se o rceebessem frlatne11/e. O povo. em massa 

quase COfUmua. enji/efrctua·sc a/râs dos cordões de fsolamenlo. 
desde o cais até a esquúIU da n,a Silueira Mar/ú!s. Acompa' 

nhei.., ate o saMo de honra di) Cate/e. e Wn com o Minb;têrlo 
oguardar a retJibu/çó() de sua Uislta IID Guanabara. 

A noI/e. banquete c rccep('ÓO no lIamora tt Foi. uma Jesta 

briUtrulle. Os nossos hóspedes mostraram-se encantados COfIl li 

recepç{lo e com (1$ belezas da casa. Durwlle a /rqJelO da che

gada. quando (1$ mallifestações eTam mais allorosas. convidei 

algumas vezes o presidente TelTU a leuantw-se no aulomóvel 
para corresponder as lIl(UllfeSI(lÇÓCS da popu/a.çóo oor1occL Is/o 
ft-Io soJrer um pouco . .seglUldo me uiformou depois. pdo reuma· 
lismo que lhe ataoo o joelho. 1Iáo permitindo esse desembaraço 
de movimentos dentro de um aulontóud. 

A Imprensa a/i! agora vai bem. Tem recebido com mui/a 

qfabilidade o Uustre hóspede e estimulado o ambiente popular. 
O discurso do presidente. 110 lIamam tL foi. pot' alguns julgado um 

tanto Ú1conuenlenle. pelas SU(I$ n1WlifeSlações sobre a polilil:a 
101110 uI/ema como &lema. (OI:\Mo. 18/8/1934). 

A chuua p";udlcoll os JeSl(}os deste dia em homenagem 
ao presidente Terra - hipódromo. u(slta ti; Fctro. de Amos/ras e 

baile 110 Guallabam. Os que se Tt.'tl.ILzaram. forwn reduzidos em 

seu progrwtla. 

Jantamos Õ rlOite no Calete. em cornpanIlj(! do presidente. 

Este opr'OllC'llou para Jo./ar-me em particular sobre a Qu('s!ÓO do 
Chaco. Aclleí·o dcsçjoso de fazt'r alguma colsa. prlncfpalmcrue 
que Josse agradável a Mr. HulL AuloliZcl o ministro do EKterior 



o. CÜU ool'lhedmerllO 0.0 seu oo/.ega do Uruguai das dcman:hc:s 
havidas no seruldo de uma coIaboraçd:o au[suda, $CI'Jl perlur

bar os trabalho$ do chanceler argenllno. anles auxWando'o. 

[Olaria. 19/8/1934). 
A larde. o presidente Terra e senhora compareceram 

00 Guanabara. 11(1 presença do Mlnistcrio, para apresenlar 

despedlda.s. Nessa ocasião. Joi pela minha senhora enl'('9ue 
d sra. Terra um lindo brilhante do Custo de 60 contos, home' 

nagem da governo da Brasil A noIte. comparecemas d esla· 

çóo da Central para apresenlar despedidas ao presldenle e 

sua comllfua. que seguiram para Poços de Caldas, com eSlóglo 

em São Paulo. 

A recepçdo do presldeme Terru e a acolhimento que lhe 

Jez a popuiaçdo cartoca JOi realmente bri/Jlo.nte. e [sla muita me 

conJortou. Pondo. de pane alguns pequenos seniles de protocolo, 

ludo correu bem. Assim lambem aconleça em São Paulo. e 

seremos JellZes. 

O presidente Terra é um homem bom, mul/O l1IqJado e 

ajeito ás lUlas polillcas, mas de esplrllo s imples, lralronen/o 

Jrrnu:o e esplriluOSO. alegre, !Cnda sempre com a gente da sua 

comillua um comenldrio dcsconcertanle, por demasiado uim. 

mas 0.0 mesmo {!Cmpo/ palernaL Ntlo é um espírit o  de grallde 

cu!!ura. mas l um IlOfI\efTl inte ligenle, bom. e eSló klllgc de ser 

um I1elradO, Senle-se que eslá um tartla Jaligod.o para o JunçCto 

que exer-ce. Do commua. seu maior amigo, o quem ele mais 

dis lingula. pot'f!<CC $Cf' a dr. Mané, seu médico particular e ex

ministro do Erterior, O alual minislro, homem de aJ.il.udes alInho' 

das. náo me pareceu muI/o ao correnle das Junções do scu 

carga. O se/lador I'ulg, que se l'Uilulooo consucgro do pre' 

sidente. é lambém um homem de 1"110 cativante. Um dos 

homens do comlliuo que melhor Impressiona é a general 

Compos - Inlel/gente, dlserelo e conhecedor da seu o}lelo. 

[Dlt'uio. 21·22/8/19341. 

Pala rulm/nallle do dia.: o gouemo UrugUllÍO d[ssolueu a 

luyamtorg' e rompeu relaçóes 00111 a gouenlO niSSO, como alo de 

solldarfedade com o Brasil. pela InlenJençdo desses agentes elll 

nosso pais. 1"0/ um nobre gesto do presldenle Terra, (Iue me 

mandou comunicar no dia da reuolla. pelo seu embaixador. 



aguardando apenas que o inquerito apurasse alguma coisa 
JustifIcando o ato. A nossa chancelaria índicou·!he essas pro· 

tIaS e ele agiu. A noite. o mínÍSlro do Exterior velo comunicar

me o feliz. el!Cnlo. (DIário. 27/] 2/1935). 

O presúJ.ente Gabriel Term e Sua comitioo. de passagem 

para a Europa. uieram almaçar comigo. Está WIl /WI/O aba/úJ.o 

pela doença e ooi para tratar da saude. (Dlálio. 12/7/1938). 

6. Paraguai 

Uma reuoluçáo militar ul/orlosa depôs o governo do 
ParaguoL Nos paises de deflclerue educaçáo politica. o pres

tigio dos heróis conslílul. ás t!ezes. um ônus mullo pcsado. .. 
{Diarlo. 17-18/2/ 1936). 

Audicncla parllcular. só recebi a do minis Ira do 

ParaguaI. exonerado após a reuoluçáo havida no seu paÍS. e 

que veio despediNie. Segue para Buenos Aires. No/eHlle grClll' 

de serenidade na opreelaçó.o dos jalos ocorridos em seu pais. 
lDiárlo. 25/2/1936). 

Partido de ouióo para Coru:epción. primeiro con[oto com 

a terra paraguaia. Recepção feslívo. com muito en/usfasmo. 

Embarco no Parnaíba com o ministro da Mar/nha e Olllras 

pessoas. (Dlârlo. 31!7 /1941). 

Con{(lluo viagem no Parnaíba, escoltado por uma 

can/lOneira paraguaio. I-Iumaita. e wll nav/o do U01Jd. Argcn· 

tina. com o resto do comitíoo. 

Cltegcula a Assunção âs /5 horas. grande recepção 

popular. Encon/ro cem o presidente. general Morinlgo. no porto. 
Sigo para a legação do Brasil. onde me hospedo. com o minis· 

tro Protáslo Gonçall!Cs. Troca de u /sl/as com o prestaente. Ã 
noite, banquele no palácio do goucmo. construido por 5010110 

LOpez. - discursos. emoção. recepção e baile. 

O presidenle guaranI. astuto e patriota. esboço de WIl 

homem pUblico Interessante. e que. espero. aínda dará o flue 

falar. (Diário. 1/8/194]). 

Pelo manhã. 010 Q/"rdal de crkição da agencia comer· 

cial do Banco do BrasIL na legação. a/é que chegue o pessoal 

do referido banco. Vis lia 00 panleol1 - coroa de flores no 

/umulo de ESligorribla. Em palácio. assinatura de protocolo. 

conuenios entre Brasil e ParaguaI. Falam o mínistro de Brasil 

e o challceler paraguaio Argano. frgura prillclpal do gol!Crno 
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após o presidente. Assis timos. após, de um polanque Jrontelro 
ao pa!âcID. ao desfile de um destacamento de tropas da 
Aviação. EJrercilo. Marinha e Policia - aS�fo mardal. cu/Ia 
guerreiro do 1'000 guortlni. boa Impl"(!sslio. 

Quando. opós o desfile. regreuel a Ila/áclo. grande 

mullidão encheu o proço fronteiro. adomando·rne nlidosrunenle. 
Seguimos de autornóue/ pew estrada de rodagem Mare<:lta/ 

Estlgarríbkl. grande estrada de cimento. eOl'lstnlçlio tnfelada 
1'« Esllganiblo e desfilrndn a Foz do IguO(1l. Almoço !ocal na 
Escola de Agrfcultura - comida. m ilsfca e danças regionaIs. 

Prosseguimos pelo estrado o/r!- Coocupê. Atravessamos algu· 
mas pouoaçócs. sempre recebidos Jcsl!oomente. 

Hegressando d tarde do passeio. fomos li Escola Brasil 
- fesfo. discursos. condecorado a dlretoro do coltglo. Depo{s a 

paldclo - entrega do tilulo de doutor honons causa da unluer
sfdade. d iscursos. A noite. receJ.l('lio e baile na legaçlio do 

Brasil. Grande conr:orrénda. IDtárlo. 2/8/19411 

Tendo resoluV1o jIcnr mais um dia em Assu1lÇÓO. para 
mel/lOr conhecer a cldode sem protOCl:>lo. ndo o pude J=cr. por 

circunstâncias Jortultas. Fatigado pcla afluidade do dia alllerlor 

e deilartdo-me pc/a madrugada por causa do belíle na /cgaçdo. 
)UIIIO ao aposento llue me reseruaram. levclluel'nl{' tarde. 

Almoço priuado em casa do presideme Morinigo. pales· 

tra particular com este. Faço um pequeno passeio pela clelade. 
regressando d Icgacóo. I�ecebo ulsllas - fmprcnsa focal. esco' 
teiros; etc. Chuvisca. larele brumosa. Jantar na legação. com 
lJÓrios conuidados. 

Amanhó deuemos regressar. dluldlndo'se a com/flua. 
(Diário. 3/8/ 19411. 

Sendo a Usina Sidcnirg/co de VoI/a Redorulo umo deu 
mais fmportantes reallzaçdcs do meu Gouemo. resolvi ulsltli·/a 
em rompanhlo do Senhor General Higlnlo Morinigo. preclaro 

Presidenfe do PnraguaL por /antos fI/ulos drg,1O repn!$(!'lItanre do 

seu heróico pooo. Quis. assiln. ressaltar. ndo só a signiflCaflio 
excepcional do empI'CCndlmento. como lamWm e.rcprimir ao nosso 
ilusfre hóspede a mt/.ifaçlio que a sua presença nos proporeI· 

onu. declarOlldo·UIe que consideramos esta obra Lima COrICILlIs· 

la da capocldw1e americana e que os ben(Úic/os dela resul/an' 
les nós os comparllllmremos de bom grodo. com a IlObre nacoo 
amiga. ("Volta R<.'CIonda e a capacidade construtiua dos brasl· 

Ieiros". discurso pronunciado em 7/5/1943). 



7. Bollvla 

Cau.<;ou penosa Impressão a 'lOlida da morte vlolenla do 
preslderue da DoHuía. Combien d'hommes ne sont coupablcs 

qu·;\. cause de leur faiblalsse paur les remmesl {Diàrlo. 23/8/ 

19391. 

8. Peru 

/'eÍO jomai!>. reuistas. livros. I�ecebo a noticia da morte 

do presidente do Peru. general Sânchel! Cerro. uiHmado pela 

exal!açóo facciosa do polilica fnlema. (Diário. 1/5/ 1933). 
No obra de manutençóo da essénda da polilico conti· 

nental e do clima de paz e de boa uízlnhanÇ<l. o Brasil sempre 

contou com o Peru e o Pcnl com o Brasil. Empenhados agora. 

ambos os poises lIum esforço denodado pelo desenl.lOlulmento 

integral de seus recursos. urge que estrellemos ainda mai!> os 

laços que 1I0S unem. otra�s do fncemivo ao fnlercámbío de 

nossos produ/os. As economias de nossos doi!> pulses se nsse

me!l\Olll e. onde diferem. se oomplemen/anL ( .. .) Os meus OOIOS 

só<> para que os nossas doi!> países mardJem unidos. amigos. 

solidários. na UClIlguorda desse mou/menlO de afirmação do 

poder criador e cluilízador dos nossas povos. {Discurso de sau
dação ao Presidente Manoel Odrla. do Peru. 25/8/ 19531. 

IIt. Idelrlo polltlco 

t Uma dolorosa verdade. sabida de tooos. que o 0010 e. 

por/anta. a rcpresertlaçâo poli/ica. condições elementares da 

I!Xistéllda C'Oflslilucional dos pooos dvilizados. lido passam de 

burla. geralmente. entre n6s. ( ... ) O v% secreto. medida saIu/ar. 

aconselhlluel paro assegurar o independlncia do elei/or. nlio 

é bastante poro eu/lar a prática das Iranquibémlas políticas. 

( ... ) Não desejei a úldicaçQ.o de meu nome ó Presidéncía do 

Repilblica. Nenhum gesto fl2.. ncnluuna palaura pronunciei nesse 

sentido. Minha condido/ura surgiu espontaneamente. apresen

tada por uãrios correntes de oplnlào. flue se soIida.ri7. arwn em 

tomo de um cor!lunlo hamlÓnico de ;déia.�. de mélodos adminls· 

/rCIIloos. de normas governamentais. ( ... ) Todos destdam a proso 

peridade. a felicidade do Pálria: lodos aspiram ti fmplan/ação 

de um gouemo que bem compreenda as uerdadelras nC«'ssída· 
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des e COI'1uen� do Brasil; fodos. por isso mesmo. devem 

es.ftxçar-se pam que o pIeilD se rrolf7,e serenamerue. produdndo 
o menor abalo possfveL Este I! o pensamento dos liberais. que. 
aliás. nÓ(} poderiam ter outro. vísto como se batcm pelo advento 
de uma Jase de esquecimento de ódIos e preuençóes. pela 
Jratemlzaçdo. e'lflm. de todos 05 brasileiros. (Plataforma da 

Aliança Uberal. 2/1/1930). 

Tanto 0$ uelho$ partk:lO$. como 0$ novas em que 0$ 
ue/flos se tran,vormaram .sob 1lOVO$ fÓtulo$. nada exprimiam 
ideologicamente. mantertdo<se a sombra de ambições peS$OOís 
ou de predomlnlo$ localistas. a scrUço de grupo$ empenlKV1o$ 
na parlilha dO$ despojos e fla5 comblnaçóes oportuflisla5 em 
tomo de olúellllOs suballemos ( ... /. A uerdadeira Junçúo dos 
parlidos polillcos. que consiste em dar expressúo e reduzir a 
principlos de gouemo as aspirações e nea'sstdades coIefluas, 
orientando e disdpllnando as COI'7"C1lles de op'ru'ão. esso. de hó: 

muflo, não a l!.U:,u;m os nossos agrupamentos parlidãrios Im' 

didonais ( ... ) 
Quando os parlidos tinham cX!JeUlJOs de cwt'ilcr 111Cra' 

mente polilfco. com a CXlensáo de franquias coll5Wuclonais e 
reIvindicações semelhantes. as suas agI/ações ainda podiam 
proeeSS01'se d supcrflCle da vida sociaL sem perturbar as ali· 

uk:lades do 'rabalho e da produção. HQJe. porem. quando a 
It!flubtda e o COIllrole do Estado sobre a economia tendem a 
crescer. a oompeti("OO polit ictl  tem por 0'Ve1flJO o domlnlo da5 

forças econ6mka..s. e a perspcctloo da luta dui!. que espW. a 
todo momento. os reyimes dependenles das fluluCl('ÓCs parlldá· 
rias. é subslíluida pcla perspecl!oo Incomparavelmente iTIaís 
sombria da lula de classes [ ... 1 

Por oulro lado. a5 rwvas fOtTJlw;6e$ partidárlo..s surgidas 
em todo o mundo. por sua proprtn natureza refratarfa$ aos 
�sSO$ democrdtloos. oJerecem per1go !Jnedla1D para as In$
tilu�. exfgltldo. de manetra wpenle e propot"donal a ufrtdén
da dos an/agonlsmos. o reJOf"ÇO do poder centraL A organLza(:"ÓO 
constitucional de 1934. l!W'.ada nos moldes c/á$$toos do libera
lismo e do sístema represenlatfllO. etlftleilcfara falhas lamenta' 
ueís. sobre e$.se e outro$ aspec/o$. A Co'l5titufçó:a eslava. evldell' 
temente. Cl/ltedalooa em reloçóo ao espirlto do 1J!mpo. Desllnova
se a umo: realidade que deixara de exLsUr. Conformada em 
principio!; ctlJa validade não resísttra ao abalo da crise mundial. 
expunha as InslflulCóes por ela me$mo crfadas à inuestldn dos 



seus inimigos. com a agmvan/e de erifraquecer e anemiUll' o 
pocrer pubUco. O apc.IreU!amenlo goucmwncntal Insllluido llÓO 

$C qjuslavo ds exIgbldlls da ulda nadonal [ ... 1: aluirwn·se Il.!i 

responsab/Udadcs enlre os dluersos poderes. de tal sorte que o 
rendimento do apareUw do Estado jlcou reduzido ao m/nlnw e 

a sua ejlcftnc/a sofreu dllllos /rreparÓvels. conl!nuamente 
expostos Ó. lrjJlutncta dos Inleres$Cs perSOf\alist(J$ e d(J$ com· 
poslt;óes polillo'ls ever1luals [ ... 1 

Todos os e!i.forços realIZados pela Governa no sen tido de 
estabele<:er o equilíbrio orçamenJtuio se tornavom Inu/eis. desde 

que os represenlallles da Nat;óD agmvovam sempre o montQ/lIe 

dos despesas, mu/l(J$ vezes, em be1J#1c1o de inicia/luas ou de 

Inlcresses que nada tinham a uer 001'11 o Inlcresse público I .. ,). 

Para reqJusUJr o orgw1isma POÜU!D ó..s necessidades econlwnleas 

do pois e garQ/l/lr as medidas apontada.s. não se oferecia outra 

altemo.tWa alêrn da que fol tomada. insfaumndo-se um regime 

forte. de ptU. de jus/Iça e de Im.OOIho. Quando os rrvSos de 
governo nó.o ..... ,d,-Idem mais ds condlçóes de eKÍSltncla de 
um povo. nM nó. OUlTo sol� scnóo mudó.-Ios. estabelecendo 
outros moldes de ação. Considerando de frente e ClCima dos 

fonnalismos jurtdlcos a lição dos aconlL'CÍInentos, chega·se a 

Unia conclusó.o /nlludiuel. a respeito da g(}nese polWca das 

nossas InstllulCóes: elos nóo rorrespooderam. desde /889. aos 

jin.s para que se des /fIlauam. Um regime que. dentro dos ct:/os 
preflXlJdDs de quatro anos. quando se aP"esen/ava o problema 
suressórlo presidencial. sofrta /remendos obalos. verdadeiros 
trautnOllsmos mortals. dc:u1a a inexfsttrlcla de par/i!fus iIOeIo

nais e de prlllcfplos doutrinó.rios que e..-prfmlssem as asplraçóes 

cole/luas. rertamenle "do lXllia o que representaua e operauu. 
openas. em sentido ncgatiuo. Se queremos reformur. fcu;amos. 

desde lego. a rf!!ormll polilica. Todas as OtJIras sema consedÓl'/aS 

desta. e sem ela 11M passarão de inconsistentes documentos de 
teoria política. - (Proclamação ao povo brasileiro. 10/1 1/ 19371. 

( ... 1 Relegados li eKÍSrblda. uegetatLua, privados de direi· 
tos e afos/ados dos benefICios da du/Hzaçelo. da ruI/lira e do 
conforto, os trabalhadores brasUcÚ"DS IIU1\CO. obtiveram. sob os 
gooemos elellorals. a menOl" proteçdo. o mats elementar amparo. 
Pnro arrancar·Uw os votos, os poIi ticos proflssionais tin.ham de 
rnantt-Ios desorganizados e s.yefJ.os Ó. uassalagem dos cabos 
eleitorols. lA polltic..1 trabalhista do Governo e seus beneficios. 
1/5/1940). 



182 AS INsnnxO€s l)O. eRA VARG4S 

A orderwçóo polifloo 000 se joz.. agora. ã sombra do 

vogo humanI/ortsmo retórico que pre/endk1 anular as jran/efras 

e criar uma sodedade In/emadoflal sem pet;ulinridadcs flcm 

a/ri/os. unida e Jra/cma, gozando o � 00<1\0 um bem na/ural 

e não como uma collqulsla de cada dia. Em vez desse pano' 
rama de equllibno e Jusla dlstribulçdo d05 bens da Term. as· 

sisllmos ã exacerbação dos nacionalismos. as nações jOl'fes 

Impondo-se pela organlmç{w baseada rIO 5e'r1fimenlO da PóIrIo 
e suslentondo-se pela conuicçõo da prãprta supenortdade. Pa.s. 

sou a IJpoca dos liberalismos Impreuldenles. das demagogias 

estercis. d05 personallsmos Inúleis e semeadores de desordent 

À democracia polillca subsli/ui a denlOCf'(lc/n econÔrTltro. em que 
o poder. emanado ditelamenl.e do pooo e /l1sU!uldo poro dtifesa 

do seu Inlcresse. orpCln/ul o lrabaUIO. fonte de engralldedlHento 

Iladooal e nOO melo e cum/nho de f 01'/= privadas. Não hã 

mais lugar paro uglmes fundodos em privIMglos e dlslfnçóes: 

subslslem. SOntCIlle. os que incOi)Xllanl roda a N� llOS mes· 

mos deveres e oJela;enL eqllilatlLJCl111eTlle. Jll$ l/ça sodal e opor

/w1idodes na lu/a pcw uida. (No 11m/ar de uma nova era. 1 1 1  

5/1940). 

Hã um dITeI/o de que nlnguem oos pode privar. o ditei/o 

do 1.1010. E pelo 1.1010 podeis não w deJender os LIOSSOS inlcresses 

como influir nos próprios des/lnos da NCM;fJo. Como cidadão. a 
oossa uon./ade pesará nas umas. Como classe. podeis imprimir 

ao uosso suJrógio a força decísórla do número. Consllluis o 

moloricL HqJe es/als com o Gouemo. Amanhll sereis o GovenIO. 
IDlscurso no Dia do Trabalho. 1/5/ 1954). 

Se o nosso protecionismo Javorece os Induslrlais. em 
proveilo daJortuna privada. COIT/NIOS. lambhn. o dever de acudir 
ao proletário com medidas que Ure assegurem rcWlioo oo<ifono 

e estabilidade e o amparem nas doencas. como na velha. A 

a1fuidnde das muUreres e dos menores. nas fábricas e estabe· 

/edmenlOs comerda.is. estó. em fodas as naçóes cullas. subordl' 

nada a coodlçóes especiais que. entre nós. allJ agora. flúeljz· 

menl.e. se descon�m. Tanto o prole/ano urbano como o ruml 
ncressllam de d!sposflioos lu/elares. apifcãue!s a milhos. ressal' 

uadas as respt.'ClltIClS peculiaridades. {l'lotaforma do AHança 
Uberal. 2/1 /1930). 

I ... ) Todo lrabalhador. qualquer que �a a sua proJIssoo 

IJ. a este respeilO. um patriola que COf!Iugo. o seu esforço fndl· 

uidual á açlIo colellua. em prol da Indcpendb1cio. econOmIco. da 



/lac1onalidade. o nosso progresso nóo pode ser obra exclusioo 
do Governo. e sim de looa a Na«ro. de todas as classes. de 

1000S os homens e mulheres. que se enabrettm pelo trabalho. 
valorizando a terra em que nascerwn. Cons/itul preocupaçllo 

constante do regime que adolamos d!fimdir erure os elemenlOS 

laboriosos a noçlr.o da responsabilidade que lhes cabe no de
senvoluimenlo do pais. pois o trabalho bem:felto é uma alia 

forma de paúiolismo. como a ociosidade. uma alitude nociva e 

reproooLJeI. 

( ... ] Na conllnuaçllo desse programa renouador. que 

erlcontrou 110 atual Ministro do Trabalho um eftdente e devotado 

orientador. assinamos. hoje. um alo de Inoolcullluel alcance 

social e eoollÓmlco: a lei que flXll o salário minimo para 1000 
o pais. Trata·se de antiga asplraçllo popular. promessa do 

mou/men/o revolucionário de 1930. agora transformada em 

realidade. depois de longos e acurados estudos. Procuramos. 

por esse meio, assegurar ao ITabalhador remuneração eqüila· 

11ua. capaz de proporclonar--Ihe o ind/.spensáoc>/. para o SUSlento 

próprio e da familia. O estabelecimento de um padrão mínimo 

de urda paro a gmnde maioria da população. aumenlando. no 

decorrer do tempo. os Indices de saúde e produtiuidade. auxi

liará a solucão de Impol1anlCS problemas que relarelam a man:Ita 

do nosso progresso. (A poliUca trahalhlsta do govemo e seus 

beneficios. 1/5/1940). 

Trabalhadores do BrasIL Nesle jO de maio. láD gralo a 

quem. como eu. se acoslumou a ver em nossa nunca desmentida 

soUdaried.ade o maior motioo de alenlo para continuar devolado 

ao serviço da PãIria c á rousa da refonna sodal. quero estar 

conoosro. em esplrilO e sentimento. 

( ... ] t com a1egriu e particular emoçáo que oos anuncio 

a f!X� dos novos niue/.s de salário mínimo. condizentes cam 

as aspirações e desUnados a oos proporcionar melhores condi

ções de vida. pruro de um Irnballlo mel/curoso. amadurecido e 

pensado. essa medida lJefTl assegurar a devidn n:;otribuição ao 

oosso denodado labor de looOS os dias e. por oulrO lado, se 
enquadra perfeitamente dentro das possíbllidades e dos recur

sos das nossas dasses pa/ronals. Os que vluem a apregoar. por 

convicção ou por esplrilo de oposlçdo sl.stemáuca. que o CUSIO de 

uida aumentou assusladoramenle deuem ser os primeiros a 

reconhecer que a elevaçóo dos saláriOS é uma neceSSidade 

imposta pela alual cof!lunlltra econômloo ( ... /. 



Paro dtegarmos ao fel!2 rcsultndo que tu;e se concreti' 

za, IIudto COJItrtbuw a ação dos sindicatos de trnlxlUwdores de 

lOdo o Fbls. ao rcillindicar. LJ.S(lIltjo dos seus direitos. uma remu· 

neraçáo mlnfnt(l Indispensável poro. sa tfVazcr- as suas nttes· 

sfdndes de alimentação. habflação. vestuário. higiene e trans

_ .. 
( ... J Nõo me perdoam as que me queriam uer Insensivel 

diante dos frw:xJs e flyusto com os humildes. Conllnuo. emrelan' 

lo. ao IICISSO lado. Mas a mflilta larefa está lemtútattdo e a 

oossa apenas 00I'ncça. O que Já. obtlvesles ainda nlao é tudo. 

Resta ainda conquistar a plenitude dos dlreílDS que I!OS sdo 

devidos e a satlVaçdo das rciWtdbJções flnpostas pelas rteÇCs' 

stdades. Tendes de prosseguir na IICIssa luta para que noo S(ja 
malbaratado o nosso esforço comum de mais de l.Iinte WKlS rKl 

.sentXkl da rc.fonna social. ma.s. ao corurárlo. para que esta stda 
consolidada e aperfeiçoada. Para isso náo cabe nenhum(1 
heslraçdo lia escolha do camfll/10 que se abre " IICIssa frerue. 

NÕD tendes armas. nem tesouros. nem COJItals com as influen

cias ocuUas que mouem os grandes Interesses. Paro. uencer os 
obstáculos e reduzir as rcslsttlICias. é preciso WllÍ'VOS e orya' 
/Uzar-uos. Unlilo e Organb'.açdo devem ser O vosso lema. · [01,,

curso no Dia do Trabalho. '-/5/19541 
[ ... ) NáD devemos poupar esforços para desenvoluer. enffe 

nós. a Industrta mfUtar. com o aperfeiçoamento dos arsenais. 

Ubertwldo-nos. tanto qUWlto possível. dos mercados estrangeiros 

na compra de malerlo:l bé lico. ao mesmo tempo fortoleceremos 

a nossa mpaddade de resÍ$thrcta mUiuu. ( ... 1 Até agom. nlao 

assiste ao Brasil dlrello algum de qurua. contra as suas classes 

militares. ( .. .1 Elas fora/rI. Inuarlavelmenle. guardas da lei. de· 

fensoras do direilO e da justiça.. NllD se preslaram mulCQ. nem 
$e ptl'sforóo jamais. lr: � de simples aufómato. 00r11I) ins· 

trumento de opressão e de Ilranla. a serviço dos dominadores 
ocasionais. (Platafonnn da Aliança Liberal. 2/ L /1930). 

O problema eoonómico pode-se resumir /lUlTl(Z paWr.KO • 

produzir, produzir muito e produ:zir barato. o III(IIOr numero 

ocon.sel11óucl de artigos. para abastecer OS "v.'rrodos filiemos e 

cxpot1ar o exn>deruc das nossas nt·cesstdadcs. ( .•. J A defesa do 

mft COIIstilUt sem COfltroverslas. o maior e mais urgenle dos 

problemas económicos atuais do Brasil ' ... 1. Da sua SOI1e depen
dem. a$sim. o cdmblo c a eSlabUiZaçOo do oolor da moeda. 
(Platafonnn da A1lanço Uberal. 2/1/1930). 



Procurando neutroliwr a situação calamItosa encontmda 
em 1930, In/damos uma polítIca de desa:mgestionamento, sal

tJWtdo da ruína a lauoura cafeeiro e enoomírlhando os ncg6cios 

de modo que fosse possível resurulr, sCtn abalos. o mercado do 
café às suas condições normais (."l. No concernente d divida 

externa. o servi(>::> de amorlizaçlrD e juros constituI questão vttal 
para a nossa OC01\QI1\io. .Enquanto foi possivel o sacrlfldo da 

expor/ação de ouro. a fim de satisfazer as prestaçóes 

estabelecidas. o Brasil não se recusou a fCl2tHo (".). 

A sItuação impõe. rw momento, a suspensão do paga' 
mento deJuros e amorlízaçóes. ulé que seja possível req,luSlar os 

compromissos sem dessangrar e empobrecer O nosso organismo 

económlco. Não podemos por mais tempo con/inuar a solver 

dívidas anllgas pelo processo n,lnosa de cOlllralr OUlras mais 

vultosas. o que nos levaria. den/ro de pouco, à dura cont/ngh!

da de adotar soIuç{u) rnaís rodfcoL TenllD su.ficiente �
da das asperezas do poder para deúror·me seduzir pelas suas 

exterioridades e sal.isfaç6es de corá/er pessoaL Jamais COI\COI'

daria, por isso. em permanecer d frente dos negócios publtcos 

se tivesse de ceder quo tidianamente às mesquinhas tnjunç6es da 

acomodação política. sem a certeza de poder trabalhar. com 

real proveito. pelo maior bem da co!elividode (".). 

Prestigiado pela corifiança das Forças Armadas e 

correspondendo aos gerwralfzlulDs apelos dos meus concidadãos. 

só acedi em sacrif/.car o justo repouso a que tinha direito. ocu

pando a posiçoo Ctn que me encontro. com o firme propósito de 

continuar servindo d Nação. (Proclamaçao ao povo brasileiro. 

10/11/1937). 
O que representam as Instalações da Usina SlderUr"g1ca. 

de Volta Redonda. aos nossos oUws deslumbrados pelas gran

diosas perspectivas de um futuro próximo. é bem O mClTCO de

flllllluo da emancipaçdo económ/ca do pais. AquI estã ele ptnn· 

tado. em cimento e ferro. desafumdo cep tlcismos e desalentos. 

Admiremo-lo. primeiro. com jus/o oryultto. para refletirmos. de

pois. quallto foi dlf!dl. lançar os seus fundwnentos numa rea· 

Uzaçáo uitorlosa. E digo dlfldI, não sã tendo em ulsta os obstá· 

culos maLeriai..� a vencer. como ainda as resistências e omlssóes 

de uma rTl/!n/alfdade publico. que parecia ÚlcapacilaN10S para 
leuw ao terreno das soluções práticas o grande problema, Não 

será exagero alrlbulr. historicamente. a nossa condu/a de 

fru:ornpreensão e passlufdade OQ pmufndallsmo que a Conslilui' 



çáo de 1891 estabeleceu e ao reclamo dos paises útdus/riais 

úlleressados em man/er-nos na sl/u� de súnples fornecedo
res de lIla/trtas-pnmas e consumidores de produ/os lI\rulufatu
rados. Aquela expresslio - 'pais essenclalmen/e agrfcola' - de 
uso COfTeJlle para carac/erizar a ec:onomla brasileira. mostra. 

em boa pane. a responsabilidade do 1IOSSO atraso ( .. .1. 
O problema bósioo da nossa eCOl'lomK1 estaró. em breve. 

S(lb nollO SigilO. O pais sem/colonial, ogrdrfo. Impor/odor de 
mCllwJaluras e exportador de maltdas'pr/mas, poderâ arcar 
com as responsabilidades de !Una vida Induslrial autllnoma. 
prouendo as suas mais wycnles necessidades de dtifesa e de 
aparelhamento. Jâ nóo t mais ad/áuoel a $Oluçóo.. Mesmo os 
mais empederrtidJ)s con.seruadores agrnristas mnlprefmlU.'m que 

MO t passível depender da ímporl� de mâqulnas e ferra
men/as. quando lffila enxada. esse fndlspensâucl e prlmflíuo 

Instrumento agfÚl1D. ClLS/a ao lavrada.- 30 cruzeiros. ou �a. na 
base do salário corllum. uma semana de rraba/ho.. (Volta Re
donda e a capacklade construtiva doe brasileiros. 7/5/19431. 

Como todns as reg!óes opulentas em riquezas naUlffiis 

tnexplorodas. CI Arnaz&lla foi. em épocas de fas tlgio, objeto de 
cobiço. e vllima do eSlllrlto Cluenture/ro. A sua co"quis/a ÚI/cioU' 

se sob a forma rud/men/ar de assalto Os riquezas que encerra. 
O homem. durante multo tempo. passou pelas suas jlDrestas 
como uf.sllatue apressado. d caça de tesouros. Da sua passa' 
gem. a terro lIitycm e impetuosamente jl:rtil conhedo apenas os 
ues/Igios dos roteiros traçados ao aC'CISO ou os efel/os da deuas' 

laçOO Sistemática para oproueifar-!he a produção agreste. Esse 

traço de nomadismo CllI('nture/ro ooracteri%ou a ação do homem 
na ulda amozórlm. n:f/e//ndo'se scmeUuvuemenlc na atcl.lfdade 
do próprio poder público ( ... ). A AmaJ:Orlfa. entre/a/l/o. náo é 

somente a borracha e a castanha.. Em mnléria de r1queJ:os 
naturais. possuI vasto tesouro ainda úteq)lDmdo. As suas reser

vas j/c:reSlais. abrangendo lreJ:entos m/U1oOes de heclares. sáo as 
mnlores do mundo em quanlidade e espédes. O comércio depen° 

dente de sua exploI"(JÇÓO Já devia COflSlftulr fCJ10r preponderan/e 
da sua economia. No elllanto. a expor1açdo de madeiras do 
AmaJ:O/las. que se escoa pelo pano do Pará. lioolíW. em fone

/agem e ualc:r. com a do Rio Grande do Sul. Cljja rlqucJ:a }lo

res/n/ é rooU21disslma. Este fala demonstra a deficiência da 
� do nosso aparelhamenlo úv./ustriaL nóo permillndO. 
apesar da Clbullddnda de ma/érla-prlma. concorrermos. nos 



mercados estrangeiros. de forma a Impcw os nossos produlO.S 
pelo preço e qualidade. 

( ... 1 O problema oopúal da Amazônia mnslste. porem. 

em Irollsformar em � seden/ãrla a e.>ploroçóo 1tOmcIde. 
a que ale agora se tem s4ieilado as Suas riqunas. Para Isso. 

e preciso pouoó:·la. colollízando·Q. Islo e . .fixrmelo o /ion\elTt QO 

solo ( ... } A Amaz6I'l/a resswyilú. Em lempo remoto. de conqu/.slas 
e desrobertas. quwldo o primeiro desbmuador desceu. ass0m

brado. o rio coudaloso. criou a lenda lTI(U(IiJllhosa que lhe deu 

o nome. Nas suas margens. Iocalízou o Eldorado e o Re(no 

fantástico das Amazonas. Nessas I!'poca.s de aue.lIuras /1eró(. 
cos. o Eldorado ndo foi a/lngldo e as Amazonas desaparece' 

ram. PemlWtt'Ce. no en/Wlto. o prestigio da Icrlda. oomo an/ec!· 
paÇl'l:o da realidade. Sentimos. ralve%. pers/.s�ncIn do esplrl/o 

gerador da.fkçáo. que o Eldomdo. IleSla prodigiosa reyláo do 

globo. ainda se oculta. Os m-asileiros. com esforço con tinuo e 

Jo.bor disciplinado. Mo de deSGObrl·1o. A er<l de ouro promelkta 
Sluylrá - fru.ro da Â1uC%Q. amadureddo pelo trabalho. E. pela 

caudal Impetuosa. onde OreUana combateu as Amazonas. rJe.. 

cerda os tesouros da agricultura e da /ndu.stria. para abastecer 

os mercados do mundo. (A borracha e o IIproveltamcnto dali 

riqUe7.as nlllurals da Amazônia. 27/9/ 19331. 
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CRONOLOGIA 
GETÚLIO VARGAS, 1882- 1954 

1882 

Vargas nasceu em São 80rja. cidade do Estado do Rio Grande 
do Sul. no extremo sul do Brllsil. fronteira com 11 Argentina. 
proveniente de uma familia de politlcos e estancieiros locai,.. (19/4) 

1907 

Depois de abandonar a carreira militar. fOnllOU-S('; em citnclas 
juridlcas c sociais pela Faculdade de Direito de Porto Alegre. na 
capital de seu estado natal. tendo sido o orador da turnJa. 

1908 

Nomeado segundo promotor publico do Tribunal de Porto Alegre. 

1909 

Eleito â Assemblela dos Representantes do Rio Grande do Sul. 
Reeleito em 1913. renunciou ao mandato por discordâncias com 11 

poliUca local. 1"01 reeleito em 1917 e em 1921. 

1911 

• Casou-se com Darci Lima Snrmanho. com quem leria cinco I1Ih08: 

Lutero. Jandira. Ab.lra. Manuel Antônio e Getúlio. 



• 

• 

• 

• 

1922 

Eleito á Câm,lrn Federal em outubro. Em novembro. foi designado 

preSidente da Comlssdo de Comotttulçl'lo e Poderes. Foi reeldto 

deputado federal em 1924. quando assumiu li liderança da bancada 

de seu partido na ClImara. o Partido Republicano Rlo·Grandensc. 
Em 1925. Integrou a Comissão de Reforma da Constltulçao. e no 
ano seguinte. a Comlss.i0 de Finanças da C!lmarn. 

1926 

Designado ministro da Fazenda do presidente Washington Luis. 

{ I  5/1 1). 

1928 

Assumiu a chefia do poder Executivo em seu CIlIado natal. 125/11. 

1929 

Crilldll 11 Aliança LIberal. coligação de 1>oIIUeos e milItares de todo 

o pais. sob a liderança dOli estados do Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. A Aliança opunha·se ao eneamlnhamento dado pelo prest

dente Washington Luis à sucessão presldcndal. Impondo o paulista 

Julio Prestes como seu candidato. Washington Luis rompia com o 
pado oUgárgulco que sustentara a Republlca. desde o InJdO do 

eculo. elndla IIS ollgarqulas e abria espaço para o movimento re

voludon!lrio. lagostol. 

• A Aliança LIberal IIprovou. em convenção. a chapa Getulio Vargas 

- JGao Pessoa. este illUmo governador da Paralba. estado $1IuOOo 

no Nordeste brasileiro. 120/9). 

• 

• 

1930 

Vargas leu sua plataforma política em praça pública. defendendo o 

-homem brasnelro". a rcorgan17.ação da Justlça federal. o comoote aos 

problemas sociais. e critlcando o processo eleitoral vigente. (2/11. 

Eleição de Julio PTI!stCIJ. candidato sltuadonlsta. para a pre.sldtnda 

da RepUbllca. 11 /31. 
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• João Pessoa. !;ompanhelro politlco de Vargas. foi assaSSinado em 

Rectfc. capital de Pemambu<:o. estado do Nordeste brasllelro. A 
morte teve causa passional. mas foi apropriada politicamente pelos 

conspiradores da Aliança LIberal. Criou-se uma atmosfera favorável 

â revolução. (26/7). 

• Inicio da Revolução de 1930. movimento poHlico e militar com 

adesão popular que resultou na deposição do presidente Washing

ton luis e na ascensão de Vargas à presldl':ncla. Levantes mUitares 

o<;oneram em dlvenlos estados do país. Tropas partiram do Rio 

Grande do Sul em direção ao ruo de Janeiro. Nessa mesma dala. 

Vargas dá inicio a seu Diário. onde registra (3/10): 

"$e todas as pessoas anOlassem dlatiamente num ca· 

demo seus Juizos. pensamenlos. moI/vos de ação e as principais 

ocorrências em que joram parte. muiloS. a quem um desUno 

s ingular impeliu. poderiam Igualar as maravílhosas jrmtasias 

descritas nos /Juros de auellluras dos escritores da mais rica 

janlasla !maginalfua. O aparenre prosaisrT1O da ulda real é bem 

mais interessanle do Que parece. Lembrei-me que. se anotasse 

d/ariamenle. com lealdade e s inceridade. os jalos de mfnha 

vida como quem escreue openas paro SI mesmo. e nâo paro o 

p t',blfro. teria oi um largo repositório de jaloS a examinar e wna 

lição continua da experiência a consultar. 

Noo o fIZ durante a mínho mocidade. cheia de lanJOS 

episódios interessantes e dignos de ano/ar que se vão opa!}rm
do pouco a pouco da memória. Depois. o traIO commuo com os 

homens e as obseruaÇ'Ões jeitas sobre os mesmos em fases e 

cfrcunSldnctas diferentes nos hablWwn a um juizo mais seguro. 

Lembrel'me disso hoje. dia da Revolução. Todas as 

providências tomadas. todas as ligaçócs fel/as. Deve ser para 

fwje ds 5 horas da lorde. Que nos reservaró o futuro Incer/o 

neste /WICC auellturoso? Impossiue/ reconsUtulr os antecedentes.' 

(Diário. 3/10/ I 930). 

• Vargas divulgou um manifesto conclamando o JXMI gaúcho âs armas. 

• 

Cinquenta mil l11)1.untárlos alistaram-se nas tropas n:voIudonárlas. (4/101. 

Vargas estabeleceu seu quartel-general em Ponta Grossa. cidade 

do Paraná. estado do sul brasileiro. assumindo o comando das 

força!! revolucIonárias. (11110). 
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AS INS7TT1JIÇCcS 0.4 ERA VARGooS 

As tropas revoluçlom'\rlas vindas do Sul do pais ellcontruram-se com 

enonne artJculaçtio militar dos govemisl.aS na cidade de Itarar�. no 

Estado de 5:10 Paulo. Frente â ameaça de ·uma revoluçtlo nacional 

como Jamals tinham v\sto�. os mlUtares dissidentes. liderados pelo 

general TaSSQ Fragoso. exigIram a renuncia de Washington Luis. 

quI'! acabou por aceitar sua deposição. (24/10). 

Vargas tomou posse oomo chefe do Governo Provisório. após o pais 

ter sido governado durante dez dias por um3 Junta militar. 13/ 1 1l. 

COncedida anlsLla aos ciVis e militares participantes dos movimentos 

revolucionários ocorridos no B.-asll li partir de J 922. (8/11). 

AMlnado decreto legalizando o Covcmo Prov\sóno, dando-lhe ple

nos poderes e dissolvendo o Congresso Nacional. as ni'lllClllblêll1ll 

estaduais e as câmaras municipais. ( 1 1 / 1 1). 

Criado o TrIbunal "spectal (l i/ l I). para Julgar Irregularidades no 

governo anterior e dcmnll!i ralon:s qu� pudessem eomprom�t�r a 

"obra de reconstrução revoluciom\rla". O Trtbunal Especlal tr.msfor

mou-s� �III Junta d� Sançl'\cs. que. por sua vez. seria substltulda. 

em setembro de 1931. pela Comlssâo de Correição Administrativa. 

qu� findaria �m Jan�tro de 1933. 

Criação do Mlntslcrlo do Trabalho. Indúslr!o � ComérciO. (\4/10. 

1931 

Promulgoda a LeI de SlndicalgaçAo. d� InspiraçAo COf'}X)r.ltiv1sta. re

gularizando a sindicalização das classes patronal � openlrIa. (19/3). 

Criado em maio o Con!fClho Nacional do Cafe (CNC). substituído �m 

fevttciro de 1933 pelo Departamento Nacional do Cafe (DNCI. que 

federailzava a poliUca cafeeira. O cale era o produto mais Importante 

da economia brasil�ira. 

Fundado o Clube 3 de Outubro. que ooll.!lOUdou a Infiuencla dos 

"tenentes" loficlals revoluciOnáriOS) no Govemo ProvISÓrio. Alravts 

desta organlwção. defendiam 11 adoção de medidas autorllàr!as. 

nacionalistas e trabalhistas. (fevereiro). 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CRONOLOGIA 193 

Promulgado o Código dos Interventores. reforçando o controle do 

Governo federal sobre os estados. O decreto vedava aos 

Interventores contrair empréslimos sem prévia consulta ao Exe· 

cutlvo e gastar mais de 10% da despesa ordinária com as policias 

mIlUar.:s. (29/8). 

1932 

Promulgado o novo Códtgo Eleitoral. regulamentando as elelçõcs 

em todo pais. Instituindo o voto secreto. o voto feminino e a Justiça 

Eleitoral. {24/21. 

Concretizado um Junding-Ioan (empréstimo para reescalonamento 

da divida externa). práltca comum dos governos brasileiros após a 

Independência. 

Iniciou-se em São Paulo a Revolução Constltuclonallsta. pleiteando 

a redemocratlmção do p<"lis. Três dias depois. Vargas lançaria ma

nifesto à nação denunclando o caráter "reacionário· do movimento. 

(9/7). 

F'undada. pelo Jornalista Plínio Salgado. a Ação Integrallsta Brasi

leira (AlB). núcleo fascista que defendia o Estado tntegral. autori

tário. naclonallsta e antlcomuntsta. 

F'1m da guerra civil com a assinatura de um armlsliclo que confir

mava a derrota dos paulistas. (2/ I O). 

Vargas suspendeu por três anos os direitos !)Olitlcos dos lideres da 

Revolução Constltuctonallsta. (8/12). 

1933 

Reallzaram·se as elelçõcs para a Assembléia Nacional Constituinte 

(3/5): os regulamentos eleitorais contemplavam os deputados 

profissionais. eleitos pelos sindicatos. como representantes 

classistas. num total de quarenta. ao passo que os demais de

putados. como representantes do povo. foram eleitos em cada 

estado pelo valo dtreto. A Constituinte começou a deliberar em 

1 5  de novembro. 
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1934 

lei d� slndlcaltzaç!'lo cr1ava um pluralismo 31ndlcal limItado. 112{7I. 

Promulgada a nova ConstituIção da I(epública. que com:retl�.avn 

tanto Id�als do liberalismo político quanto do refonnlsmo ccon6-

mico. 116{7I. 

Vargas {oi eleito pela t\.ssembltla Ma indlr�tal para a preskltncla 

constitucional da República. terminando a!J3lm o pcriodo do Gover

no ProvIsório. {1 7/7I. 

19315 

Crinda, em março, a Aliança Nacional Ubertadora !ANU. I1lOYfmento 

nncional de esquerda que defendia a C3trattgla do .fronJ. populolre. 

Considerado o primeiro movImento nacional de massas com OOJe

tlY05 socialistas. nacionalistas e refoml1sta8. pregava a suspens40 

deflniUva do pagamento das dividas do Brasil, proteção _ peque

nos e médios proprietários de lerra e ampliação das IIberdade8 

clvicas. No ano !!-Cgulnte. luis Carlos Prestcs. lider comunista. foi 

escolhido para a pl"CI'!ldl!:ncia de honm. 

SanCionada a Lei de Segurança Nacional. dcnnlndo os cr1mes con

tra a ordem politlcn e SQdal. e que allngla. Inicialmente. mllltant('!l 

e simpatlUlntcs comunistas. 14/41. 

Vargas decretou a dlS$Olução da ANL por lICis mcscs. após mlUllfcsto 

de Prestes pedindo o nm do -govemo odioso de Vargas". 03/71. 

"Intentona ComunIsta", insurreiçáo detlagrada em llOYembro sob a 

direção do Partido ComunIsta. com levantes nas cidades m.M"destl

nas de Natal e RecIfe. e no Rio de Janeiro. Facilmente suf()(:adn pelo 

governo. ocasionou. nos meses seguIntes. a prisão de vários lideres 

comunistas. entre eles Luis Carlos Prestcs. Sua mulhcr. a alemd 

Olga Benár1o. anos depois, foi cntregue à Ocstapo (policia nazista). 

sendo executada em um campo de concentraçao na Alemanha, em 

1942. 

Declarado o estado de 8itlo e depois o CIlIado de guerra. Illlclou·1C 

um pcriodo de franca perseguição poliUca. 
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CRONOLOGIA 1111 

Após federallzar ali mtUcla� eS1adual�. Vargas empreendeu um 

golpe:: de ES1ado. dissolvendo o Congresso e outorgando uma nova 

Constituição. O penado quc vai des ta data ali: sua deposlçdo. em 

1945. conhecido como �tado Novo. <;aracterI7.(1U-se pelo cunho 

dltatortal. ccntraUzador e pelo culto fi personalidade. /10/11). 

Decretada oficialmente a dissolução dos partidos politicos. 12/121. 

Publicado o Código de lmpn:nsa. que tomava Ilegal qualqueT rermn

da consldcrada dcsrcspeltosa fls autotidades pôbllcas lcensuro). 

1938 

Repres�ão à� atividades da direita organi7..1lda: dissolução de 

nôclcos Integraltslas e proibição de Jomais e de propaganda do 

movimento. 

IntegraHstas tentam golpe contra o governo. invadindo a resldl!ncla 

de Vargas. Dois dias depois. Vargas declorava que o pu/sch havia 

reeebldo "ouxillo de foro", ou seja. da Alemanha. ( l 1 /5). 

Criado ° Conselho NOClonal de Petróleo. com o objetivo de reduzir 

a dependência de combustivels e naclonall7.ar a exploração e o 

refino de petróleo. 

Criado o Dcparlarl1l:nlo Admlnlstrallvo de Serviço Público (DAS!'). 

órgllo federal que obJeUvova a melhoria dos padrões administrati

vos. c que representava para o governo ulll controle maior sobre a 

burocracia federal. 

1939 

Lei de Sindicalização. flxando o sindicato único por eau�gorta pro

flsslonal. (5/7). 

Criado o Departamento de Imprensa c Propaganda (DlP). poria-voz 

autorizado da ditadura. encarrcgado da organlt..1Ção de homena

gens ao presidente. manifestações civlclIS e radladifusllo oRclal. 

Encarregava-se larnJXm da ccnsura aos meios de comunlcaçâo. 
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lornllndo·5C O órglLo coercitivo ml\xlmo da liberdade dc pensamento 

e expressão até 1945. (27/121. 

1940 

Anunclodo o estabelecImento da Lei do Salârio Mínimo. para tra� 

balhadores urbanos. ! l/5). 

Instituído o Imposto SindIcal. atraves do qual cada trabalhador 

descontava um dlo de trabalho para financiar a estrutura Sindical 

corporativa. (8/7). 

Criado o Serviço de Allmenlaç;il.o do Prrnd"ncia 5<M::Ial (SAPS). que 

organlwu uma rede de refeitórios populares nas principais cidades 

do pois e procurou garantir a09 Irab.11hadores em geral a oqulsição 

de géneros dc primeira nccessldnde por prcços mals bal1!;os. 

1941 

Depois de negoclaçóe8 com a Alcnmnha e com os "slados Unidos. 

o Brasil conseguiu um empresthno " longo prw.o de USS 20 '01-

Ihóes. (:(Incedldo pelo Exlmbank. destlnado a construção dn Com

panhia Slderurglc::a Nacional (CSN). Tratava-se de uma empresa de 

economIa mIsta localizada em Volta Redonda. no estad(l do Rio de 

Janeiro. primeira no Brasil a utUlzar o coque para a produção de 

"ç<>. 

• Assinatura de 1l00rd0 para fornecimento de annas nme·america

nas ao Brasil. Um mb depl)ls. Vargas discursou em dcfCS!l do pan

amer1canlsmo. pedindo o fortalechnento militar do pais. ( 1 / 10). 

• 

• 

o governo brasileirO concedeu pennissâo para que as forças aereas 

norte-americanas p<IU!laS5Cm regularmenle em lerrllór1(1 nacional 

e proIbIu as operaçóe5 das companhias aéreas alemã e Italiana. 

Condor e Lau. que l1nh01l1 linhas no Brasil. 

1942 

o BrasIL adere aos I\Ilados (EUA. Inglaterra e URSS) na LI Guerra 

Mundial. rompendo relaçócs dlplomáticus com A1emanhu. UlUla e 

Japão. O rompImento COm as forças do Eixo trouxe conseqüencias 



• 

• 

• 
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Imediatas: cerca de 19 navios mercantes brasllelros foram bombar

deados pela marinha alemtl. entre fevereiro de 1942 e março de 

1943. 

o governo brasileiro reconhet:eu o -estado de guerra" contra a 

Alemanha e a lUdia. (22/8). 

Varg3S defendeu o enVio de tropas brasileiras ti 11 Cuerra. 

Criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senal), Ins
tituição destinada à formaçllo e espectallzaçAo de mão-de-obra In· 

duslrlal. em nivcl de prlmelro e segundo graus. 

1943 

EdItado a Consolldação das l..els do Trabalho (CL 11. compilaç40 do 

(:()nJunto de normas legais que regiam as relaçOes entre emprega

dos e empregadores. O/51. 

• ManlfestaçOCs estudantis contra a ditadura sAo reprimidas pela 
policia. 

• 

• 

• 

Crlaçâo da Força Expedicionária Brasileira (FEBI. divisão mUltar 

que participou da guerra. na Itàlla. (9/8). 

1944 

Entra em vigor o Plano de Obras e Equipamentos. voltado para 
obras de Infra-estrutura c criação de lndustrias básicas. 

Brasil assina os aeordOl.'l de Oretton Woods. que Origlnaram o Fundo 

Monetário Internacional WMI) e o Banco lnter-ammcano de Re

construção e Descnvolvlmento (enro). 

1945 

• A redemocratL�ação do pais começou a tomar forma com a 

promulgaçâo da lei ConsUluclonal n· 9. conheCida como Ato 

Adicional. que previa elelçOCs para a presldf:ncla da Republlca. 

a Câmara dos Dcput3dos. o Senado Federal c a as asscmblêlas 

legisl3Uvas. 128/2). 



'" 

• 

• 

• 

• 

• 

Fundada a União Oemocrâtica Nacional (UONl. part.ldo formado 

pelos constitucionalistas liberais. oposltorcs ao Estado Novo. Seria 

extinto pela ditadura militar em 1965. (7/41. 

Fundado o Partido Social DemocrâUco IPSDl. principal partido na

cional no pcriodo de 1945 a 1965. caracterizado por seu tom 

conservador. um timldo rcfornlismo social e um papel central na 

adrnlnlstTaçâo pública. (8/4). 

Fundado o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). originado da estru

tura sindIcal corporativa do Estado Novo. e que representava o 

esforço de Vargas em Institucionalizar sua popularidade entre os 

trabalhadores. ( 1 5/5) 

ManIfestações populares defendem a perman�ncla de Vargas no 

poder, alraves do slogan -Queremos Getulio", O movimento ficou 

conhecido como Quercrnlsmo. 

Promulgado decreto-lei antecipando para o dia 2 de dezembro as 

eleiçOcs marcadas para malo de 1 946 (10/ 10). Crescem as denÍln

c1as de que Vargas pretendia fonnar bases estaduais pam manipu

lar as eleições e preparar uma estratêgla conUnuisla. 

• Temendo que Vargas desrespeitasse o ealendârio eleitoral e desse 

um novo golpe paro se manter no poder. os oposicionistas. lidera

dos pelos generais do Exército EUriCO Gaspar Dutra e Góis Monteiro. 

cercaram o Palãclo Guanabara. residência do presidente. Sem pos
Slbllldades eonclllatórlas_ selava-se a deposição de Vargas, que 

assinou sua renÍlncla formal declarando: "A História e o tempo 

falan'io por mim". (29/10). 

• 

• 

• 

Vargas lIal para o "exUlo" em São BorJa. 131/10) 

Vargas atesta sua popularidade nas umas. sendo deito deputado 

federal em sele eslados. e senador. em dois. Optou pelo cargo de 

senador pelo RIo Grande do Sul. 12/ t 2)_ 

1946 

Posse de EuriCO Gaspar Dutra na presidência da República. 

13 ] / 1 1 .  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Instalados os trabalhos da Assemblela Nacional Constituinte. 

(2/21. 

1947 

o TrIbunal Superior Eleitoral rrs�:l cancelou o registro do PCB (7/ 
5). Meses depois. saiam cassados os mandatos de todos os parla

mentares comunIstas. 

1949 

Vargas concedeu entrevista ao Jornalista Sumuel Watncr. dcclaTlln

do-se candidato ti presidência da Republlca: ·Slm. eu voltarei. nao 

como IIder pollUoo. mas como lider de massas", (3/3). 

1950 

Lançamento da candidatura de Vargas. durante ulmoço em come

moração a seu anlvCTSário. na casa de João Goulart. 09/4). 

Adernar de Barros. governador de Mo l'aul0. deu adesão publica 

ti candidatura de Vargas. (15/6). 

A candidatura de Vargas foi homologada em Convenção Nacional 

do Pl'B. 116/6). 

Aberta a campanha de Vargas. com "'nfase na questão nacional e 

nos programas de n:fonna sodal. abordando temas como a borra

cha. o petr�leo. a sldenlrgia e outros [9/8): 
"( ... } empenllar-me-eí a fundo em fazer um governo em!· 

nenlemenle nacionalista. O 8rru;i1 alndo n.w conquistou a sua 

indepcruMncla económlca e. nesse sentido. farei tudo paro 

C'OIlst'gui-/o. Cuidarei de uaJoriulT o cafê. de resolver o proble· 

ma da e!etrfcldade e . .wbretudo. de atacar a e.qllomçáo das 

forcas internadonals. ( ... } se for eleito a 3 de oulubra. no ato 

de posse. o povo subirá comigo as escadas do Cale/e. E comigo 
ficará no governo." 

o nome de João Cari: Filho. deputado pelo RIo Grande do Norte. 

foi homologado pelo PTB para a vlce-presldl!ncla na chapa de 

Vargas. [1/91. 
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• 

• 

• 

Eleição de Vargas para a prcsldl':ncla da Rc:publlca. (3/10). 

1951 

Posse de Getulio Vargas na prc:sldtncla da Republlca. (31/11. 

Criado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). 

Instalação da Comissão Mista Brasil-EUA. com o obJetJvo de acele

rar o desenvolvimento econômico alravts de projetos especlflcos 
para os setores biLslcos da economia nacional. [19/7). 

• Fundado o Jornal W ilma Hora. que defenderia o governo Vargas 
enquanto lodos os grandes Jornais colocavam-se na oposição. 

• 

• 

• 

• 

• 

Vargas assinou a nova t.el do Salàrlo Minlmo. criticando o ex
presidente Dutra por ter congelado o saláriO. (24/121. 

Discurso de Vargas denunCiando os expedientes ulUlzadrnJ pelas 
empresas estrangeiras para remeterem seus lucros para o exterior. 

[31/]21. 

Fundado o Banco Nacional de DesenvolVimento Econômico (BNDE). 
lnsUtulçâo f1n:mrelra Cederal destinada ao Comento e ao desenvol

Vimento dos setores básIcos da economia brasileira. nos planos 
publico e privado. 120/6). 

1952 

Assinado o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos. mediante o qual 

o governo norte-americano se compromella a fornecer equIpa

mentos. materhds e serviços ao Brasil. que por seu turno, deve

rIa Corneeer materIais básicos c estratégicos. especialment.e 
urâniO e areias monazilLcas. altm do apoio militar reciproco. 

11 5/03). 

Crtado o Instltuto Brasileiro do Cafí: [[BC). 

o BIRD concedeu um emprêsUmo da ordem de US$ 37 milhôcs ao 
Brasil para financiamento de projetos de expansão hldrelí:u1ca c 

rcabilitaçâo ferroviária. preparados pela Comissão Mista. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1953 
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Sancionada nova lei de scgurnm;:a nacional. a "Lei sobre crimes 

contra o F...stado e a ordem política e social". Uancirol. 

Greve de lrabalhadores em diversas cidades do pais. (março). 

Sancionada a lei n" 2.004. que criava a Petrobrâs - Petróleo 

Brasllclro S.A.- estabelecendo o monopólio estatal da uploraçao. 

produção e refinação do petróleo. (3/101. 

Em discurso. Vargas apelava para a "luta contra o Imperialismo 

ideológico". (12/101. 

Vargas reafirmava sua posição naclonall.'lla ao denunciar as re· 

mcssas de lucros excessivos feitas pelas empresas estrangeiras. 

(21/12) 

1954 

MonifeSlo dos Coronéis. documento redigido por um grupo de 

mllltares Insatisfeitos com OS patamares salariais do Ex�rclto. 

criticando os novos nlvcls de sah1r1o minlmo (aumento de I()()%) 
propostos por ,João Goulart. ministro do Trabalho. (20/02) 

Participando de um eomiclo em Volta Redonda. vargas assegu

rava estar velando pelos Interesses dos trabalhadores. 121/2). 

Aumento de lOO'Ho no salário minlmo. O/51. 

Vargas compareeeu ao Grande Premio Brasil disputado no Jó

qucl Clube do Rio de Janeiro. onde foi valado. 0/8). 

Atentado contra o Jornalista Carlos Lacerda na rua Toneleros. 

em Copacabana. na cidade do Rio de Janeiro. O major-aviador 

Rubens florentino Vaz fOI assassinado. Lacerda afirmou. na 

Trfbuna da Imprensa. que o culpado era Varga!l. (5/8). 

Divulgado. alravi!:s do ministro da Justiça. um comunicado assu

mindo o compromls!lO do governo em apurar o crime da Toneleros. 

16/8). 



• Nelson Raimundo de Sousa. motorista de t;\x\. afinnou ter 

usado seu carro para 11 fuga do autor do crime. o pistoleiro João 

Alcino do Nascimento. Infonnou que o crime fora encomendado por 

Climél10 Euribes de Almeida. membro da Guarda Pt:.880aI de Getu

lio Vargas. (9/8). 

• 

• 

• 

• 

Missa de �timo Dia peJo major Vazo Manifestação popular contra 

Vargas e seu filho Lutero. cuJos canazes eleitorais foram rasgados. 

0 1 /8). 

Vargas Inaugurou a usina 51derurglca da Mannesman. em Minas 

(Ã:rals, onde declarou que reslstirla as Investidas oonlro seu gover-

00. 112/81. 

Afonso Arinos. lider da UON e da oposição parlamentar. reiterou 

apelo para que Vargas renunciasse. 113/8). 

Greg6rio Fonunato. chde da Guarda Pessoal e mandante do crime 

da Tonderos. foi detido no Catete e levado para a Base A�rea do 

Galeão. 117/8). 

• As Forças Armadas detenninaram "estado de alerta". No dia seguin

te. otletals da Aeronáutica. liderados por Eduardo Gomes. exigiram 
a renuncia de Var&a3. que n:'lo acc:ltou a imposição. 121/81. 

• 

• 

• 

Café Filho. vice-presidente da Republlca. rompeu com Vargas em 

discurso no SCnado. (23/81. 

Vargas concordou em licenciar-se do govemo por noventa dias para 

que houvesse uma apuração Imparclal do crime. mas negou-se a 

uma renúncia definitiva. como queria a oposlção. recebendo a s0-

lidariedade do minlsterlo. Pouco após foi Infonnado de que o 

ministro da Guerra. Zen6blo da Costa. pedira seu afastamento 

definitivo. Vargas, em seus aposentos_ disparou um tiro no coração. 

deixando uma cana·testamento onde declara: "Serenamente dou o 

primeiro passo no caminho da elemldade e sala da vida para entrar 

na HI5IOTIa." 124/08). 

Em meio a grandes manifestaçOcs populares. o corpo de Vargas 

fOI enviado para São Borjll. onde foi sepultado. (25/8). 
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