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RESUMO 

 

GIMENEZ, Daniel Nogueira. Propaganda Político-Ideológica Audiovisual na Era Vargas 

(1930 – 1945): Possibilidades Metodológicas para Atividades no Ensino Básico. 2018. 88 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O artigo aqui trabalhado propõe-se a realizar, a partir de uma definição e recorte do que se 

considera uma propaganda político-ideológica audiovisual, um breve histórico de usos desse 

tipo de material midiático com fins políticos na vida republicana brasileira, até o início da 

organização do Estado brasileiro com Getúlio Vargas à frente do poder executivo nacional 

(principalmente na fase do Estado Novo). Assim sendo, impõe-se como meta analisar, como 

objeto de estudo principal, os materiais audiovisuais utilizados como propaganda nesse período 

para, no trabalho com estas fontes, ir além da compreensão do projeto político varguista e a 

sociedade da época, mas também pensar em possibilidades de atividades e/ou trabalhos para o 

ensino de História com essas mídias em espaços de educação no ensino básico. 

 

Palavras-chave: Audiovisual; Getúlio Vargas; Estado Novo; Educação; Ensino de História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GIMENEZ, Daniel Nogueira. Propaganda Político-Ideológica Audiovisual na Era Vargas 

(1930 – 1945): Possibilidades Metodológicas para Atividades no Ensino Básico. 2018. 88 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The article presented here proposes to achieve, starting with a definition of what is considered 

an audiovisual political-ideological advertising, a brief history of the use of this type of media 

material for political purposes in Brazilian republican life, until the beginning of the 

organization of the Brazilian State with Getúlio Vargas at the head of the national executive 

power (mainly in the Estado Novo phase). Thus, it is necessary to analyze the audiovisual 

materials used as propaganda in this period as a main study object, in order to go beyond the 

understanding of the Vargas political project and society at the time, as well as to think about 

possibilities of activities and / or works for the teaching of History with these media in spaces 

of education in basic education. 

Keywords: Audiovisual; Getúlio Vargas; Estado Novo; Education; Teaching of History. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, o sistema educacional vem aderindo às novas práticas de ensino capazes 

de incluir os meios comunicativos e/ou tecnológicos na atuação didática, em diálogo com o 

avanço das tecnologias e as possibilidades comunicativas ligadas a elas. Estas possibilidades 

contribuem para que os alunos cresçam e se desenvolvam (inclusive cognitivamente) cada vez 

mais inseridos nesses meios, e inclusive os levando aos espaços de educação de onde 

participam. 

Em função desta dimensão mais presente na realidade da educação, materiais 

audiovisuais como fotografia, filme e música vêm conquistando um espaço prioritário neste 

processo de ensino aprendizagem entre os educadores que se preocupam em renovar, atualizar 

e acumular ferramentas pedagógicas para adaptar seus projetos às realidades em que os 

educandos estão inseridos. 

Dada a identificação dessa realidade escolar em que os educandos do ensino básico 

demonstram interesse maior por materiais audiovisuais, já que convivem cada vez mais com 

essas tecnologias de comunicação, e por estar em sala de aula construindo na prática a 

experimentação de busca por novos desafios visando a maior qualificação da minha prática 

docente, adequada às mudanças sociais, surgiu a necessidade de pensar possibilidades teóricas 

e metodológicas de quais caminhos seriam os mais interessantes para unir essas demandas 

atuais dos espaços de educação com uma prática pedagógica crítica e de qualidade. 

Reconhecendo a necessidade e a importância do uso de materiais audiovisuais como estratégias 

didáticas desse processo. 

Durante o curso de pós-graduação em especialização de ensino de História do Colégio 

Pedro II, realizado ao longo de 2017 e que reuniu professores, em atuação ou ao menos 

habilitados para o ofício, em um exercício frequente e cotidiano de debates sobre suas práticas 

pedagógicas, compartilhando essa impressão predominante da maioria de professores presentes 

ali, esse meu interesse de investigar e pensar novas possibilidades de ensino se intensificou. 

Somado à essa demanda, durante esse mesmo curso de pós-graduação, uma disciplina chamada 

“História e Mídia Audiovisual”, em que professores do curso, junto à turma (também de 

professores) ministraram uma ementa com o objetivo de entender o funcionamento das 

linguagens midiáticas audiovisuais para qualificar ainda mais o professor em formação, caso o 

mesmo opte por levar esses recursos para a sua prática docente. O estudo dessa temática fez 

com que a realidade já identificada da sala de aula do ensino básico (em que comunicação 

audiovisual é muito presente) despertasse um interesse maior de pensar novos caminhos para o 
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ensino de História, uma vez que, entendida a importância de compreender a linguagem e a 

“gramática” do audiovisual, é necessário e estratégico adequar esses conhecimentos das 

práticas pedagógicas ao cotidiano docente. Exercício que confere maior qualidade à nossa 

prática, e insere as propostas didáticas mais adequadas ao universo de interesse, reconhecimento 

e conforto dos educandos, cada vez mais tecnológico (audiovisual). 

Objetivo demonstrar assim como, com esses recursos e ferramentas a mais (maior 

domínio da linguagem de vídeos, cartazes, músicas, discursos, filmes, etc.), é possível garantir 

uma maior possibilidade de cumprir com os objetivos de projetos pedagógicos que almejem 

inserir o aluno no processo histórico, tecendo a relação passado-presente, construindo 

coletivamente uma consciência crítica para uma leitura de mundo, da melhor e mais satisfatória 

maneira possível. Visto ainda que não é salutar pensar em práticas pedagógicas de ensino de 

História sem levar em conta a dimensão e importância que as mídias comunicativas 

audiovisuais têm para a realidade dos educandos. É preciso que a educação se adeque e se 

renove às demandas sociais do tempo em que ela vai atuar para permitir que seu potencial 

revolucionário e transformador de realidades se faça presente! 

Sendo assim, o presente artigo ocupa-se em pensar possibilidades práticas e 

metodológicas de atividades, trabalhos e estratégias de ensino sobre o período que os currículos 

escolares brasileiros chamam tradicionalmente de “Era Vargas”, mais especificamente o 

período da ditadura do Estado Novo. A proposta consiste em desenvolver uma sequência 

didática que demonstre possibilidades de utilizar materiais midiáticos audiovisuais das 

propagandas político-ideológicas da época estudada como um norte para guiar tanto as 

possibilidades de temas abordados, como os métodos para trabalhar esses temas. Visando, 

assim, a construção junto aos alunos do entendimento do que foi o período varguista, tanto 

social como politicamente, para mensurar a importância e os impactos desse momento no Brasil 

do século XX, além de seus desdobramentos para a continuidade da compreensão dos conflitos 

que movem a história brasileira até os dias de hoje. 

Reconhece-se, assim, que há na análise deste período e de suas fontes, notadamente as 

audiovisuais, um universo de possibilidades de construção de uma consciência para uma leitura 

crítica do Brasil contemporâneo. Destacando a necessidade, para um entendimento satisfatório 

desse contexto em questão, de enfatizar os personagens envolvidos, seus interesses, as 

discordâncias, as diferenças entre eles, as conquistas, as consequências e a organização da 

sociedade em função de variadas questões. E, reconhecida mais uma vez, a realidade onde o 

audiovisual faz sentido para o universo de educandos, utilizar essas mídias como estratégia de 
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ensino-aprendizagem apresenta-se como método potente para alcançar mais sucesso nesses 

objetivos. 

A pesquisa teve início com o recorte do que considerei, a partir de contato com a 

bibliografia e o debate especializado, como “mídias audiovisuais” e “propagandas políticas e 

ideológicas”, para justificar quais e por que os materiais foram selecionados para pensar 

possibilidades de trabalho e ensino a partir deles. Uma vez entendida essa questão necessária, 

o trabalho avança para a análise de um breve histórico do uso dessas mídias na inicial história 

republicana do Brasil para entender o seu sentido e funcionamento. Por fim, ao chegar na 

terceira etapa do trabalho, observei as propagandas no Estado Novo da Era Vargas, no esforço 

de confirmar e construir as possibilidades de entender o projeto político do período a partir de 

uma análise da linguagem audiovisual desses materiais. Confirmado que a análise desses 

materiais políticos audiovisuais tem potencial pedagógico, o trabalho aqui realizado, ao final, 

dedicou-se a pensar em possibilidades metodológicas de ensino de História utilizando essas 

fontes. Para isso, a metodologia de pesquisa agregou também a reunião e leitura de uma 

bibliografia específica de Comunicação e Publicidade, de História, de Educação e de Ciências 

Humanas coirmãs como a Sociologia. E, para além deste empenho, a análise e seleção de 

materiais audiovisuais da época estudada de acervos virtuais de documentos históricos como o 

CPDOC1 e o Banco de Conteúdos Culturais2 da Cinemateca Brasileira3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio 

Vargas. Tem o objetivo de abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente do país, desenvolver 

pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de graduação e pós-graduação 
2 Banco de acesso a importantes conjuntos de obras audiovisuais, que podem ser contextualizadas e compreendidas 

à luz de outros conteúdos da Cinemateca Brasileira disponíveis no site, como fotos, cartazes e documentos textuais. 

Os materiais audiovisuais disponibilizados são resultado dos trabalhos conjuntos entre os setores de Documentação 

e Pesquisa, Preservação e Laboratório, no âmbito de diferentes projetos executados pela Cinemateca Brasileira e 

instituições parceiras. 
3 A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira. 
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2 A PROPAGANDA POLÍTICO-IDEOLÓGICA AUDIOVISUAL 

Conforme realiza-se uma pesquisa tendo “propaganda” como objeto de estudo 

específico, não é raro encontrar conceitos correlacionados a esse termo (publicidade, anúncios, 

etc.) sempre muito próximos e, em variadas situações, utilizados como sinônimos. Sendo assim, 

para concluir os objetivos iniciais do trabalho de maneira satisfatória, é preciso apresentar o 

significado do conceito de propaganda que será utilizado ao longo do trabalho para indicar a 

noção correta em seu emprego no estudo de Era Vargas. 

De acordo com a estudiosa da memória e comunicação social no Brasil, Ramos4 (2013), 

no Brasil, os conceitos “propaganda” e “publicidade”, habitualmente utilizados como 

sinônimos, podem acabar possibilitando o emprego desses termos em circunstâncias não 

apropriadas e dificultando uma compreensão nítida das intenções do usuário no emprego de um 

ou de outro conceito. Pois, segundo a autora, “ambos são processos de comunicação de massa 

para difusão de ideias que se utilizam dos mesmos veículos, das mesmas mídias, o que 

corrobora para essa indefinição conceitual” (RAMOS, 2013, p. 42). Por isso se faz necessária 

a delimitação conceitual de propaganda, e a sua diferenciação do termo publicidade, evitando 

possíveis confusões, para continuar com o emprego de “propaganda” tendo certeza das 

intenções e das noções relacionadas ao seu significado em seu uso.  

Sobre o termo publicidade, segundo Farias5 (2012), 

É sabido que a publicidade está presente em nossa sociedade há alguns 

séculos, como sendo atividade de estímulo à circulação e à troca de m 

ercadorias. O termo pode ser definido como o “processo de disseminar 

informações (...) para fins comerciais” (FARIAS, 2012, p.3). 

Corroborando com esse sentido comercial e de estímulo ao consumo referente ao 

emprego do conceito de publicidade, em distinção ao de propaganda, Ramos ainda diz que: 

a grande diferença está em sua destinação: o fim comercial. A publicidade é 

uma propaganda de cunho comercial. É a “arte de despertar no público o 

desejo de compra, levando-o à ação”. A publicidade tem como objetivo a 

venda, a divulgação comercial de um produto ou serviço ao qual ela se refere 

através de peças publicitárias (anúncios em periódicos, outdoor, jingles, 

filmes para televisão, etc.) a uma audiência específica. Mas essa divulgação 

deve provocar uma ação de consumo além de tornar esse produto ou serviço 

notório (RAMOS, 2013, p.43). 

Exposto o que usualmente caracteriza o significado de publicidade, pode-se então, 

prosseguir com o estudo do termo propaganda, definindo uma noção própria para justificar seu 

                                                           
4 Mestra em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Especialista em Ensino de 

História e Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. 
5 Doutora e Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Professora no Curso de Publicidade e Propaganda da PUC-SP. 



13 
 

emprego corretamente. Um exemplo é a definição de Pinho6 (1990), que destaca que esse termo 

é geralmente utilizado para fins políticos, e é conceituado com fins de propagação de ideias e 

que pode ser caracterizado como “o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão 

destinadas a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do 

público receptor” (PINHO, 1990, p. 22). 

A propaganda, então, refere-se a uma comunicação propositalmente tendenciosa. Tem 

como fundamento a propagação de princípios, crenças, ideias ou doutrinas com a finalidade de 

torná-los públicos através de determinados meios de comunicação. (RAMOS, 2013). 

Pinho (1990) ainda especifica como “institucional” a propaganda como tendo o 

“propósito de preencher as necessidades legítimas da instituição (governo, órgão, corporação, 

empresa), antes de valorizar um ‘produto ou serviço’” (p. 23). É, portanto, a construção de uma 

opinião favorável a respeito de determinada organização. Ao que é possível somar, através do 

texto de Vânia Farias (2012), outros elementos para caracterizar ainda mais uma definição para 

propaganda “institucional” como a ênfase que essa noção de propaganda se dá apenas à 

divulgação de mensagens em veículos de comunicação de massa (p. 5). 

Garcia7 (1999), estudioso referência na pesquisa sobre propaganda ideológica ainda 

completa que:  

Há uma outra forma de propaganda que se desenvolve de maneira bem mais 

complexa (...) A propaganda ideológica ao contrário, é mais ampla e mais 

global. Sua função é a de formar a maior parte das ideias e convicções dos 

indivíduos e, com isso, orientar todo o seu comportamento social. As 

mensagens apresentam uma versão da realidade a partir da qual se propõe a 

necessidade de manter a sociedade nas condições em que se encontra ou de 

transformá-la em sua estrutura econômica, regime político ou sistema cultural 

(GARCIA, 1999, p. 10). 

Assim, o melhor entendimento de propaganda selecionado para este estudo, é de que 

aqui se compreende a propaganda como sendo a divulgação de mensagens em veículos de 

comunicação de massa. E que a partir disso se propaga, partindo de um grupo locutor a fim de 

provocar determinada ação ou reação do público, seja para favorecer a si mesmo diretamente, 

para prejudicar a imagem de um adversário (ou inimigo) ou censurar ideias contrárias aos 

interesses do locutor como parte de sua estratégia política. 

Dessa maneira, e como exemplo, Ramos cita justamente o caso de Vargas que aqui mais 

nos interessa, a propaganda 

                                                           
6 Mestre e Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Professor Universidade Federal 

de Viçosa. 
7 Foi sociólogo, advogado e historiador brasileiro Professor Doutor da Universidade de São Paulo estudioso 

referência em propaganda ideológica. 



14 
 

destina-se a um conjunto de pessoas ao qual se pretende convencer e/ou 

persuadir a aderir às ideias comunicadas e assim contribuir para sua 

sedimentação. A propaganda tem conotação ideológica e costuma ser 

realizada no meio político e religioso. Foi a propaganda política o principal 

mecanismo utilizado por Vargas para legitimar e promover seu governo, 

principalmente através do rádio pelo qual divulgava os feitos de sua 

administração e mensagens oficiais pelas quais estreitou sua relação direta 

com o povo (RAMOS, 2013, p. 43). 

Dessa forma, o emissor das ideias a serem assimiladas pelo público, cria um mecanismo 

de comunicação social que diminui a possibilidade de o público receber, ou mesmo produzir, 

outra ideologia que os oriente contra os interesses do emissor. A partir daí as mensagens são 

emitidas através da difusão, que procura atingir o mais rapidamente possível um maior número 

de pessoas, garantindo assim mais chance de sucesso cooptando mais apoiadores das ideias 

passadas nas mensagens dos canais de comunicação (propaganda) e concretizando os interesses 

iniciais do emissor (GARCIA, 1999). No caso do estudo aqui realizado, o Governo de Getúlio 

Vargas (locutor/emissor da propaganda) e o seu projeto político nacional (ideias a serem 

disseminadas e recebidas pelo público). 

A propaganda ganha a dimensão “audiovisual” quando há a utilização conjunta de 

elementos visuais e sonoros (imagens, fotografias, textos, desenhos, gráficos, música, voz, 

filme, etc.) em diferentes mídias8 para a transmissão das ideias. Uma mídia audiovisual é toda 

aquela que pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo, fazendo com que a linguagem audiovisual 

seja resultante de três tipos de linguagem: a verbal, a sonora e a visual, que em conjunto 

transmitem uma mensagem específica. 

Portanto, a noção de propaganda audiovisual aqui irá incluir toda forma de comunicação 

visual e/ou sonora (e não apenas as que reúnam a conjunção destes tipos de linguagem com a 

verbal) com o público que Getúlio Vargas empregava, tendencioso politicamente, para, 

consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, construir a legitimidade do seu 

projeto político nacional com a população brasileira da época, concretizando seus objetivos de 

governo, reforçando e validando a sua imagem como líder. Beneficiando a sua figura, seu 

governo, além de conferir mais apoio e possibilidade de viabilização prática de suas intenções. 
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em: 01/07/2018. 
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3 OS PASSOS DA PROPAGANDA POLÍTICA NA INICIAL VIDA REPUBLICANA 

BRASILEIRA 

Uma vez definidas as noções e significados envolvendo o uso do conceito de 

propaganda, convém traçar um breve histórico deste expediente no campo da política. É 

somente a partir da Revolução Francesa que se pode utilizar apropriadamente o termo 

propaganda política, em moldes semelhantes ao que se verificará nas construções nacionalistas 

como a Era Vargas. Conforme nos explica Albuquerque9, no caso revolucionário:  

tratava-se de um esforço dirigido ao conjunto dos cidadãos, tendo em vista a 

sua conversão a uma nova ordem. A construção de símbolos nacionais como 

a bandeira e o hino nacionais, cerimônias públicas e festas e estátuas 

desempenharam um papel fundamental a este respeito e constituíram a base 

da gramática da propaganda política no século XIX (ALBUQUERQUE, 2005, 

p.217). 

No século XX, por sua vez, a propaganda teve um papel significativo nas 

transformações pelas quais esse século passou, muito por conta de seu uso ter sido marcado 

pelo recurso sistemático de recorrer aos meios de comunicação de massa como instrumentos de 

política. Durante a Primeira Grande Guerra, por exemplo, a imprensa escrita e o cinema foram 

sistematicamente utilizados pelos governos dos países beligerantes “com a função estratégica 

de elevar o moral da população e manter assim a ordem interna, tarefa que se revelou bastante 

complexa diante da mortandade da guerra de trincheiras” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 217). 

Pensando em Brasil, segundo nos mostra Dias10 (2006), um marco importante também 

se estabeleceu no início do século XIX. A chegada da Família Real portuguesa, em 1808, a 

terras brasileiras e a implantação aqui de um reino provisório mudou de modo irreversível a 

trajetória da história das comunicações. Com a língua portuguesa, já imposta desde 1729 por 

D. João V aos colonos, a criação da Imprensa Imperial (Impressão Régia11) impôs um cenário 

definitivo para o aparecimento da propaganda. Visava-se ressaltar as medidas tomadas pela 

Coroa portuguesa, estabelecida então no Rio de Janeiro, com o fim de promover a integração 

política das diferentes regiões surgidas do processo de colonização da América. Nesse primeiro 

momento brasileiro, durante o século XIX, a imprensa também serviu aos interesses nacionais 
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de expansionismo comercial (com o capitalismo já consolidado no cenário exterior), seguindo-

se um viés de relacionamentos com interesse na prestação de serviços de toda natureza entre os 

setores daquela sociedade escravista, naturalizando e mantendo aquela ordem social desigual 

(DIAS, 2006). 

Com a proclamação da República na virada do século XIX para o XX, a sociedade 

brasileira passa por uma série de transformações estruturais que vão afetar profundamente a 

forma como a comunicação social seria realizada entre os diversos setores emissores de ideias 

presentes na sociedade da época, inclusive o Estado. Que, em um novo momento político e 

econômico, ia definir seus interesses em função dessas esferas, com novas características e 

demandas, e assim, se comunicaria com a sociedade através de propaganda de outras maneiras. 

Quando se estuda propaganda e todo esse panorama envolvendo o emprego de seu conceito, é 

necessário delimitar não só o seu significado e historicidade dos seus usos. Os limites de uma 

simples descrição e cronologia, não seriam suficientes para compreender o impacto que essas 

ações comunicativas político-ideológicas causam em uma sociedade, e tornariam a análise 

parca de sentido. Para compreender a propaganda e a ideologia nela intencionada de ser 

difundida, é preciso também entender a sociedade a qual ela é direcionada, a sua visão de mundo 

geral, a mentalidade e ideologias comuns que sustentam ou constroem um novo status quo. Para 

perceber, nestes últimos casos, como e por que a nova ideologia vai substituir a vigente, de 

acordo com os objetivos políticos de seu emissor. E para confirmar isso, Garcia afirma, em seu 

esforço de compreender a Era Vargas, que 

A verificação dos componentes ideológicos e dos aspectos essenciais de sua 

elaboração nos aparelhos de Estado — a área delimitada — também se 

afiguraria meramente descritiva se não se descesse, ainda, às raízes do 

fenômeno. As ideologias não são entidades autônomas, pairando por sobre a 

sociedade a aguardar quem delas se aproprie, mas produtos dos indivíduos 

enquanto determinados pelas condições histórico-sociais em que se 

encontram. Era preciso, então, chegar a uma definição da sociedade brasileira 

da época, tanto em sua estrutura e organização, quanto em seu modo de 

funcionamento. A partir daí poderíamos compreender as condições em que se 

encontravam as forças sociais, discriminar as posições específicas por elas 

ocupadas e avaliar as mudanças em andamento (GARCIA, 1999, p. 16). 

Dessa maneira, de posse desse conjunto de elementos levados em conta para o estudo 

dos efeitos de propaganda política em uma sociedade, será possível entender, no período em 

questão, o papel da ação persuasiva do Estado no processo de desenvolvimento da sociedade 

brasileira e desvendar suas eventuais relações com os setores da sociedade para cumprir com 

seus objetivos políticos (GARCIA, 1999). 
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Sendo assim, o momento político de transformação pela qual a sociedade brasileira 

passava, no início do século XX, se desenrolava desde a abolição da escravatura e se estende 

até meados do século, e caracterizava-se pela expansão do modo capitalista de produção, com 

suas derivações políticas e ideológicas. A economia brasileira estava voltada basicamente para 

o mercado externo, centrada na exportação de café através da qual se obtinham as divisas 

necessárias à importação dos bens destinados a atender a demanda interna. Parte significativa 

da organização social e política encontrava-se estruturada em função dos interesses das 

oligarquias agrárias, os donos do poder político, ligadas à produção fundamental. O que fazia 

com que a atuação dos donos do poder na comunicação social intencional se desse também em 

função de seus objetivos políticos e econômicos e na defesa de seus interesses, através de 

censura oposicionista e de publicações em veículos de comunicação, por exemplo. 

Na transição do século XIX para o XX, com o advento da chamada República Velha 

(1889 – 1930), os jornais impressos eram a principal mídia de veiculação de informação na 

sociedade brasileira, e, portanto, o principal meio pelo se realizava propaganda política. De 

acordo com Franco12 (2006), os jornais políticos, na sua grande maioria, foram efêmeros, mas 

os mais longínquos tiveram uma condição essencial para sua sobrevivência, além de efetiva 

presença nas mudanças sociais, econômicas e políticas. Foi à junção de dois fatores: a 

aristocracia rural e a burguesia ascendente. Pois esse duo 

foi essencial para A Província de São Paulo, depois O Estado de S. Paulo 

nascer, desenvolver e amadurecer, para tornar-se após a proclamação da 

República até o período da República Velha, o principal veículo de imprensa 

do Estado de São Paulo, já conjugando a ideologia das elites no poder 

divididos entre paulistas e mineiros (FRANCO, 2006, p.2). 

A grande imprensa (veículos de grande penetração, capazes realmente de formar 

opinião) da época, considerada a formadora de opinião, se compunha basicamente por jornais 

dos lugares de grupos políticos de mais expressão no país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. Mesmo com censura, a relativa abertura que o Segundo Reinado 

acabou proporcionando à propaganda política republicana ocasionou a queda da Monarquia e 

o governo republicano passou a ter voz amplificada pela imprensa, que se apropriou dos 

métodos do Império decaído, comprando a opinião favorável com verbas secretas do Tesouro. 

“O ideal era que a imprensa fosse mais uma extensão do Estado do que um participante do livre 

jogo das opiniões políticas” (FRANCO, 2006, p. 5). 

Nos primeiros anos da República, o autoritarismo prevaleceu na relação do Estado 

construindo um processo de formação de opinião pública, caracterizado por uma violência 
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institucional nesse processo de opinião política livre. Durante os sucessivos estados de sítio 

vividos pela nação, abatiam-se sobre a imprensa dois tipos de expectativa: violência da censura 

sobre os jornais e a rotina da prisão e desterro dos jornalistas que violassem as ordens legais 

estabelecidas. Oposicionistas eram acusados de monarquistas, como o inimigo político a ser 

combatido tendo a sua perseguição justificada, e assim, destruindo-se os seus jornais 

(FRANCO, 2006). 

Além da censura institucional, mais característica dos governos militares da primeira 

república, Corte Real13 (2006), também mostra como, principalmente a partir de Campos Salles, 

outras possibilidades de lidar com a imprensa surgiram. Além do comum uso da força, também 

se priorizava a utilização de recursos monetários no processo de formação de opinião pública. 

O autor expõe em seu livro “Da propaganda à Presidência” (1998) que o próprio Campos Salles 

assume que ele, enquanto Presidente da República, (além de outros líderes do executivo 

nacional) dedicou a manutenção de uma verba secreta governamental para “compra” de 

jornalistas, pois “não tinha nenhum escrúpulo em comprar a opinião da imprensa e de confessar 

nuamente essa conduta. Ela lhe parece honesta, justa e necessária. Essa compra da opinião da 

imprensa pelo governo torna-se rotina” (CORTE REAL, 2006, p. 7). 

Corte Real diz que o próprio ex-presidente defendia a ideia da importância dessa 

ferramenta de controle de circulação de informação para a concretização de uma base social 

sólida para apoiar seus projetos, dando sentido à intenção de criação de mecanismos de 

propaganda político-ideológica como estratégia de governo. E, segundo ele 

faltava ao governo um órgão de vasta circulação, em que pudesse apoiar a sua 

política, descortinar os seus intuitos, preparar a opinião e defender os seus 

atos. (...) Nestas condições, só restava recorrer às colunas das gazetas 

industriais abertas à concorrência (SALLES, 1998, p. 174). 

Dessa forma, os presidentes recorriam às mídias de mais penetração social e maior 

possibilidade de influência, os jornais impressos, para que ali pudessem se debruçar no projeto 

de criação de uma opinião pública favorável e do interesse deles para que assim, através da 

propaganda, concretizassem seus planos, que era perpetuar às oligarquias (principalmente as 

cafeicultoras) no poder. Ideia essa que Mendonça também coloca na medida que: 

do ponto de vista político, o período da chamada República Velha 

caracterizou-se pelo predomínio inconteste dos grupos agrários, sob a 

hegemonia dos cafeicultores paulistas. Artífices do regime republicano em sua 

crítica à centralização monárquica acabariam por implementar, na prática, um 

regime político coerente com seus desígnios, consubstanciado na federação e 
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baseado na maximização do poder das oligarquias estaduais, viabilizada a 

partir do coronelismo” (MENDONÇA, 2000, p. 316). 

Por isso, é possível perceber que as campanhas eleitorais e políticas de diversos 

presidentes da Primeira República, estiveram baseadas em estratégias com elementos de 

propaganda que levaram seus projetos e intenções políticas a frente e que foram responsáveis 

por suas vitórias nas eleições e na consolidação do modelo oligárquico e federalista de 

organização política do Brasil. Para isso, foi comum fazer uso de muitas cartas e textos diversos 

nos jornais da primeira república durante todo o período em questão (CORTE REAL, 2006). 

Com essa estratégia, durante todo o período da chamada República Velha, os 

presidentes foram eleitos de acordo com a indicação de líderes políticos republicanos. E assim, 

Resende sugere que, emerge uma república preocupada “com a manutenção da ordem, 

descrente em relação à soberania popular e convencida da missão reservada às elites de 

condutoras do destino da nação” (RESENDE, 2006, p. 104). 

Assim sendo, era produzida uma hegemonia demonstrada no fato de que, no geral, os 

representantes das oligarquias mencionadas não tinham muitas dificuldades em serem eleitos, 

pois o poder econômico e demográfico estrategicamente direcionadas à circulação de 

informações tendenciosas e criação de ideias favoráveis (censura oposicionista, sistemas de 

publicações governistas nos jornais impressos, etc.) aos seus projetos facilitou sem muitas 

dificuldades o modo como os grandes estados, notadamente Minas Gerais e São Paulo, puderam 

se revezar no comando presidencial. Processo sintetizado em um rodízio que levou, em onze 

escolhas diretas, São Paulo a indicar seis presidentes e Minas Gerais, três. Conforme 

apresentado por Lincoln Abreu, com a consagração 

do sistema federalista, a República brasileira viria a conhecer um longo 

período de comando pela ação e pelos interesses da política dos estados. 

Descartada a ameaça do florianismo e sua versão popular, na qual o regime 

tenderia a adotar uma direção unitária e fortemente centralizada na figura 

presidencial, foi possível o governo descentralizado dos múltiplos apetites 

oligárquicos. Aliás, essa perspectiva favorável aos grupos locais encontrava-

se presente nos termos da Constituição de 1891” (PENNA, 1999, p. 88-89). 

Contudo, é preciso ressaltar uma questão para que não haja uma interpretação 

equivocada. Como sugere Boris Fausto (2003), não é correto afirmar, como comumente se tem 

feito, que os interesses das oligarquias agroexportadoras citadas representassem integralmente 

os interesses da nação em todo decorrer da Primeira República, o que poderia dar a ideia de um 

Estado sem qualquer autonomia. Porém, não se pode negar que parte da influência política 

exercida por esses grupos, resultou dos termos que a Constituição de 1891 pode inaugurar de 

um modelo federalista que deu aos Estados um grau de independência notadamente maior do 
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que previa a Constituição de 1824. Essa descentralização permitiu às oligarquias ligadas à 

agroexportação, principalmente a cafeeira, realizar uma série de articulações visando estabilizar 

o cenário político (VARES, 2012). 

Em síntese, tal realidade de predomínio maior, mas não absoluto, das oligarquias 

paulistas e mineiras, possibilitava surgir uma segurança maior para esses estados garantirem o 

rodízio entre eles e assim perpetuarem as oligarquias no poder político assegurando seus 

interesses, como a valorização econômica do café como uma das prioridades da esfera nacional 

no governo do Brasil. A consolidação do  

“sistema oligárquico”, levado a cabo por Campos Sales, deu ao regime 

republicano uma relativa tranquilidade. A solidarização entre as esferas 

federal e estadual possibilitou ao grupo governista controlar as sucessões 

eleitorais, correndo poucos riscos por parte de grupos insatisfeitos. Desse 

complexo e intenso joguete político, o estado de São Paulo foi o primeiro 

grande beneficiário, tendo como cúmplice o estado de Minas Gerais. A 

“política do café-com-leite”, como foi denominado o tácito acordo entre os 

dois estados, garantiu a hegemonia dessas oligarquias no cenário nacional, 

sendo poucas as vezes na história da República Velha que paulistas e mineiros 

se viram ameaçados frente aos estados de menor expressão” (VARES, 2012, 

p. 128) 

E diante destes objetivos de manutenção de um projeto elitista agroexportador, a 

propaganda viria a ser uma das ferramentas de legitimação de um período em que buscava-se 

manter o povo excluído das estruturas de poder. Visto que esse era o caminho que a República 

constituía para  

o aperfeiçoamento de mecanismos que garantissem a simultaneidade entre a 

ampliação formal da participação política – em face ao novo contingente 

eleitoral, uma vez eliminada a escravidão – e a exclusão real dos setores 

subalternos, aos quais não interessava incorporar à cidadania (LINHARES, 

2000, p. 316). 

E ainda, pensando no início de nossa República,  

passado o momento inicial de esperança de expansão democrática, 

consolidou-se um mínimo de participação eleitoral, sobre a exclusão do 

envolvimento popular no governo. Consolidou-se sobre a vitória da ideologia 

liberal reforçadora do poder oligárquico (CARVALHO, 1987, p. 161). 

Caminho esse que foi interrompido somente com em 3 de outubro de 1930 com a 

chegada de Getúlio Vargas no poder.   
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4 A PROPAGANDA POLÍTICA NOS PRIMEIROS ANOS DA ERA VARGAS 

A década de 1930 foi um período de profundas transformações que mudaram a história 

da República do Brasil. Os quadros políticos, mesmo após mais de 40 anos desde o fim do 

Império, ainda mantinham muito da estrutura das antigas províncias estaduais e da relativa 

autonomia que tinham. Situação expressa, por exemplo, no fato de que os representantes das 

oligarquias rurais concentravam o poder administrativo e econômico, em especial os grupos 

que dominavam a produção e exportação do café. Estas estruturas oligárquicas, por 

possibilitarem pouca chance de modernização para o Brasil na época, se tornaram um impasse 

para o desenvolvimento, e acabaram sendo alvo de críticas e de movimentos de oposição 

política organizada de setores da sociedade (sobretudo na década de 1920), e culminaram com 

o advento de Getúlio Vargas no poder na chamada Revolução de 1930. 

Neste cenário, a Revolução de 30 permitiu, segundo Garcia 

estabelecer um relativo equilíbrio de forças através de um Estado de 

compromisso que, dada a heterogeneidade dos interesses, era extremamente 

instável, fazendo com que os conflitos voltassem a emergir. Constituiu-se o 

momento em que a coesão das classes dominantes foi realizada através de sua 

abdicação do exercício do poder em favor de um Estado forte e autoritário, 

que assegurou a submissão das subalternas. A atuação do Estado, 

neutralizando os conflitos, permitiu estabelecer as condições necessárias à 

expansão e diversificação das forças produtivas (GARCIA, 1999, p. 36) 

Esta substituição do modelo oligárquico por um modelo em que o Estado media e 

regulamentava as relações capital e trabalho, visando uma harmonia maior entre os diferentes 

interesses de classe da sociedade brasileira para obter a paz social necessária para viabilizar o 

projeto de desenvolvimento nacionalista de Getúlio Vargas, foi uma característica marcante do 

período em que Vargas esteve à frente do poder. Conhecido comumente por trabalhismo, essa 

mediação e interlocução fortalecia o papel e importância do Estado, personificado na figura de 

Vargas. 

Este fenômeno é percebido por Araújo14 que destaca que os anos 1930 trouxeram uma 

agenda de caráter política dentro do Estado, “com intervenção reguladora do governo 

nacionalista, onde seu pensamento seria o desenvolvimento da nação a partir de forças sociais” 

(ARAÚJO, 2017, p. 26). Para isto, era necessário acreditar em um Estado forte. E assim, o 

Brasil vivenciaria a partir da Era Vargas novos tempos, criando um desenho institucional para 

o Estado, que se foi tornando mais centralizado, mais intervencionista e regulador das 

atividades fundamentais da função pública. Isso foi fundamental para que o Brasil ganhasse 
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novos rumos, exemplificados em situações como o desenvolvimento de políticas de regulação 

que formavam também uma elite burocrática para a realização de trabalhos nas novas agências 

que foram surgindo ao longo da década de 1930, principalmente com os novos ministérios para 

oficializar institucionalmente as diretrizes de atuação dos projetos de Vargas (ARAÚJO, 2017).  

Na linha deste projeto medidas importantes foram tomadas. Como a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio para concretizar o projeto do novo regime de interferir 

sistematicamente no conflito entre capital e trabalho, tendo a valorização do trabalho e do 

trabalhador como forças determinantes para isto, além de ser uma das bases do projeto, de 

acordo com a lógica do trabalhismo. Ferramenta que é lembrada por Ângela de Castro Gomes 

(1988): 

O fenômeno do pacto entre Estado e classe trabalhadora no Brasil não pode 

ser entendido apenas segundo um cálculo utilitário de custos e benefícios. Ou 

seja, as interpretações que assinalam a importância da legislação do trabalho, 

em sentido amplo, para explicar a adesão da classe trabalhadora ao projeto 

trabalhista estão corretas, mas são insuficientes. O sucesso do projeto político 

estatal – do “trabalhismo” – pode ser explicado pelo fato de ter tomado do 

discurso articulado pelas lideranças da classe trabalhadora durante a Primeira 

República, elementos chaves de sua autoimagem e de os ter investido de novo 

significado em outro contexto discursivo. Assim o projeto estatal constituiu a 

identidade coletiva da classe trabalhadora e articulou uma lógica material, 

fundada nos benefícios da legislação social, com uma lógica simbólica que 

representava estes benefícios como doações e beneficiava-se da experiência 

da luta dos próprios trabalhadores. Como foi visto, o processo de constituição 

da classe trabalhadora em ator coletivo é um fenômeno político-cultural capaz 

de articular valores, ideias, tradições e modelos de organização através de um 

discurso em que o trabalhador é ao mesmo tempo sujeito e objeto (GOMES, 

1988, p. 23). 

Em perspectiva semelhante, é instaurado o Ministério da Educação e Saúde Pública para 

criar, em nível nacional, um sistema de educação unificado, regulamentado, controlado pelo 

Estado e comprometido com a difusão da nova ideologia e com os valores interessantes para o 

varguismo. E também para que a relação capital e trabalho se desse dentro do controle 

objetivado pelo regime, em conformidade com o que é percebido por Garcia: 

A reprodução das relações de dominação, em uma formação social, se realiza 

através dos aparelhos ideológicos do Estado. Numa sociedade capitalista 

madura, essa reprodução se produz através da Escola e, em segundo plano, 

por outros aparelhos como o familiar, religioso, sindical, político, de 

informação. Durante a Era Vargas, principalmente na fase do Estado Novo, 

realmente, as diversas instituições foram postas sob controle de forma a 

atuarem no sentido de reproduzir, através da ideologia, as relações vigentes 

(GARCIA, 1999, p. 136) 

Para legitimar o seu governo, certos mecanismos de promoção do projeto varguista 

ganham força durante o primeiro período em que Getúlio Vargas esteve no poder. O seu grande 
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trunfo foi ter recorrido às estratégias já utilizadas na Itália e Alemanha quanto aos meios de 

comunicação: controlar esses meios para chegar às massas e atingir, dessa forma, a eficiência 

máxima de sua comunicação com o povo. A esse respeito,  

trata-se da “propaganda com objetivos sociais”, ou seja, o governo querendo 

atingir a todos sem que haja uma discriminação. Existem três formas 

indispensáveis para que essa propaganda alcance seu objetivo final: 

monopolização, canalização e a suplementação. A monopolização é uma 

situação que só se pode ser objetivada/atingida quando não há oposição dentro 

dos meios de comunicação. Isso significa a ausência de uma contrapropaganda 

(ARAÚJO, 2017, p. 29). 

Essa contrapropaganda não teve sequer tempo suficiente para se articular no Brasil no 

governo de Vargas, pois uma de suas primeiras medidas desde que chegou ao poder foi a criação 

do Departamento Oficial de Propaganda, órgão que foi extinto para dar lugar ao Departamento 

Nacional de Propaganda e Difusão Cultural em 1934 e que futuramente seria reestruturado para 

formar o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo. Esses órgãos eram 

responsáveis ainda pela elaboração e distribuição das campanhas de publicidade em celebração 

às datas nacionais (ARAÚJO, 2017). 

Nos períodos conhecidos como “governo provisório” e “governo constitucional” (1930-

1934 e 1934–1937, respectivamente), era, portanto, comum o regime contar com ferramentas 

de difusão de propaganda, como, por exemplo, a onipresença da imagem do governante ou de 

seu governo nos espaços públicos; e também a idolatria à figura do líder, que visava passar a 

impressão de que o presidente era infalível e capaz de administrar o país. Buscando um alcance 

mais amplo de suas mensagens através do uso de mídias como cartazes, jornais impressos 

(censura com funcionários dos órgãos de propaganda do Estado nas redações), revistas e o 

rádio. 

Vargas buscava ainda apresentar-se como alguém cuja preocupação fundamental era 

amparar os trabalhadores, classe que representava a maioria da população, visando ganhar 

então, um apoio político expressivo. Essa classe que buscava uma vida mais digna, estava 

presente no dia-a-dia do rádio e na comunicação do governo, o que reforça o vínculo de Vargas 

com os trabalhadores e o fato de que estes constituíam-se como seu público-alvo principal. 

Estas ações demonstram como Vargas conseguiu olhar o rádio como um meio importante de 

divulgação de seu governo. A partir de 1934, por exemplo, usaria “A Hora do Brasil”, hoje “A 

Voz do Brasil”, para conversar diretamente com o povo (LEVINE, 2001). 

Este programa, de transmissão obrigatória, foi criado pelo Departamento de Propaganda 

e Difusão Cultural. Como os demais meios de comunicação, ainda que de formas e graus 

variados, o rádio sempre foi utilizado pelos políticos e com Vargas não foi diferente. Seja para 
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a divulgação de seus feitos, através de mensagens publicitárias, como também para a censura, 

o que demonstra neste período a aproximação entre mídia, política e poder. Araújo (2017), por 

exemplo, mostra a importância que Getúlio Vargas dava à radiodifusão através da transcrição 

de um trecho de março de 1937, em que Vargas falava, com orgulho, sobre a expansão no 

número das estações de rádios no país: 

O governo da União procurará entender a propósito, com os Estados e 

municípios, de modo que, mesmo nas pequenas aglomerações, sejam 

instalados rádios receptores, providos de alto-falantes, em condições de 

facilitar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo e nem de idade, 

momentos de educação política e social, informes úteis aos seus negócios e 

toda a sorte de notícias tendentes a entrelaçar os interesses diversos da nação. 

A iniciativa mais se recomenda quando consideramos o fato de não existir no 

Brasil imprensa de divulgação nacional. São diversas e distantes zonas do 

interior e a maioria delas dispões de imprensa própria, veiculando apenas as 

notícias de caráter regional. À radiotelefonia está reservado o papel de 

interessar todos por tudo quanto se passa no Brasil (ARAÚJO, 2017, p. 25). 

Dessa forma, entende-se o objetivo do governo de chegar aos locais mais isolados: se 

fazer presente junto à grande massa populacional, o que se destaca, por exemplo, quando 

Vargas afirmava a procura por enfatizar as notícias dos interesses diversos da nação e também 

quando lembrava dos informes úteis aos negócios para a vida comercial dos empresários. 

Fortalecia o presidente ainda a ideia do nacionalismo, quando criticava o regionalismo, 

afirmando que as zonas do interior possuem informativos somente regionais e que o rádio teria 

o papel de despertar o interesse em todos sobre o que acontecia no país. Ou seja, ele queria que 

sua divulgação fosse para todos os públicos revelando, desse modo, característica relevante de 

seu projeto político. 

Monopolizada pelo Estado, a transmissão radiofônica adquiriu caráter compulsório em 

1937. O programa “A Hora do Brasil” passou a ser obrigatório, em cadeia nacional de rádio, 

todos os dias úteis, no início da noite, momento em que todos se encontravam em suas 

residências (PEROSA, 1995). 

Alguns anos antes desta medida, mais precisamente no ano de 1934, ocorreram as 

eleições para as assembleias legislativas estaduais. Foi um momento de grande movimentação 

entre as elites políticas num processo eleitoral muito conturbado e conflituoso, acabando por 

gerar maior envolvimento político da população e consequentes movimentos sociais. É nesse 

momento que duas organizações políticas de expressão nacional ganham força e visibilidade: a 

Ação Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança Nacional Libertadora (ANL). Ambos os 

movimentos, ainda que por razões diametralmente opostas, “criticavam profundamente os 

preceitos liberais da República Velha, assim como os descaminhos da Revolução de 1930” 

(LEVINE, 1980, p. 75). 
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Ramos (2013) aponta que a AIB foi o primeiro partido político brasileiro de dimensão 

nacional e a mais importante organização fascista no Brasil até então, uma vez que seus 

membros “apontavam como solução para as crises originadas em Estados de democracia liberal 

um Estado forte e autoritário” (RAMOS, 2013, p. 28). O ideário da AIB apoiava-se, em linhas 

gerais, no nacionalismo e no moralismo exacerbado. 

Já à esquerda, Garcia (1999) comenta sobre a existência do outro grupo político, a ANL, 

cuja espinha dorsal era a defesa de “interesses operários”, definia-se com a 

presença do Partido Comunista Brasileiro, ao lado de outros partidos de 

“esquerda”. Pregava a revolução operária e camponesa, contra o imperialismo 

e a burguesia. Sua atuação prática se desenvolvia pelo apoio e participação em 

greves e reivindicações operárias, pelo repúdio a algumas medidas do governo 

e por manifestações diversas. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora 

absorveu os diversos grupos de esquerda numa frente ampla que envolvia, 

também, outros setores menos radicais cujas manifestações giravam em torno 

de um núcleo comum de propostas anti-imperialistas e antifascistas 

(GARCIA, 1999, p. 59) 

Da aliança, criada em março em clara oposição ao governo varguista, participavam 

comunistas, socialistas e liberais, descontentes com os rumos do governo, tendo o comunista e 

ex-tenente Luís Carlos Prestes como presidente de honra. 

Com o objetivo de derrubar Vargas, a ANL deu início à organização de um movimento 

armado para instaurar um governo popular chefiado por Prestes (RAMOS, 2013). Em fins de 

novembro teve início o movimento com levantes militares nas cidades de Natal, Recife e Rio 

de Janeiro. Sem a adesão de outros estados e sem o apoio de movimentos operários, a “Intentona 

Comunista” (como ficou conhecida a rebelião pela denominação dada pelos anticomunistas) 

foi violentamente silenciada. Esse momento abriu uma oportunidade para setores de poder que 

viam no comunismo uma ameaça aos seus interesses, inclusive o governo de Vargas, de 

iniciarem campanhas de veiculação de propaganda contra os movimentos políticos de esquerda 

no Brasil, principalmente nas mídias impressas15. Assim sendo, mais de cem oficiais foram 

expulsos do Exército e outros participantes, como o próprio Prestes, foram condenados à prisão. 

A partir desse episódio, a repressão contra os opositores do regime foi intensificada, 

tendo a propaganda contrária a eles adquirido papel central como um recurso fundamental para 

a perseguição desses grupos. Dessa maneira, a “Intentona” foi o pretexto conveniente para o 

endurecimento do regime, pois Vargas (com uma cuidadosa difusão de propaganda) criou 

propositalmente uma atmosfera de ameaças à ordem para conseguir apoio do Congresso na 

intenção de prorrogar seu mandato. O objetivo, porém, não se deu certo imediatamente, uma 

                                                           
15 Em 26 de junho de 1935 o jornal “O Globo” denunciava a existência de um “plano subversivo” ordenado por 

Moscou para implantar o regime soviético: O Plano Cohen (RAMOS, 2013, p. 28). 
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vez que o debate da sucessão presidencial foi iniciado em 1937 e três candidaturas, inclusive, 

chegaram a ser lançadas. 

Em setembro de 1937 o governo varguista divulgou na imprensa o “Plano Cohen”, que 

tratava da esquematização de uma insurreição comunista. Houve pedido ao Congresso de 

decretação de “estado de guerra”, o que contribuiu para interromper o debate sucessório e 

impedir a realização das eleições presidenciais que se aproximavam. Os políticos, preocupados 

com males maiores como a ameaça criada em torno do comunismo ou a intervenção militar no 

fechamento do Congresso, permitiram haver um vácuo de resistência durante o qual Vargas 

colocou em ação o projeto de mudança de regime, até que, em 10 de novembro de 1937, o 

Congresso Nacional no Rio de Janeiro foi cercado por tropas da Polícia Militar e deu-se início 

a uma nova fase de governo: a ditadura do Estado Novo (RAMOS, 2013, p. 28-29). 

Sobre essas movimentações políticas de grupos da sociedade, e o seu aproveitamento 

por setores poderosos, com o uso de propaganda, para justificar medidas antidemocráticas de 

obtenção de poder, Garcia confirma que: 

As posições e propostas dos movimentos das classes médias e operária 

avançavam além de simples interesses imediatos, reivindicando reformas que 

superavam os limites toleráveis pelas classes dominantes. O radicalismo das 

posições e a ameaça comunista, concretizada nos movimentos armados de 

novembro de 1935 e ampliada pela propaganda, conduziu as classes 

dominantes a novamente ceder a direção política da sociedade, para manter 

sua dominação. Com a Lei de Segurança Nacional decretada em dezembro de 

1935 e as sucessivas decretações de “estado de sítio” e “estado de guerra” de 

dezembro de 1935 a junho de 1937, retomou-se o processo de fortalecimento 

do Estado concluído com o golpe de 1937 (GARCIA, 1999, p. 60).  

Como um dos objetivos principais desta pesquisa é observar os impactos da difusão de 

propagandas em uma determinada sociedade, é válido ressaltar que esse recurso de criação de 

um inimigo público comum a ser combatido para justificar as suas ações, presente no golpe de 

1937 do Estado Novo, foi um dos principais meios de difusão de propaganda dos governos 

totalitários no século XX. Nesse sentido, a utilização de “bodes expiatórios” na propagação de 

propaganda justifica problemas e desvia o foco de parte da sociedade (BOECKEL16, 2005). 

Este princípio 

baseia-se na procura de alguma instituição ou figura presente na sociedade que 

passe a ser apontada pelos representantes do locutor da propaganda (governo) 

como a responsável por muito dos problemas existentes na nação. A busca 

desta personificação do mal está associada a políticas de massas, que tentam 

resolver problemas sociais com medidas paliativas, sem alterar de modo 

drástico as estruturas existentes. No processo da comunicação, o bode 

expiatório passa a ser alvo de diversas mensagens de propaganda em que o 

                                                           
16 Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Ciências Sociais 

pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). 
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poder oficial promete ao povo extirpar da sociedade esta instituição ou figura. 

Caso consiga, a maioria dos problemas da população estaria solucionada. No 
caso brasileiro, Getúlio Vargas tomou diversas medidas que podem ser 

consideradas como antidemocráticas utilizando como justificativa os avanços 

de grupos de esquerda. Podemos citar como exemplo a farsa do Plano Cohen, 

um suposto plano de comunistas, que serviu para que Vargas colocasse seus 

inimigos políticos fora da lei e instaurasse uma ditadura, o Estado Novo 

(BOECKEL, 2005, p. 34-35). 

Como pode-se perceber, desde as primeiras fases em que Vargas assumiu a liderança do 

poder executivo no Brasil, o Estado, sob seu comando, começou a elaborar mecanismos 

sistematizados de difusão de propaganda, visando legitimidade e apoio social para as ações do 

seu projeto de governo. Porém, com o advento do Estado Novo, fruto de um golpe 

antidemocrático, em que o controle das mídias teve papel decisivo, este sistema de propaganda 

se intensifica para um nível mais rígido conforme o endurecimento do regime. 
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5 A PROPAGANDA POLÍTICA NO ESTADO NOVO (1937 – 1945) 

O processo de legitimação do Estado Novo realizou-se pela difusão de um conjunto de 

mensagens, através das quais se procurava demonstrar a compatibilidade da estrutura e 

funcionamento do regime às concepções e objetivos apresentados e propostos (FAUSTO, 

1997). Garcia (1999) coloca que, dessa forma, justificava-se o golpe e o regime pela “sua 

adequação à realidade nacional, pela capacidade do Chefe, pelas obras realizadas e pelo apoio 

da população” (GARCIA, 1999, p. 123). A tão insistentemente mencionada situação caótica do 

país legitimava o golpe de 1937 como inevitável para instituir um clima de ordem e de paz ou, 

no "slogan" de Francisco Campos17, como "imperativo de salvação nacional" (CARONE, 1975, 

p. 36). 

De acordo com Garcia, estudioso que se dedicou a estudar especificamente propaganda 

política no período do Estado Novo, e que por isso sua contribuição é bastante relevante e 

válida, a intenção era difundir a ideia de que a estrutura de organização do Brasil do momento 

anterior, marcada por intensos embates políticos, ficava superada por uma mudança radical, e, 

por isso, adotavam-se expressões que sugeriam a imagem de um corte histórico: "Estado Novo", 

"Brasil Novo", "novo regime", "ordem nova", "nova política", etc. A responsabilidade do 

movimento de 10 de novembro era transferida para "as solicitações do interesse coletivo", para 

as "legítimas aspirações do povo brasileiro" (GARCIA, 1999, p. 124). 

Conforme dito anteriormente no trabalho, para compreender a ideologia intencionada 

de ser difundida por seu emissor, é fundamental que se entenda a sociedade a qual ela é 

direcionada. Assim, os métodos de propaganda utilizados ganham sentido e têm mais chance 

de alcançarem sucesso nos seus objetivos de dominação, pois foi planejado para penetrar 

naquela sociedade daquele tempo com características próprias. Sendo assim, Garcia coloca que  

a adequação da ideologia aos interesses e às condições das classes subalternas 

foi realizada através da formulação de uma concepção da sociedade brasileira 

— presente e passada — compatível com os objetivos da acumulação que se 

queria realizar. A elaboração da ideologia deveria ser realizada pela 

adequação dos seus componentes às condições dos receptores, de molde a 

permitir que as mensagens fossem passíveis de serem compreendidas e 

aceitas. Assim, era necessário considerar, em relação às classes subalternas, o 

seu nível cultural médio, a forma como estavam inseridas no sistema social, 

as ideias às quais haviam sido expostas e seus interesses manifestos. A 

precariedade do ensino, praticamente reservado às elites, e o alto índice de 

analfabetismo eram fatores indicativos de que as ideias a serem propagadas 

deveriam ser bastante simplificadas e repetidas para despertarem atenção, 

serem entendidas e memorizadas (GARCIA, 1999, p. 103-105). 

                                                           
17 Foi um advogado, professor, jurista e político brasileiro, responsável pela redação da Constituição brasileira de 

1937. 
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O conjunto de mensagens a ser incorporadas ou neutralizadas pela propaganda deveria 

ainda, além de possuir uma formatação simples, fornecer uma visão da sociedade brasileira e 

do regime implantado que legitimasse as decisões tomadas, os objetivos propostos e, 

apresentando perspectivas futuras favoráveis a todos. 

A versão de propaganda assim elaborada permitiria que os programas e metas 

estabelecidas pelo governo aparecessem como resultado natural do processo de evolução da 

realidade brasileira sob o comando e liderança de Vargas. Através desse quadro, dissolviam-se 

os diversos interesses presentes numa imagem abstrata dos “interesses gerais” da nação que 

competiria ao Estado promover. E com estas matizes, estabeleceram-se as ideias básicas que 

tornaram possível a legitimação do regime instituído, bem como daquela estrutura do Estado, 

dos seus líderes e das suas realizações. 

A realização dos interesses do Estado, querendo desenvolver o capitalismo industrial, 

pressupunha também promover a coesão das classes dominantes e a submissão das subalternas 

sem conflitos. Na medida em que o Estado, assumindo a direção da sociedade, tivesse que 

neutralizar as dissidências, era-lhe necessário justificar a postura. Essa justificação foi feita 

através da universalização da ideia, na forma de inconveniência de quaisquer confrontos, 

apresentados como possibilidade de perigo geral para todo o país. Com o golpe de 1937 

consolidado, contudo, reelaborou-se esse quadro ideológico e as dissidências entre os setores 

das classes dominantes passaram, também, a integrá-lo, ainda que ridicularizadas em 

expressões como a de que transformavam-se em uma “irrisória competição de grupos” que 

punham em “perigo a existência da nação, extremando as competições e acendendo o facho da 

discórdia civil” (GARCIA, 1999, p. 107-108). 

Neste processo, durante o Estado Novo, ao mesmo tempo em que se atendiam a algumas 

antigas reivindicações, difundia-se uma série de mensagens elaboradas de molde a ocultar o 

passado de luta dos operários e obscurecer suas reais condições de existência, com a 

minimização e mesmo desmoralização de sua força. Uma das formas de ocultar a capacidade 

de ação das classes 

consistia na insistente repetição de uma concepção da realidade em que se 

atribuíam algumas qualidades ao povo brasileiro, criando-se a imagem de um 

caráter nacional incompatível com quaisquer espécies de conflitos e lutas. O 

povo brasileiro era apresentado como “ordeiro”, “tolerante por índole”, de 

“índole tradicionalmente pacífica”. Dentro desse contexto qualquer forma de 

conflito era passível de ser apresentada como estranha ao caráter cordial e 

cristão do povo. A história das lutas operárias foi elaborada de forma a 

desmoralizá-las, na medida em que as conquistas obtidas eram apresentadas 

como concessões resultantes da compreensão e bondade paternal dos 

dirigentes. Apresentava-se assim, a imagem de um governo paternalista, 



30 
 

personalizado na pessoa de Getúlio Vargas, “o pai dos pobres” e “defensor 

dos humildes” (GARCIA, 1999, p. 112). 

Buscava-se, assim, a imagem de uma sociedade homogeneizada e massificada em que 

os interesses divergentes das classes e frações ficavam diluídos no “interesse do povo” ou da 

“nação”. A partir daí eram todos igualados, “tanto o operário como o industrial, o patrão como 

o empregado. Não se diferenciam perante a Nação, no esforço construtivo, são todos 

trabalhadores” (GARCIA, 1999, p. 113). A qualificação “trabalhador” era a categoria utilizada 

para a simplificação onde os empregados, além de igualados aos patrões, são postos lado a lado 

com Getúlio, “o maior trabalhador”, e com os demais membros do governo. 

Paralelamente a isto, a propaganda estadonovista também difundia inúmeras mensagens 

de cunho nacional patriótico de forma a enaltecer a nação e despertar, na população, o orgulho 

pela sua nacionalidade. Esses apelos patrióticos, além de obscurecer as relações de classe por 

igualar a todos sob a categoria da “brasilidade” ou “brasileiros”, visavam despertar confiança 

em relação ao país e ao seu comandante. Insistia-se nas potencialidades da nação, de molde a 

sugerir otimismo em relação ao futuro e, assim, criar condições que permitissem despertar 

credibilidade em relação às diversas medidas que eram propostas (GARCIA, 1999). 

Visada uma ordem social, a busca por seu estabelecimento dessa ordem deveria ser 

obtida através de um governo forte, com autoridade suficiente para organizar a nação e “exercer 

de modo efetivo o controle de todas as atividades sociais” (GARCIA, 1999, p. 118). 

Estabelecida a ordem planejada pelo governo, o objetivo subsequente seria a reorganização 

econômica do país para permitir a recuperação da economia e o progresso do país dentro da 

política financeira adotada. 

No caso varguista, em que se propunha a intervenção do Estado na economia, o objetivo 

era também coordenar os interesses privados num sistema equilibrado, a fim de resguardar o 

bem público. O fortalecimento do Estado seria realizado através da centralização político-

administrativa, pela criação de uma estrutura governamental hierarquizada, sob a direção de 

uma autoridade suprema, um Chefe (GARCIA, 1999). 

A propaganda, como recurso de afirmação deste projeto, foi largamente utilizada pelo 

governo do Estado Novo tanto para sua legitimação, como, para controlar agitações sociais. 

Com o objetivo de realiza-la era necessário que fosse montado um aparelho político forte e 

organizado. Dessa maneira, o Estado monopolizaria os meios de produção e de difusão de 

ideias, e, para esse desígnio, foram criados órgãos que tinham a função de controlar os meios 

que divulgavam as informações. Esses órgãos, que começaram a surgir ainda no início da 
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década de 1930, tiveram sua função fortalecida após a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) em 1939 (FERNANDES, 2014). 

O DIP foi criado, segundo Anjos18, “com o objetivo de difundir a ideologia do Estado 

Novo junto às camadas populares” (ANJOS, 2009, p. 1). Era subordinado ao presidente da 

República e se concentraria no controle e incentivo da censura, propaganda nacional, turismo, 

manifestações culturais, datas cívicas (GARCIA, 1999, p. 142). Além disso, “deveria produzir 

material de propaganda e divulgá-los na imprensa. O Departamento utilizava símbolos e 

imagens para alcançar seu objetivo, a bandeira nacional e a figura de Getúlio Vargas foram as 

mais frequentes” (CAPELATO19, 2003, p. 123). Para Garcia, 

para a consecução dos objetivos visados, a propaganda deveria ser realizada 

de forma intensa. A organização e mobilidade que as classes médias e o 

operariado haviam adquirido, inclusive com utilização dos mais diversos 

meios para a difusão de suas ideias — jornais, folhetos, livros, teatro — 

evidenciavam que a difusão esporádica e assistemática da ideologia 

dominante dificilmente produziria efeitos. Tornava-se necessário, dessa 

forma, que a propaganda fosse dirigida de forma racional, através de órgãos 

especificamente criados para tal fim e estruturados de molde a permitir o mais 

amplo controle sobre todos os meios e recursos de comunicação. Esses órgãos 

começaram a surgir, pela primeira vez no Brasil, a partir dos anos 30 

(GARCIA, 1999, p. 139). 

O DIP foi organizado com uma estrutura composta de cinco divisões: Divulgação, 

Radiodifusão, Cinema e Teatro, Turismo e Imprensa. A Agência Nacional foi mantida, anexa 

à divisão de Imprensa. Havia, também, os Serviços Auxiliares, posteriormente denominados 

seções do Serviço de Administração, de: Comunicações, Contabilidade e Tesouraria, Material, 

Filmoteca, Discoteca, Biblioteca, Garagem, Distribuição de Propaganda, Registro de Imprensa, 

Administração do Palácio Tiradentes e Pessoal. 

Subordinado diretamente ao Presidente da República, o DIP apresentava ainda funções 

bastante amplas. As atribuições do órgão eram de “coordenação, superintendência, orientação, 

incentivo, promoção, direção, patrocínio, organização, auxílio e estímulo de censura, 

propaganda nacional interna e externa, informações, turismo, manifestações artísticas em geral, 

manifestações cívicas, festas populares, concertos, conferências, exposições” (GARCIA, 1999, 

p. 142). 

A propaganda dependia, para sua eficácia, da disponibilidade de informações sobre os 

mais diversos aspectos da realidade brasileira. O DIP, além do fato de poder dispor de dados 

                                                           
18 Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015), Mestre em História Social 

pela Universidade de São Paulo (1995), Bacharel e Licenciado em História pela Universidade Federal de Ouro 

Preto (1989). Professor universitário desde 1995, lecionando História e Cultura Brasileira. 
19 Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (1974), doutora em História Social pela Universidade 

de São Paulo (1986). Livre-Docente em História da América Independente pela Universidade de São Paulo (1997). 
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obtidos em outros órgãos, (como o Serviço de Inquéritos Políticos Sociais -SIPS- encarregado 

da coordenação de elementos informativos de interesse da Polícia Preventiva), possuía um 

arquivo de jornais, revistas, folhetos de propaganda etc., nacionais e estrangeiros. As principais 

fontes de informação, às quais o DIP tinha acesso, eram os serviços de pesquisa, documentação 

e estatística dos diversos ministérios e órgãos, além dos serviços do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (GARCIA, 1999, p. 142-144). 

O eixo de toda propaganda estadonovista era constituído pela palavra falada. Os 

discursos de Vargas, proferidos em inaugurações, comemorações cívicas e visitas, forneciam o 

conteúdo básico da propaganda. Os diversos meios de comunicação eram utilizados, 

geralmente, para a reprodução pura e simples dos discursos, ou para repetir, reforçar e 

esclarecer os pontos essenciais neles contidos. Todas as mídias foram utilizadas para a 

campanha de mobilização econômica e desmobilização política. Havia controle direto sobre 

alguns veículos (jornais, estações de rádio e produtoras cinematográficas) que eram de 

propriedade do governo. Sobre os meios de propriedade particular, os contratos com o governo, 

a censura e a obrigatoriedade de divulgação e retransmissão de notícias e programas oficiais 

permitiam manter o seu controle indireto (GARCIA, 1999, p. 144-145). O DIP “controlava 

todos os tipos de difusores de ideias, como o cinema, jornal, revistas, [e] dessa forma, tinha 

uma atuação bem ampla” (FERNANDES, 2014, p. 4). 

Dentre todos instrumentos de comunicação utilizados pelo regime, o rádio era de grande 

utilidade para a propaganda devido à velocidade e amplitude com que permitia a difusão das 

mensagens. No caso do Brasil, o meio adquiria particular importância devido ao elevado índice 

de analfabetismo e era empregado, principalmente, para a difusão dos discursos, mensagens e 

notícias oficiais. 

Através da análise da “Hora do Brasil” percebe-se esta característica do uso do rádio. 

Além de informar tradicionalmente sobre os atos do presidente da República e as realizações 

do governo, o programa também se destinava a incluir uma programação cultural que procurava 

influenciar o gosto musical dos ouvintes por meio da audição de autores célebres, mas que 

também sofriam com a censura em suas composições. 

Canções da Música Popular Brasileira, por sua vez, eram privilegiadas e as transmissões 

continham um notável caráter cívico, onde feitos nacionais eram destacados heroicamente 

através de peças históricas de renomados dramaturgos da época. De janeiro de 1942 até julho 

de 1945, o então ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, fazia palestras semanais 

dirigidas aos trabalhadores. Cada discurso tinha dez minutos, em média (BOECKEL, 2005). 
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Um dos meios mais afetado pela propaganda e censura, e classificada pela Constituição de 1937 

como serviço de utilidade pública, a imprensa escrita merece atenção especial.  Especialmente 

os jornais, que eram utilizados para a reprodução escrita dos discursos, difusão de notícias 

oficiais, descrição e enaltecimento das inaugurações, realizações e comemorações. Garcia 

(1999) ainda coloca que 

Os jornais, submetidos a rigorosa censura, chegaram a ter mais de 60% de 

suas matérias fornecidas pela Agência Nacional. A quantidade de matérias 

oficiais era de tal forma significativa que levou Alzira Vargas a considerar, na 

época, que os noticiários eram todos estereotipados, bastando “ler um jornal 

para ter lido todos”. Quanto às revistas, além das particulares, reproduzindo 

as mensagens da propaganda do governo, havia revistas oficiais editadas pelo 

DIP que foram consideradas um dos mais importantes instrumentos de difusão 

da ideologia do regime vigente (GARCIA, 1999, p. 150). 

Com o avanço da ilustração e sua consolidação no mercado, um dos meios de 

comunicação mais modernos e que avançava cada vez mais no momento eram as revistas 

ilustradas, periódicos que possuíam melhor resolução gráfica e combinavam textos e imagens. 

Por esse motivo, essas revistas foram amplamente utilizadas pelo projeto do Estado Novo, pois, 

era interessante a divulgação de imagens, principalmente em um país com a maioria analfabeta 

ou que não tinha o hábito da leitura (FERNANDES, 2014, p. 5). 

Quanto ao cinema, a sua importância no processo de difusão da propaganda 

estadonovista, era bem relevante, pois tais empreendimentos satisfaziam uma das maiores 

preferências entre os lazeres do povo brasileiro, especialmente nas maiores cidades. A 

utilização do cinema para a propaganda do regime se fazia através de documentários, de 

exibição obrigatória, antes das sessões, que mostravam as comemorações e festividades 

públicas, as realizações do governo e os atos das autoridades. O sucesso dos documentários 

cinematográficos para a propaganda 

residia na grande credibilidade emprestada às mensagens, devido à 

autenticidade das imagens. Apesar de ser elaborado com material objetivo, a 

possibilidade de seleção permitia que apenas fossem apresentados os fatos que 

favoreciam o ponto de vista do governo. A produção do "Cine Jornal 

Brasileiro20", a cargo do DIP, foi de 250 filmes até agosto de 1941, sem contar 

a produção de empresas particulares e as promovidas pelos departamentos de 

propaganda dos Estados. O governo promovia concursos, com prêmios em 

dinheiro, para os melhores documentários, o que, sem dúvida, conduzia os 

produtores a abordarem temas de agrado do regime (GARCIA, 1999, p. 149-

150) 

                                                           
20 Série de documentários de curta metragem de exibição obrigatória antes das sessões de cinema. No "Cinejornal" 

fazia-se a crônica cotidiana da política nacional, recorrendo-se ao forte impacto dos recursos audiovisuais. 

Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP. Data de acesso em: 23/07/2018.  
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A produção e edição de livros, principalmente os de conteúdo social e político, foi outro 

dos recursos empregados para difundir a ideologia do Estado Novo. Em 1941, o DIP oferecia 

uma média de uma obra editada a cada oito dias. A literatura de cordel também se encarregava 

do engrandecimento do regime e seu chefe. Entre as personalidades que se tornaram temáticas 

da poesia popular, "Getúlio Vargas foi, sem dúvida, um dos maiores. Somente o Padre Cícero 

inspirou maior número de folhetos” (GARCIA, 1999, p. 152). 

Além do emprego de todas estas mídias para a difusão da ideologia do Estado Novo 

Varguista, organizaram-se exposições e celebrações públicas com o objetivo de mostrar as 

realizações do regime. Produziam-se 

cartazes ilustrados, redigidos com "slogans" e frases extraídas de discursos de 

Vargas referentes às metas e realizações do governo, enaltecendo o "status 

quo" ou simplesmente reproduzindo a fotografia oficial de Getúlio. 

Confeccionavam-se faixas e outros suportes para exibição em concentrações 

públicas (GARCIA, 1999, p. 153). 

Nelson Garcia (1999, p. 154) refere-se ainda a uma outra forma de propaganda do 

regime, a saber, uma parada trabalhista feita em São Paulo, onde os trabalhadores carregavam 

estandartes sindicais, flâmulas e faixas, contendo dizeres entusiásticos ao grande benfeitor dos 

“trabalhadores do Brasil”. As faixas eram pintadas na sede dos sindicatos, com dizeres enviados 

pelos funcionários do DIP. 

Por fim, cabe destacar ainda que o papel da censura durante o Estado Novo é também 

de suma importância para a compreensão do processo de propaganda. Censura e propaganda, 

afinal, estavam intimamente ligadas, no período, já que as atividades de controle, ao mesmo 

tempo que 

impediam a divulgação de certos assuntos, impunham a difusão de outros, na 

forma adequada aos interesses defendidos pelo Estado. A censura, dessa 

forma, caracterizava-se não apenas pelo aspecto negativo, de proibição, mas 

também por ser positiva, na medida em que implicava a ênfase em 

determinada direção, determinando uma concepção unidimensional da 

realidade. A censura se reproduzia automaticamente através da autocensura. 

O rigor das penalidades determinava que os responsáveis pelos meios de 

comunicação evitassem a divulgação de qualquer notícia ou artigo que 

desagradasse o regime (GARCIA, 1999, p. 158). 

A Constituição de 1937 assegurava a liberdade de manifestação de pensamento, desde 

que limitada às condições e limites da lei que poderia prescrever uma série de medidas 

restritivas, como a censura prévia à imprensa, teatro, cinema e rádio. Essas restrições apenas 

aparentemente eram limitadas a algumas hipóteses que, por serem vagas e amplas, abriam um 

campo enorme à atividade censória. Assim, a censura poderia ser aplicada para garantia da 

ordem, segurança, moralidade de interesse público do Estado. 
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Com a criação do DIP em 1939, este ficou encarregado de toda atividade censória em 

todos os meios de comunicação. As sanções previstas para os acusados de infração eram as 

mais diversas. Iam desde simples advertência, até multas e suspensão para artistas e 

empresários. Bem como suspensão de funcionamento de empresas teatrais e de diversões 

públicas, apreensão de filmes, cassação de licenças para funcionamento, censura prévia durante 

tempo determinado, apreensão, suspensão ou interdição de periódicos, destituição de cargos, 

suspensão do exercício profissional, suspensão de favores e isenções, e em caso mais extremos, 

a prisão. Assim, quando os aparelhos de censura não interviam diretamente (ligações, censores 

presentes nas redações, determinação de publicação por parte do governo, etc.), os jornalistas, 

receosos das penalidades da censura, redigiam matérias favoráveis aos interesses do regime ou 

defendendo as teses oficiais, configurando a forma de controle da autocensura. Quanto aos 

assuntos censurados, a censura se aplicava restringindo quaisquer manifestações ou notícias 

que, de alguma forma, fossem incompatíveis com a imagem que se queria manter do regime 

(GARCIA, 1999, p. 157 – 161). 

E através de todas estas formas de difusão de propaganda (e censura), nas mais diversas 

mídias, o projeto de governo e a consolidação do Estado varguista construía sua própria 

legitimidade. 
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6 POSSIBILIDADES DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA ATIVIDADES 

DE ENSINO DE HISTÓRIA COM O USO DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS DA ERA 

VARGAS 

O educador interessado em agregar materiais audiovisuais em determinado eixo 

temático (no caso do estudo aqui realizado, o período do governo de Getúlio Vargas, em 

especial a fase do Estado Novo) nos espaços de educação em sua prática docente, deve ter em 

mente as exigências de um trabalho apropriado que faça sentido e que não invalide tanto as 

interpretações da obra (seja com fins pedagógicos ou de entretenimento) quanto a absorção das 

noções do tema de História em estudo, produzindo um cenário que impossibilite a compreensão 

do passado e a sua relação com o presente. 

Dentre os meios para realizar um bom trabalho o planejamento docente é, sem dúvida, 

um instrumento eficaz para que este professor decodifique as condições favoráveis para o 

aprimoramento da capacidade de observação do educando em determinado contexto escolar. E 

envolve desde a caracterização do espaço onde serão geridas as exibições dessas mídias 

(infraestrutura de exibição com materiais adequados para tal função) até a sua relação com os 

conteúdos programáticos pressupostos no planejamento escolar (NAPOLITANO, 2003). 

O trabalho deve ser minucioso para que o uso das mídias audiovisuais como estratégia 

didática para o estudo de História na educação básica escolar possa vir a ter um potencial 

pedagógico elevado, pois envolve os educandos em um mergulho de possibilidades cognitivas 

ao se relacionar com o processo de construção de conhecimento através da utilização de 

elementos de linguagem estéticos, técnicos, poéticos e artísticos da fotografia, da música e do 

cinema para compreender o objeto de estudo. Destaca-se ainda que é preciso familiarizar a 

cultura escolar vigente com esses códigos, aumentando as chances de boas relações de trabalho 

com essas mídias em sala de aula para possibilitar o aluno entender os diversos detalhes e 

nuances da obra, direcionadas ao apontamento de uma questão histórica em estudo. 

Neste quesito, o planejamento deve ocorrer tendo como base diversas questões, como a 

faixa etária e o grau de aprendizagem detectado considerando as condições pedagógicas de cada 

turma e seus respectivos alunos. Com ênfase de que não se trata de“delimitar a criatividade dos 

alunos-espectadores ou desestimular as várias leituras válidas de uma obra, mas estabelecer 

alguns parâmetros de análise com base nos objetivos da atividade” (NAPOLITANO, 2003, 

p.82). 

E é nessa amplitude, que o professor deve ter a função de mediador destas interpretações 

perpassadas pelas mídias audiovisuais, com o direcionamento e apontamento dos temas do 
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estudo de História tomados como objeto de análise e tendo os recursos da linguagem 

audiovisual como ponte para essa relação de construção do conhecimento em História, 

utilizando essas mídias de forma adequada para atingir os fins didáticos. Apontando que este 

exercício é rico na medida em que não se trata de delimitar uma única ótica diante de uma 

determinada obra, mas sim, problematizar as argumentações geradas entre alunos e professores 

através da mídia em questão (BARROS, 2013). 

Diante disso, o professor deve manter um posicionamento aberto a partir das concepções 

despertadas por seus alunos em sala de aula. Deve o docente saber que ele não está reproduzindo 

as mídias para si mesmo, para o seu próprio deleite intelectual ou emocional. O cuidado preciso 

ao abordar as mídias exige também uma dada reflexão por parte do educador diante dos 

resultados obtidos. De certa forma, tais resultados podem variar com as expectativas geradas 

anteriormente pelo próprio professor, por isso o planejamento deve ser essencial e bem pensado, 

para que o sucesso dos objetivos pedagógicos seja o mais satisfatório possível, fazendo com 

que a relação de ensino aprendizagem usando os potenciais do audiovisual seja muito frutífera. 

Não cabe ao autor ou a esse trabalho determinar o que deve ou pode ser feito na prática 

docente de cada educador. Tratam-se apenas de reflexões e possibilidades de caminhos 

didáticos que podem ser construídos através de todos os elementos estudados e apresentados 

aqui ao longo do texto. 

Sabendo que os currículos de Ensino Fundamental e Médio delegam o ensino e estudo 

de “Era Vargas” para as séries de 9º ano e 3º ano, respectivamente, é necessário dizer antes de 

pensar as possibilidades metodológicas, que as reflexões aqui pensadas são viáveis para estes 

determinados os públicos escolares. São trabalhos adequados que respeitam o acúmulo escolar 

obtido até então, assim como a maturidade deste público nestas séries na sua relação com as 

fontes midiáticas, o que dá mais segurança ao educador na hora do planejamento de dar 

continuidade com o projeto das aulas e obter sucesso neste processo. Sendo assim, as 

possibilidades metodológicas pensadas ao longo deste texto são planejadas tendo como base o 

seu emprego para trabalhar com turmas já do 9º ano do Ensino Fundamental II, embora sejam 

também adequadas para um público de 3º ano do Ensino Médio. 

Relembro que diversos tipos de mídia foram utilizados pelo DIP para difundir a 

ideologia a partir do período do Estado Novo. E como essa difusão de ideologia era uma função 

pública, preocupação constante do Estado enquanto esteve em vigência, de 1937 a 1945, a 

quantidade de materiais existente é bastante numerosa. Fator que é melhorado também no que 

diz respeito ao seu acesso, já que ele não é muito dificultado, uma vez que a maioria das mídias 
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pode ser encontrada em acervos digitais ou até mesmo nos sites mais populares de divulgação 

de vídeos. 

Há, portanto, uma imensa possibilidade de escolha de materiais audiovisuais que podem 

ser trabalhados na prática docente em História, levando-se em consideração a intenção de 

trabalhar o período histórico aqui proposto. Justamente por isso, há também uma infinidade de 

métodos e de propostas didáticas a serem trabalhadas, fazendo com que este trabalho não dê 

conta de esgotar os caminhos que podem ser feitos neste sentido. Novamente, tratam-se de 

reflexões de possibilidades de ensino. 

Pensando, por exemplo, no uso dos cartazes de campanhas cívicas, as suas formas de 

uso para abordar os objetos de ensino de Estado Novo são incontáveis. Um recurso didático 

comum é aproximar os regimes autoritários, não raros nas décadas de 1920 e 1930, e apresentar 

comparações, evidenciando os elementos semelhantes para reforçar os seus respectivos 

funcionamentos. Dessa forma, os cartazes de campanha produzidos pelo DIP apresentam-se 

como uma ótima ferramenta para esta estratégia. Analisando os elementos da linguagem visual 

desses materiais, é possível entender as intenções da propaganda e os objetivos de Vargas com 

o seu uso. 

Por exemplo, nos cartazes de “Convocação para concentração trabalhista na Esplanada 

do Castelo no dia 1º de maio, 1937/1945” é possível perceber o rosto de Getúlio Vargas 

centralizado em primeiro plano, grande, ocupando a maioria do espaço do cartaz e abaixo dele 

trabalhadores braçais (industriais e agrícolas) em serviço. Todos fortes e aparentando 

disposição, em um ambiente com símbolos de desenvolvimento como prédios e com algum 

elemento nacional como a bandeira do Brasil, logo acima de uma frase que diz algum feito do 

Estado que somente sob aquela liderança teria feito o povo conquistar algo benéfico e por isso 

era digno de comemoração. 
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Figura 1 - Cartazes de “Convocação para concentração trabalhista na Esplanada do 

Castelo no dia 1º de maio, 1937/1945 

 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/DireitosSociaisTrabalhistas/IdeologiaTrabalhismo. Data de acesso em: 24/07/2018 

A leitura desses elementos visuais nos permite identificar muito além de um mero 

convite de celebração por parte do Estado. A junção destes códigos identificados no cartaz nos 

dá a chance de entender também a dimensão de culto ao líder. Ideia de que o Estado 

personificado naquela liderança, capaz, superior e digna de estar naquela posição, e que por 

amor à pátria conseguia realizar todos os avanços e conquistas da nação e do povo. Era o 

incentivo de idolatria àquela liderança, pois somente ela seria capaz de beneficiar o povo no 

que ele precisava, por bondade e competência. Algo que era comum nas campanhas de 

propaganda de Mussolini, por exemplo, e facilita o recurso da comparação. 
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Figura 2 - "o governo fascista me devolveu a minha dignidade como trabalhador e como 

italiano" 

 

Fonte: https://sobreahistoria.files.wordpress.com/2011/08/imagem-2-o-governo-facista-me-devolveu-

a-minha-dignidade-de-trabalhador-e-de-italiano.jpg. Data de acesso: 24/07/2018 

Ainda no emprego desses cartazes, é possível debruçar sobre o estudo do modelo de 

organização política do populismo varguista, o trabalhismo. Os cartazes ilustram bem a noção 

da desmobilização proletária nas conquistas sociais, onde a figura do líder, tomando para si a 

mediação da sua relação com o capital, conseguia assegurar os benefícios dos trabalhadores. A 

ideia era de que esses direitos e benefícios, frutos de uma demanda histórica oriunda de uma 

luta organizada pelos trabalhadores, foi concedida por bondade do Estado, restando ao povo 

apoiar o governo e trabalhar. 

Criava-se ainda a imagem de uma sociedade homogeneizada igualada em 

“trabalhadores” sem interesse de classe, pois agora no “Novo Estado”, todos são apenas 

brasileiros e o interesse do povo é o interesse da nação. Prevalece, assim, a ideia de um Estado 

provedor e paternalista que garante o sucesso dos interesses desse povo trabalhador e ordeiro e 

faz o país se desenvolver. Estes são elementos contidos na base ideológica do Estado Novo, 

que podem ser identificados na leitura dos cartazes e que visavam uma ordem social própria 

para a concretização dos projetos de governo varguistas. 

Neste sentido, do Estado influenciar uma base de valores e comportamentos objetivando 

determinada ordem social, é possível também aproveitar os elementos visuais das ilustrações 

do folheto da época “juventude no Estado Novo”. 
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Figura 3 - Juventude no Estado Novo 

 

Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/impresso/juventude-no-estado-novo-

textos-do-presidente-getulio-vargas-extraidos-de-discursos-manifestos-e-entrevistas-a-imprensa-a. 

Data de acesso em: 24/07/2018. 

De produção do DIP, era um conjunto de textos ilustrados do Presidente Getúlio Vargas, 

extraídos de discursos, manifestos e entrevistas à imprensa, e que continham dizeres 

nacionalistas e de incentivo ao amor à nação, principalmente direcionado à juventude. O 

objetivo era que os jovens brasileiros crescessem internalizando essas ideias e se formassem 

como os trabalhadores do futuro e colaboradores do projeto do Estado. 

No documento em questão, há imagens do líder em primeiro plano. Grande, sorrindo 

próximo das crianças, todas felizes, abaixo dele, segurando bandeirinhas do Brasil. Acima de 

dizeres do tipo “o culto a pátria traz para vida prática todas as probabilidades de êxito” ou 

“amando o Brasil forçosamente, o conduzireis (Vargas) aos mais altos destinos” ou, ainda, 

“precisamos reagir contra tendências desagregadoras infiltradas nas inteligências moças contra 

o futuro da nação”. 

Com estes elementos é válido também trabalhar a noção de nacionalismo que, naquele 

período, significava a intenção de nutrir uma ideia de pertencimento à nação, amando-a, pois é 

ela, sob aquela liderança, que provém o que o povo precisa. Ao povo, cabia viver amando e 

apoiando o que o Estado determinar como necessário, para que ele tivesse como realizar isso. 

Estaria, por sua vez, atrapalhando o progresso do Brasil quem não fizesse isso. 

Essas ideias enfraqueciam o sentimento de classe e dificultavam o surgimento de 

resistências ao processo de legitimação do projeto de governo. Eram estratégias de 

desmobilização política popular que eram trabalhadas desde as gerações mais jovens com 

objetivo de homogeneizar uma população pacífica e apoiadora, valorizadora do trabalho e capaz 
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de enxergar possibilidades de progresso somente na eficiência do Estado e competência do 

líder. 

Esta difusão de propaganda nacionalista e aproximada da juventude também era típico 

dos regimes fascista e nazista e também cabe, no recurso de comparação dos regimes 

autoritários, para entender seus respectivos projetos, ainda que expondo também suas 

particularidades, afinal é sempre necessário, no estudo dos regimes autoritários, realizar as 

comparações com cuidado e sem generalizar. As contextualizações e peculiaridades de cada 

modelo evitam ainda o anacronismo e permitem compreender cada caso como único, 

respeitando a historicidade e a especialidade de cada sociedade. 

Figura 4 - Cartazes fascistas direcionados à juventude italiana 

 

Página do livro da primeira classe da escola elementar “Benito Mussolini ama muito as crianças. Os 

meninos de Itália amam muito o Duce”. Disponível em: http://malomil.blogspot.com/2013/05/as-

criancas-na-propaganda-fascista.html. Data de acesso em: 24/07/2018 
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Figura 5- Cartazes nazistas direcionados à juventude alemã 

 

Poster alemão de 1940 “a juventude serve o Führer”. Disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/344314333988011100/. Data de acesso em: 24/07/2018. 

Destaca-se ainda e por fim que, como existem muitos cartazes da época disponíveis em 

uma simples pesquisa em sites de busca na internet, as possibilidades de estudar as 

características do Estado Novo a partir deles, são inúmeras. 

Outra fonte midiática bem proveitosa, na qual pode-se estudar o período do Estado Novo 

a partir da análise de seus recursos linguísticos audiovisuais, são os jornais impressos. A 

imprensa, por ter sido um dos meios mais afetados pela propaganda e censura (considerada um 

serviço de utilidade pública), nos dá a possibilidade de poder utilizar vários exemplares da 

época para observar quais informações eram noticiadas, como eram noticiadas, as fotografias 

vinculadas a elas, imprimindo qual sentido, para, assim, evidenciar as intenções do governo, e 

dos grupos midiáticos que o apoiavam, por trás do uso daquele recurso de comunicação social. 

Por exemplo, ao analisar edições do jornal “O Globo”, de novembro a dezembro de 1935, é 

possível notar a forma alarmante de noticiar, correlacionando os movimentos políticos 

organizados nacionais, os levantes revolucionários da ANL, a orientações internacionais 

entregues as manobras vindas de Moscou (VALENTINI, 2008). 

Valentini21 (2008) contribui com essa análise ao dizer que 

                                                           
21 Mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. 
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Ao noticiar os levantes armados de 1935, o jornal O Globo, sob censura como 

os demais órgãos da imprensa brasileira, mas de modo contrastante com o tom 

sóbrio utilizado pelos demais periódicos, empregou, em suas manchetes, 

expressões alarmistas de cunho claramente anticomunista, como “invasão 

vermelha” ou “Moscou confessa”, divulgando que o Partido tinha planejado 

uma revolta armada no Brasil, orientados e diretamente influenciados pela 

Internacional Comunista (VALENTINI, 2008, p. 4). 

A difusão desses acontecimentos com esse viés foi um elemento importante, para que 

Vargas pudesse ter em mãos mecanismos legais e ideológicos para culpar e punir os insurretos. 

Consolidar a ideia de que havia um “plano subversivo sob orientação da União Soviética” nos 

movimentos armados de novembro de 1935, seria importante para ratificar de vez o projeto 

político do governo brasileiro, responsabilizando os comunistas, o que justificaria a 

centralização do poder em uma guinada nacionalista antidemocrática através da implantação do 

Estado Novo. Ainda neste sentido, ao analisar edições de novembro de 1937 do mesmo 

periódico, é possível perceber o tom das notícias sobre a consolidação do golpe, como 

desdobramento natural da única medida que Vargas poderia ter feito. Sem nenhuma postura de 

crítica ou espanto. Apenas em um pretenso compromisso “neutro” de informar, de acordo com 

a lógica da autocensura. 

Figura 6 - Capa do jornal "O Globo" de novembro de 1935 

 

Fonte: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/intentona-comunista-fracassa-dez-mil-pessoas-

ligadas-ao-movimento-sao-presas-9268200. Data de acesso: 24/07/2018. 
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Figura 7 - Edições do jornal "O Globo" de novembro de 1937 

 

Fonte: http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/primeiras-paginas/apagatildeo-getulista-8894834. 

Data de acesso em: 24/07/2018. 

O ensino e estudo do golpe do Estado Novo de 1937, e dos elementos envolvidos em 

seu processo, é enriquecido pela análise dos impressos da época que nos permite ter em mãos 

outros caminhos para entender mais claramente as noções comumente trabalhadas nessa etapa 

dos currículos. Porém, não só os eventos citados acima são frutíferos para sua análise nos 

impressos no estudo de Estado Novo. Como durante todo o período a censura e o controle sobre 

as produções jornalísticas foi bastante intensa e diversificada, é possível obter bom número de 

exemplares da grande imprensa para análise de basicamente qualquer ano e de quaisquer 

empresas de comunicação existentes no período. Com uma infinidade de notícias que revelam 

características do controle ideológico e podem ser trabalhadas em sala de aula. 

Não só as mídias visuais têm um bom potencial para seu uso no trabalho e ensino de 

Estado Novo. Como já dito aqui, o fato da propaganda estadonovista ter seu eixo na palavra 

falada, nos dá a chance de aproveitar muitas fontes audiovisuais como discursos, comícios e 

palestras do próprio Getúlio Vargas no período. Nesse sentido, atividades como abordar o 

discurso22 de Vargas no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, nas comemorações do 1º 

de maio em 1943 (data em que foi sancionada a CLT) são bastante frutíferas. 

Neste caso em específico, é possível, por exemplo, identificar as características do 

paternalismo presente na ideologia do modelo trabalhista. Nesse discurso, Vargas fala da 

                                                           
22 Vídeo pertencente ao acervo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP1JWag7OCY. Data de acesso em: 25/07/2018 
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importância do Estado na conquista dos direitos dos trabalhadores e do desenvolvimento 

econômico. Na exibição, é interessante reforçar a valorização que é construída em cima do 

trabalho e do trabalhador. E também como a sua importância e cumprimento foi fundamental 

para consolidar a base de apoio que o projeto estadonovista precisava. 

Para atingir esse objetivo, é válido apontar a quantidade de trabalhadores, adoradores 

de Vargas presentes no estádio, o saudando e aplaudindo. E para enriquecer mais ainda a 

construção dessas noções, é possível agregar os recursos visuais das fotografias desse mesmo 

dia, nas quais é possível reforçar ainda mais essas questões (trabalhismo, paternalismo, culto 

ao líder) ao ver trabalhadores com cartazes contendo dizeres do tipo “Bangú A.C Organisação 

Operaria saúda o Presidente Vargas” ou “Trabalhador Sindicalizado é Trabalhador 

Disciplinado”. Além das imagens de Vargas desfilando em carro aberto junto ao público 

presente, que o saudava. 

Figura 8 - Concentração trabalhista nas comemorações de 1º de maio de 1943 

 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio. Data de acesso em: 

25/07/2018. 
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Figura 9 - Vargas desfilando em carro aberto na concentração trabalhista de 1º de maio 

de 1943 

 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio. Data de acesso em: 

25/07/2018. 

Figura 10 - Manifestação cívica, em homenagem a Vargas nas comemorações do dia do 

trabalho 

 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio. Data de acesso em: 

25/07/2018. 

É importante lembrar ainda que não é preciso optar pelo trabalho exclusivo com algum 

tipo de mídia específica. Empregar ao mesmo tempo mais de um recurso, com características 

linguísticas audiovisuais diferentes, é bastante válido. 

É interessante, por exemplo, associar o discurso de Vargas com os dizeres dos cartazes 

cívicos do DIP, exibidos na “Figura 1” aqui no texto, reforçado pelas interpretações da leitura 

das fotografias. Ou ainda o vídeo reportagem23 da cerimônia de queima das bandeiras estaduais 

associada com a exposição da cobertura do periódico “O Globo” deste processo de união do 

país sob o comando de Vargas eliminando símbolos estaduais (banidos pela Constituição de 

                                                           
23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jzu_7hT45bU. Data de acesso em: 25/07/2018 
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1937), juntamente com as casas legislativas e os partidos políticos. Essa união de mídias dá a 

chance de tornar os caminhos para o entendimento do Estado Novo mais instigantes. 

Figura 11 - Cena da cerimônia de queima de bandeiras estaduais 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jzu_7hT45bU. Data de acesso em: 25/07/2018 

Figura 12 - Edições do jornal "O Globo" de 1938 

 

Fonte: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/vargas-assina-polaca-passa-ter-plenos-poderes-

para-estado-novo-10169358#. Data de acesso em: 25/07/2018 

No que tange às mídias sonoras, por exemplo, na obra de Garcia (1999), são colocados 

elementos que indicam a relação intrínseca do governo Vargas daquele período com o rádio e 

como essa relação revela a propaganda doutrinária e o controle ideológico. Uma vez que “o 

Estado monopolizava todos os meios de produção e difusão de ideias” (GARCIA, 1999, p. 138), 

o rádio, por ter sido o canal de comunicação de maior penetração da época, nos permite 

encontrar inúmeras possibilidades com seu estudo e trabalho, com a chance de nos depararmos 

com fragmentos que justificassem a adesão e participação ativa das classes subalternas nas 

propostas do governo (GARCIA, 1999, p. 106). 

O objetivo varguista com o uso do rádio era, portanto, incutir, na mente dos 

trabalhadores, a ideologia oficial do regime na medida em que aquele conjunto de mensagens 
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fornecia uma visão da sociedade brasileira (interessante para o Estado) e do governo implantado 

que legitimasse as decisões tomadas pelo presidente (GARCIA, 1999). Assim sendo, ao exibir 

o áudio da notícia de rádio24 informando o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é 

possível perceber o cuidado das palavras escolhidas. E como elas foram ditas na tentativa de 

construção de determinada visão sobre este acontecimento. Além de ser um gancho interessante 

para outras temáticas como a relação do Estado Novo com os participantes da guerra (Aliados 

e Eixo) e a própria participação brasileira no conflito. 

No que diz respeito ao cinema, enquanto mídia de comunicação utilizada pela 

propaganda do Estado Novo, de acordo com Carlan25 (2015), constituía-se como um recurso 

valorizado por sua capacidade ordenadora. A sétima arte, na visão varguista, uniria o que estava 

disperso e estabeleceria a comunicação entre este imenso Brasil, fazendo com que as 

multiplicidades e particularidades fossem aproximadas criando o “homem brasileiro”. Assim, 

utilizando filmes dos cinejornais produzidos pelo DIP, pode-se capturar elementos audiovisuais 

que evidenciam a propaganda ideológica que objetivava construir a identidade nacional 

interessante para a consolidação do regime. O cinema seria, portanto, 

um divulgador dessa ideologia nacionalista. Era importante para “mostrar o 

Brasil para o Brasil”. Pois, nas faixas litorâneas as massas nutriam-se de 

informações não só na imprensa, no cinema, mas também em fontes impuras 

e suspeitas (Hollywood, por exemplo), e por mais que passassem na censura, 

poderiam acabar trazendo traços de culturas diferentes e não da realidade 

nacional. O uso do cinema pretendia-se evitar essa situação, já que o país 

passaria a se ver nas telas criando um imaginário social, uma identidade 

própria (CARLAN, 2015, p. 3). 

Assim sendo, vários cinejornais realizados durante o governo Vargas revelaram as 

imagens do Brasil interiorano para o Brasil urbano favorecendo a ideia da necessidade de 

unidade nacional. E a exibição do “Cine Jornal Brasileiro Vol.2 nº11 - A Festa do Arroz26” é 

uma boa oportunidade para trabalhar essas questões. 

No filme, é apresentado o município de Cachoeira do Sul (RS) e a sua contribuição para 

o país com a importância da produção de arroz, que crescia nos anos do Estado Novo. Enquanto 

o narrador passa os informes neste sentido, as imagens que aparecem são de crianças brincando 

felizes em praças bem estruturadas com chafarizes e brinquedos; homens de terno passeando 

por ruas asfaltadas, com prédios, em seus carros. Em seguida, aparecem os trabalhadores 

agrícolas exercendo sua função na lavoura de arroz e os moradores todos engajados trabalhando 

                                                           
24 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yUqjSAxZjnQ. Data de acesso: 25/07/2018. 
25 Mestre e doutora em Comunicação Social pela PUC-RS. 
26 Filme de produção do DIP restaurado pelo laboratório da Fundação Cinemateca Brasileira. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGcLDtwLcrU. Data de acesso: 25/07/2018. 
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no preparo de uma festa municipal agradecendo à terra pelas fartas colheitas do produto que ela 

oferece. 

As imagens seguem sempre mostrando muita alegria, festejos, danças... Todos repletos 

de símbolos nacionais, com foco no desfile cívico, que aparece com destaque, uma vez que 

mostra trabalhadores saudando as autoridades estaduais e nacionais com cartazes do tipo “A 

Festa do Arroz é uma Festa Nacional” ou “Trabalhadores de Cachoeira à Serviço do Estado 

Novo”. O narrador continua informando a respeito das realizações e contribuições de Cachoeira 

e seus trabalhadores sob o comando do Estado Novo e como isso é benéfico para todos, 

enquanto imagens agradáveis continuam passando. Até que, por fim, o vídeo se encerra com a 

continuidade dessas imagens, sob o som de uma canção glorificando o a riqueza da agricultura 

para fortalecer o Estado, concluindo-se com o recorte centralizado em evidência de um 

estandarte com o rosto de Getúlio Vargas. 

Figura 13 - Cena do Cine Jornal Brasileiro "A Festa do Arroz" 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PGcLDtwLcrU. Data de acesso: 25/07/2018. 

Figura 14 - Cena do Cine Jornal Brasileiro "A Festa do Arroz" 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PGcLDtwLcrU. Data de acesso: 25/07/2018. 
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Figura 15 - Cena do Cine Jornal Brasileiro "A Festa do Arroz" 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PGcLDtwLcrU. Data de acesso: 25/07/2018. 

Outro bom exemplo é a exibição do “Cinejornal Brasileiro vol.2 Nº 146 – Vítimas da 

crueldade dos totalitários! Primeiros flagrantes dos sobreviventes do ‘Itagiba’ e do ‘Arara’ na 

cidade do Salvador 27” que mostra a reportagem em vídeo do resgate dos sobreviventes dos 

naufrágios de navios envolvidos em conflitos na Segunda Guerra Mundial. As palavras de 

conotação negativa ao se referir ao Eixo e as suas ações, além da supervalorização dos Aliados, 

exemplificam bons elementos para se trabalhar o posicionamento do Estado Novo nos anos de 

conflito e as intenções dele com isso. 

Figura 16 - Cena do Cine Jornal Brasileiro "Vítimas da crueldade dos totalitários! 

Primeiros flagrantes dos sobreviventes do ‘Itagiba’ e do ‘Arara’ na cidade do Salvador" 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WNN1nqIoucs. Data de acesso em: 25/07/2018 

                                                           
27 Filme de produção do DIP restaurado pelo laboratório da Fundação Cinemateca Brasileira. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WNN1nqIoucs. Data de acesso em: 25/07/2018 
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Figura 17 - Cena do Cine Jornal Brasileiro "Vítimas da crueldade dos totalitários! 

Primeiros flagrantes dos sobreviventes do ‘Itagiba’ e do ‘Arara’ na cidade do Salvador" 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WNN1nqIoucs. Data de acesso em: 25/07/2018 

O uso do cinejornal como propaganda ideológica justifica-se, portanto, pela ação 

nacionalista e ditadora do governo Getúlio Vargas, que manipulando o 

conteúdo das mensagens, fazia com que só fosse possível, naquelas exibições, 

ver e ouvir o que era de seu interesse. O povo induzido a conhecer a realidade 

só naqueles aspectos previamente permitidos e liberados acabou por ficar tão 

envolvido que tinha poucas alternativas além de pensar e agir de acordo com 

o que lhe era passado através dos meios de comunicação, no caso, dos 

cinejornais. Devemos, ainda, levar em consideração que os cinejornais 

podiam ser falsificados, montados com cenas e sons verdadeiros, porém sem 

nenhuma relação entre eles, o que permitia ao produtor transmitir a ideia que 

melhor lhe conviesse (CARLAN, 2015, p.6). 

Percebe-se assim, e através destes exemplos, como o uso didático do cinema, assim 

como o das demais mídias mencionadas, permite inúmeras possibilidades de introduzir, 

aprofundar e entender características políticas, sociais e econômicas dos conteúdos 

apresentados em uma aula de História, especialmente, no que toca a este trabalho, ao período 

da História do Brasil de vigência do governo Vargas, em especial do período do Estado Novo.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa é o resultado do esforço de compreender as dinâmicas dos espaços de 

educação ocupados por professores (e alunos) em suas respectivas práticas docentes. Visando 

adequar os projetos pedagógicos à linguagem de maior interesse e melhor entendimento das 

gerações escolares do ensino básico atual, este texto buscou aprofundar o domínio sobre as 

interpretações das linguagens de mídias audiovisuais bem como apresentar possibilidades de 

uso deste recurso em aulas sobre a Era Vargas, especialmente as do contexto do Estado Novo. 

Este esforço é justificado pelo fato de que estes tipos de mídias estão cada vez mais 

presentes na vida dos educandos. E reconhece que esta relação, ao ser direcionada no processo 

de ensino e aprendizagem, torna possível, conseguir obter maior sucesso nos objetivos 

didáticos. 

O educador que se preocupa com uma prática pedagógica crítica e de qualidade, ao 

reconhecer a importância dos materiais e tecnologias audiovisuais na vida dos educandos, vê 

também como necessidade a adoção de estratégias didáticas incorporando essas mídias nos 

atuais espaços de educação. As responsabilidades sociais que os professores de História têm 

com as gerações de estudantes de construir a relação passado-presente, inserindo os alunos no 

processo histórico para, criticamente, desenvolverem uma consciência capaz de interpretar o 

mundo, historicamente adequada, certamente tem no recurso às mídias audiovisuais uma 

excelente ferramenta para alcançar com êxito esta missão. Principalmente porque percebem e 

dialogam com o fato de que a dimensão que elas alcançam no mundo contemporâneo é muito 

grande e presente na vida dos estudantes. 

Por isso, a utilização de mídias audiovisuais, nos mais variados formatos, tem potencial 

para ser uma ferramenta didática de valor. O período do Estado Novo varguista, por exemplo, 

como parte de sua política pública de construção e difusão de uma ideologia, produziu muitos 

materiais que ainda hoje podem ser direcionados ao ensino de História, na medida em que a 

interpretação dos elementos da linguagem audiovisual destas fontes nos permite entender 

características e intenções do regime que as produziu. 

O eixo temático do Estado Novo foi escolhido como objeto de trabalho para agregar em 

seu ensino o uso de mídias audiovisuais, pois foi um período conflituoso, autoritário com 

desrespeitos aos direitos humanos, sistema que convencionou-se internacional no pós-2ª 

Guerra, e individuais de maneira institucional e com desdobramentos na história do Brasil até 

os dias atuais. E, reconhecendo os impactos negativos do autoritarismo do regime, 

compreendendo-os com detalhes através das pistas contidas na análise das mídias, é possível 
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manifestar esta habilidade desenvolvida nesse processo também na compreensão de outros 

momentos e contextos históricos. Aperfeiçoando assim nos alunos a capacidade de conseguir 

identificar violência, autoritarismo, perseguição, fascismo ou preconceito nos mais variados 

meios de comunicação, para assim, com responsabilidade democrática, tomar as devidas 

medidas de justiça social. É preciso e necessário, afinal, compreender as experiências 

autoritárias passadas e reconhecer seus efeitos negativos, para que, com a habilidade de saber 

as reconhecer, ser possível engajar-se para que essas experiências negativas se repitam. E o 

estudo de História com o uso destas mídias é uma boa ferramenta para conseguir isso. 

Entendendo o Estado Novo destrinchando os elementos das linguagens audiovisuais, 

nas mais variadas mídias, podem-se identificar também os recursos de dominação ideológica 

presentes nas fontes e, assim, enriquecer a compreensão na sociedade vigente como estes 

mecanismos operam. Assim sendo, compreendendo esses recursos na propaganda da época, o 

trabalho com e o domínio da leitura audiovisual reforçam a capacidade de boas interpretações 

nas atuais investidas de propaganda e tentativas de influência ideológica, nos formatos que 

respeitam a tecnologia e a sociedade atual. 

Sendo assim, na análise do Estado Novo e de suas propagandas audiovisuais há também 

a contribuição para a construção de uma consciência crítica para uma leitura do Brasil 

contemporâneo. Historicamente adequada, evitando anacronismos e respeitando o processo 

histórico. Dessa forma, a utilização de mídias audiovisuais como estratégia de ensino-

aprendizagem apresenta-se como um método potente não só para cumprir com sucesso os 

objetivos didáticos dos currículos escolares, mas também no desenvolvimento do potencial de 

criticidade dos estudantes. Um trabalho que requer planejamento e comprometimento por parte 

do educador preocupado em conduzir a educação como um processo de responsabilidade social 

e coletiva. 
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APÊNDICE A - PLANO DE CURSO  

 

Plano de curso apresentado como etapa do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de História vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Ensino de História. 

 

Ano Letivo:  

9º Ano 

 

Segmento:  

Ensino Fundamental II 

 

Duração do curso:  

Curso de 1 Bimestre com sequências didáticas de 2 tempos semanais de 50 minutos cada. 

 

Tema do curso:  

A Era Vargas (1930 – 1945). 

 

Objetivos Gerais: 

 Compreender o cenário político, social e econômico do Brasil nos anos da chamada Era 

Vargas, período de quinze anos em que o Executivo nacional esteve nas mãos do 

presidente Getúlio Vargas, tradicionalmente dividido em três fases distintas: provisório, 

constitucional e Estado Novo. 

 Entender como as ações do Estado, que, a fim de desenvolver um projeto específico de 

desenvolvimento, rompido e distanciado do antigo modelo oligárquico, contribuíram 

com a definição das peculiaridades do panorama nacional do período. 

 Identificar os impactos que a movimentação política característica desta era deixou na 

sociedade brasileira nas relações de trabalho, de classe, sociais, políticas e cotidianas. 
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Objetivos Específicos: 

 Contextualizar os desgastes da condução política das oligarquias para explicar o 

advento do movimento chamado “Revolução de 1930” que trouxe Getúlio Vargas a 

frente do poder nacional; 

 Identificar as primeiras medidas que caracterizaram a primeira fase de Getúlio 

Vargas no poder no chamado governo provisório; 

 Compreender o projeto de desenvolvimento do Estado a partir do estudo do modelo 

de organização política do “trabalhismo”, já que foi o modelo que fundamentou o 

projeto varguista até o seu fim, e, inclusive, deixando herança política para governos 

posteriores; 

 Reconhecer como a mudança significativa nos modelos de organização política 

afetou os antigos ocupantes do poder e desencadeou a “Revolução 

Constitucionalista de 1932 de São Paulo”; 

 Entender a dinâmica do cenário nacional na segunda fase de Vargas no poder no 

chamado governo constitucional, contextualizando os conflitos que justificaram o 

golpe de estado posterior; 

 Entender o Brasil no período da ditadura do Estado Novo e as ações do estado para 

conduzir este projeto de nação, assim como o seu legado após o seu término; 

 Buscar desenvolver habilidades interpretativas em mídias audiovisuais como uma 

ferramenta de auxílio no estudo. Bem como no entendimento das informações que 

nessas mídias veiculam a partir da compreensão dos elementos dessas linguagens 

audiovisuais; 

 Buscar associar a relação com a produção audiovisual na sala de aula não como uma 

mera reprodução para entreter, e sim como uma ferramenta didática objetivada para 

auxiliar a compreensão do eixo temático no estudo de História; 

 Assimilar o entendimento dos elementos da linguagem audiovisual para melhor 

compreender os materiais empregados no estudo, entendendo-os também como uma 

produção historicizada e não como uma fonte histórica primária. Aumentando assim 

as chances de entender, de maneira apropriada, as questões do estudo de História 

tomados como objeto a partir destas mídias, além de qualquer informação veiculada 

em meios audiovisuais. Não só sobre História ou não apenas em sala de aula. 
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Recursos Utilizados:  

 Quadro branco e Pilot; 

 Livro didático (SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica. SP: Nova Geração, 2012); 

 Projetor de mídias e tela branca para projeção; 

 Materiais audiovisuais complementares: vídeos/filmes, fotografia, música, cartazes 

de campanha, etc.; 

 Notebook para reproduzir os materiais audiovisuais; 

 Caixa de som para reprodução adequada do áudio. 

 Folhas de papel com texto para trabalho com documento. 

 

Metodologias e Estratégias: 

 Exposição dialogada dos eixos temáticos respeitando a especificidade de cada aula 

referente ao estudo de Era Vargas; 

 Atenção aos pontos dos objetivos específicos de cada aula; 

 Leitura dos capítulos do livro didático e debate coordenado sobre as questões em 

estudo; 

 Produção de material complementar para suprir as brechas que o livro apresentar e 

enriquecer o debate com mais recursos, informações e detalhes; 

 Análise de fontes audiovisuais para ajudar a incorporar o estudo de algum eixo 

temático específico do bimestre, buscando trazer mais qualidade, valor para reforçar 

seu entendimento. 

 

Propostas de Atividades: 

  Diversificadas e relativas ao desenvolvimento e às propostas específicas de cada 

aula do bimestre. Melhor definidas nos planos das próprias aulas. 

 

Avaliação: 

 Participação nas propostas de atividades de cada uma das aulas, além de 

engajamento na construção do conhecimento durante o bimestre. 
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 Análise da produção das atividades exigidas em cada aula, mensurando o nível de 

aplicação do educando no projeto, com atenção ao quanto do conhecimento 

trabalhado na aula pôde ser observado e compreendido, bem como a qualidade do 

que foi desenvolvido. 
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AULA 1 

Tema: 

“A Revolução de 1930” 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos 

 

Objetivos gerais:  

A partir do resgate do entendimento de como funcionava o mecanismo de revezamento de poder 

na condução do Executivo nacional entre as oligarquias paulistas e mineiras durante o período 

que convencionou-se chamar de “República Velha”, apontar como o desrespeito a esse acordo 

desencadeou um movimento de oposição civil-militar que culminou na tomada de poder pela 

Aliança Liberal liderada por Getúlio Vargas e deu início ao período da Era Vargas. 

 

Objetivos específicos: 

 Contextualizar brevemente o projeto de poder das oligarquias; 

 Retomar o quadro de instabilidade do poder oligárquico para identificar o 

crescimento da insatisfação de setores oposicionistas durante a década de 1920; 

 Entender o mecanismo de revezamento de representantes das oligarquias 

agroexportadoras paulistas e mineiras no poder, a chamada “política do café com 

leite”, bem como destacar os limites deste conceito como as disputas intra-

oligárquicas; 

 Reconhecer como o desrespeito do acordo de revezamento previamente estabelecido 

fez surgir um grupo de oposição ameaçador ao projeto oligárquico; 

 Acompanhar o momento político das eleições de 1930 e seus desdobramentos, que 

culminaram no advento da “Revolução de 1930”; 

 Compreender as ações do movimento; 

 Indagar um debate conceitual buscando diferenciar “golpe” de “revolução” para 

buscar compreender o evento estudado assim como o porquê de a historiografia 



63 
 

tradicional empregar o termo “revolução” para caracterizar esse momento da 

história brasileira. 

 

Metodologias e estratégias: 

 Exposição dialogada do tema a partir do resgate, obtido através de perguntas e 

resposta junto à turma, do projeto de poder das oligarquias para reconhecer o quadro 

brasileiro de crise política e os setores de oposição junto de suas insatisfações; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 

 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Análise dos cartazes de campanha das eleições de 193028 da chapa de Júlio Prestes, 

ligada aos paulistas, e da candidatura de oposição da Aliança Liberal, além de 

charges em impressos da época criticando o governo das oligarquias. Associando os 

elementos visuais e textuais dos materiais com os projetos de poder de cada grupo 

político, para ajudar a compreender como se deu o movimento estudado. 

 

Propostas de atividades: 

Redação de um texto argumentativo sobre os eventos estudados em sala, caracterizando-os 

como um processo revolucionário ou como um golpe de estado de acordo com a interpretação 

dos fatos feita por cada aluno.  

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ver materiais de campanha e charges nos anexos do plano de curso. 
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AULA 2 

Tema: 

O Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930 – 1934). 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos. 

 

Objetivos gerais: 

Analisar as medidas de Getúlio Vargas na sua primeira fase no poder enquanto chefe do 

Executivo nacional do Brasil, de maneira provisória. Com atenção as ações que caracterizaram 

o início da construção de um novo modelo de organização política no Brasil, diferente do 

modelo oligárquico vigente até então. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar as ações iniciais de Vargas no governo provisório como estruturação 

de um Estado com projeto de desenvolvimento específico, rompendo com o Estado 

oligárquico (governo por decretos-lei, nomeação de interventores para os estados, 

criação de ministérios, leis trabalhistas, etc.); 

 Identificar os objetivos de Vargas em cada uma destas medidas para estruturação e 

legitimação deste projeto de Estado e desenvolvimento; 

 Compreender o autoritarismo destas medidas e como elas afetaram os interesses dos 

antigos donos do poder político nacional, que acabariam reagindo futuramente. 

 

Metodologias e estratégias: 

 Exposição dialogada do tema buscando a participação da turma através de 

perguntas; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 
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 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Reprodução do áudio do discurso29 (adaptado) pronunciado por Getúlio Vargas na 

ocasião de sua posse como chefe do governo provisório da República (em 

03/11/1930) para identificar, junto a turma, as intenções de rompimento com o 

passado oligárquico e a idealização de um novo projeto de governo para o Brasil. 

 

Proposta de atividades: 

A partir da reprodução do áudio do discurso de posse de Vargas em 1930, os alunos devem 

anotar os pontos que os chamam a atenção para usar de exemplo de propostas varguistas que 

diferenciam o regime em construção do antigo modelo das oligarquias, com justificativa para 

todas as questões destacadas por eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ver o material do discurso escrito na íntegra nos anexos do plano de curso. 
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AULA 3 

Tema: 

O Trabalhismo 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos 

 

Objetivos gerais: 

Entender o modelo de organização política e social planejado pelo governo Vargas para ser a 

base do seu projeto de desenvolvimento para o Brasil. 

 

Objetivos específicos: 

 Apresentar o papel do Estado e os seus objetivos enquanto o agente mediador da 

relação capital e trabalho; 

 Compreender tanto a ideologia trabalhista, quanto o papel direcionado, pelo Estado, 

à classe trabalhadora, nesse modelo, para fundamentar a ordem social necessária 

para o projeto do Estado varguista; 

 Identificar as ações práticas e estratégias do governo que tornavam esses objetivos 

possíveis; 

 Reconhecer a importância da vigência deste modelo para reforçar o entendimento 

do projeto de desenvolvimento capitalista, tendo o Estado varguista como seu 

principal agente. 

 

Metodologias e estratégias: 

 Exposição dialogada do eixo temático para dar início à introdução das novas 

questões a serem trabalhadas; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 
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 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Exibição de materiais30 audiovisuais para reforçar a construção do entendimento do 

modelo trabalhista (sua ideologia, práticas e objetivos): vídeo de um comício de 

Vargas, cartazes cívicos valorizando o trabalho e músicas (sambas) que sofreram 

censuras para ficarem adequadas à ideologia e ao projeto do governo. 

 

Propostas de atividades: 

Criação de uma letra de samba que leve em conta os valores da base da ideologia trabalhista 

que seria característico da Era Vargas com o objetivo de avaliar a compreensão do aluno do 

tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ver os materiais nos anexos do plano de curso. 
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AULA 4 

Tema:  

A revolução constitucionalista de 1932 de São Paulo. 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos. 

 

Objetivos gerais: 

Compreender a insurreição armada que ocorreu no estado de São Paulo em resposta às medidas 

do início do projeto de governo de Getúlio Vargas que afetaram os interesses dos antigos donos 

do poder e membros da elite local paulista, além de entender os desdobramentos dos conflitos.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar as medidas do governo provisório que feriram diretamente os interesses 

dos paulistas, bem como os eventos que serviram de estopim para os paulistas 

pegarem em armas;  

 Compreender as reivindicações e objetivos dos paulistas que buscaram na 

insurreição armada o caminho para consegui-los; 

 Acompanhar o desenrolar do conflito e a sua relação com o Estado varguista, que 

agia para sufocar o movimento; 

 Identificar as consequências do movimento para o cenário político brasileiro. 

 

Metodologias e estratégias: 

 Exposição dialogada do eixo temático a partir de perguntas retomando itens da aula 

anterior. Para reconhecer o quão inseridos e contextualizados no tema os alunos 

estão, e, assim, poder iniciar o processo de construção do conhecimento do tema da 

aula; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 
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 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Exibição e análise dos cartazes de campanha31 de alistamento para as tropas 

paulistas e busca por apoio popular para compreender as reivindicações e objetivos 

dos paulistas; 

 Exibição de vídeo32 didático interativo sobre o tema. 

 

Propostas de atividades: 

Produção de um cartaz de campanha paulista por busca de apoio popular reproduzindo os 

modelos de época, justificando a escolha de cada um dos elementos visuais que compõe o 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Ver os cartazes nos anexos do plano de curso. 
32 Ver o material nos anexos do plano de curso. 
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AULA 5 

Tema: 

A Constituição de 1934 e o Governo Constitucional de Getúlio Vargas (1934 – 1937). 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos. 

 

Objetivos gerais: 

Entender tanto as estruturas do Estado brasileiro, quanto as ações do governo varguista, a partir 

dos principais pontos da Constituição de 1934 na segunda fase de Vargas a frente do poder, 

além do panorama político brasileiro caracterizado pelos conflitos de grupos organizados que 

culminaram em um golpe de estado ao fim do período constitucional. 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar a composição do colégio eleitoral para a assembleia constituinte e as 

possibilidades de participação política como fruto de uma demanda histórica dos 

setores antes excluídos; 

 Analisar os principais pontos da Constituição de 1934 e entender como o projeto de 

Estado varguista se deu dentro de critérios legais no momento; 

 Reconhecer o cenário político brasileiro a partir da identificação de grupos 

organizados, seus interesses, objetivos, lideranças, ações e relações conflituosa entre 

eles; 

 Entender o levante armado de 1935 chamado de “intentona comunista” bem como 

seus desdobramentos; 

 Compreender como Getúlio Vargas manipulou a situação conflituosa para 

configurar um clima de insegurança e justificar a centralização do poder em sua 

figura a partir de um golpe de Estado nacionalista em 1937. 

 

Metodologia e estratégias: 
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 Exposição dialogada do tema a partir do resgate de noções da aula anterior, para, 

junto a turma, dar início à introdução das novas questões a serem trabalhadas; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 

 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Análise de manchetes de edições33 de novembro e dezembro de 1935 do impresso 

O Globo para identificar o processo de construção do “medo vermelho” e da base 

ideológica para a justificativa do golpe. 

 

Propostas de atividades: 

A partir do que foi estudado, realizar uma matéria de jornal eletrônico (on-line), noticiando 

sobre o levante comunista de 1935 e depois compará-la com as que foram utilizadas para o 

estudo do tema em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ver os materiais dos impressos nos anexos do plano de curso. 
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AULA 6 

Tema: 

O Estado Novo (1937 – 1945) 

 

Duração da aula: 

2 tempos de 50 minutos 

 

Objetivos gerais: 

Estudar as ações do Estado, centralizado na figura de Vargas durante a fase da ditadura do 

Estado Novo, em que o seu modelo de projeto de desenvolvimento pôde se consolidar. Além 

dos impactos que o varguismo deixou de herança para a sociedade e política brasileira nos anos 

imediatamente posteriores à sua saída da presidência e antes do seu retorno em 1950. 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer os principais pontos da Constituição de 1937 e entender como foi um 

mecanismo para concentrar poderes no Executivo nacional com características de 

um governo autoritário; 

 Analisar como um sistematizado mecanismo de propaganda e censura contribuiu 

para a consolidação e legitimação do regime, com o uso de diferentes meios de 

difusão; 

 Entender como no momento, por intervenção direta na sociedade e características 

de uma ditadura, Vargas conseguiu desenvolver bastante o seu projeto trabalhista; 

 Analisar o contexto político e econômico que envolveu a participação do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial; 

 Compreender como a Segunda Guerra Mundial foi um fator para o enfraquecimento 

do regime junto à sociedade; 

 Entender a participação de Vargas no processo de abertura democrática como busca 

de influência no cenário político posterior. 
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Metodologia e estratégias: 

 Exposição dialogada do tema a partir do resgate de noções da aula anterior, para, 

junto à turma, para dar início à introdução das novas questões a serem trabalhadas; 

 Salientar os pontos dos objetivos específicos e buscar cumpri-los no decorrer da 

aula; 

 Leitura coletiva de partes estratégicas do capítulo do livro didático e debate 

coordenado para reforçar o conhecimento em processo de construção, com possível 

produção de material complementar para estimular a participação e intervenção dos 

alunos; 

 Apresentação de vídeos34 do Cinejornal Brasileiro e da cerimônia cívica de queima 

das bandeiras dos estados da federação como estratégia de auxílio no entendimento 

das características e dos valores do Estado Novo (nacionalismo; centralidade e 

importância do líder; valorização do trabalho e do trabalhador; Brasil como unidade 

e o “homem brasileiro”; etc.); 

 Exibição de fotografias35 do comício de 1943 no estádio de São Januário celebrando 

a Consolidação das Leis Trabalhistas para reforçar a importância do trabalhismo 

para o sucesso do projeto de Vargas. 

 

Propostas de atividades: 

Exibição e análise de cartazes36 de propaganda do Estado Novo, do Fascismo italiano e da 

Alemanha nazista, buscando identificar semelhanças e diferença dos regimes que podem ser 

encontradas no material para que os alunos registrem as suas interpretações em um texto.  

 

 

 

 

 

                                                           
34 Ver os materiais dos vídeos nos anexos do plano de curso. 
35 Ver os materiais das fotografias nos anexos do plano de curso. 
36 Ver os materiais dos cartazes nos anexos do plano de curso. 
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ANEXO A – MATERIAIS AUDIOVISUAIS UTILIZADOS NAS AULAS DO CURSO 

Aula 1:  

 

Foto 1: Capa da Revista CARETA, publicada em 27 de agosto de 1925. “A fórmula 

democrática”. Disponível em: http://historiaporimagem.blogspot.com/2016/06/o-cafe-com-

leite-da-velha-politica.html. Acesso em: 30/07/2018 
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Foto 2: Cartaz de campanha de Júlio Prestes. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1930. 

Acesso em: 30/07/2018. 
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Foto 3: Cartaz de campanha de Getúlio Vargas. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1930. 

Acesso em: 30/07/2018 

 

Foto 4: Cartaz de campanha do jornal O Progresso dos Estados. Rio de Janeiro, 1929. APESP. 

Disponível em: http://200.144.6.120/exposicao_julioprestes/index.php. Acesso em: 

30/07/2018. 



79 
 

 

Foto 5: Cartaz de propaganda eleitoral de Júlio Prestes. 1930. Disponível em: 

https://julioprestes.wordpress.com/eleicao-de-1-de-marco-de-1930/. Acesso em: 30/07/2018. 

 

Foto 6: Cartão-postal de campanha. 1930. APESP. Disponível em: 

http://200.144.6.120/exposicao_julioprestes/index.php. Acesso em: 30/07/2018. 
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Aula 2: 

Documento na íntegra do discurso da posse de Getúlio Vargas em 1930. Disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-

vargas/discursos/discursos-de-posse/discurso-de-posse-1930/view. Acesso em 30/07/2018.  

 

Aula 3: 

Vídeo do discurso de Getúlio Vargas no Estádio São Januário nas celebrações do 1º de maio de 

1943. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZP1JWag7OCY. Acesso em: 

30/07/2018. 

 

Cartazes de convocação para a concentração trabalhista na esplanada do Castelo no dia 1º de 

maio, 1937/1945. Rio de Janeiro (RJ). Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/DireitosSociaisTrabalhistas/IdeologiaTrabalhismo. Acesso em: 30/07/2018. 
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Áudio da música “O samba O Bonde de São Januário”, de autoria de Wilson Batista composta 

em 1940 e interpretada por Ataúfo Alves. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l7j79MFyCY. Acesso em: 30/07/2018. 

 

Letra da música “O samba O Bonde de São Januário”. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/wilson-batista/259906/. Acesso em: 30/07/2018. 

“Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

 

O bonde São Januário 

Leva mais um operário 

Sou eu que vou trabalhar 

 

O bonde São Januário 

Leva mais um operário 

Sou eu que vou trabalhar 

 

Antigamente eu não tinha juízo 

Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês 

Sou feliz vivo muito bem 

A boemia não dá camisa ninguém, é 

Vivo bem 

 

Antigamente eu não tinha juízo 

Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês 

Sou feliz vivo muito bem 

A boemia não dá camisa ninguém, é 

Muito bem!” 
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Aula 4: 

 

Cartão-postal em homenagem ao MMDC, com as inscrições em latim: Dulce et decorum est 

pro patria mori (“é doce e honrado morrer pela pátria”). Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M.M.D.C. Acesso em: 30/07/2018. 
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Cartazes da campanha militar da Revolução de 1932. Disponível em: OLIVEIRA JÚNIOR, 

Antônio Ribeiro de. Convencimento e emoção: a força da imagem propaganda no movimento 

constitucionalista de 1932. In: 9º Encontro Nacional História da Mídia, 2013, Ouro Preto. Anais 

eletrônicos do 9º Encontro Nacional História da Mídia, 2013. 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-

midia-audiovisual-e-visual/convencimento-e-emocao-a-forca-da-imagem-propaganda-no-

movimento-constitucionalista-de-1932. Acesso em: 30/07/2018. 

 

Vídeo didático interativo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fuqaeSRxlEc. Acesso em: 30/07/2018. 
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Aula 5: 

  

  

Manchetes do Jornal “O Globo” de novembro e dezembro de 1935. Disponível em: 

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/intentona-comunista-fracassa-dez-mil-

pessoas-ligadas-ao-movimento-sao-presas-9268200#. Acesso em: 30/07/2018.  

 

Aula 6: 
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Cine Jornal Brasileiro Vol.2 nº11 - A Festa do Arroz. Produção: Departamento de Imprensa e 

Propaganda do Brasil. Filme restaurado pelo laboratório da Fundação Cinemateca Brasileira. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PGcLDtwLcrU. Acesso em: 30/07/2018. 

 

Vídeo da cremação das bandeiras estaduais, 1938. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzu_7hT45bU. Acesso em: 30/07/2018. 

 

 

Foto: Concentração trabalhista de 1º de Maio no estádio do Pacaembu, São Paulo, 1944. 

Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio. Acesso 

em: 30/07/2018. 

 

Foto: Vargas na mão dos trabalhadores em desfile das festividades de 1º de Maio de 1943 no 

estádio de São Januário, Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio. Acesso em: 30/07/2018.  
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Página do livro da primeira classe da escola elementar “Benito Mussolini ama muito as 

crianças. Os meninos de Itália amam muito o Duce”. Disponível em: 

http://malomil.blogspot.com/2013/05/as-criancas-na-propaganda-fascista.html. Acesso em: 

30/07/2018. 

 

Cartaz de propaganda nazista de 1934 “Crianças, o que vocês sabem sobre o nosso führer?”. 

Disponível em: https://personalliberty.com/establishment-media-terror-worries-racist/. Data de 

acesso em: 30/07/2018. 
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Cartaz de Propaganda Alemã de 1934 “Hitler está construindo, ajude-o. Compre bens alemães”. 

Disponível em: https://www.u-s-history.com/pages/h1695.html. Acesso em: 30/07/2018. 
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Ilustração pertencente ao livro “juventude no Estado Novo” (CPDOC/FGV). Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/impresso/juventude-no-estado-novo-

textos-do-presidente-getulio-vargas-extraidos-de-discursos-manifestos-e-entrevistas-a-

imprensa-a. Acesso em: 30/08/2018. 

 

Cartaz de produção do DIP. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/8570/8570_5.PDF. Acesso em: 30/07/2018.  

 


