
 

 

 
 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DO BRASIL 

LINHA DE PESQUISA IDEOLOGIA E POLÍTICA 

 

 

 

 

Katia Adriana Falcão Pereira Esposito 

 

 

 

 

Departamento de Imprensa e Propaganda 

A história concisa da imprensa e da propaganda do governo Vargas 

(1930-1945). 

 

 

 

Niterói – Rio de Janeiro 

2015 

 

 

 



2 

  

 
 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DO BRASIL 

LINHA DE PESQUISA IDEOLOGIA E POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Imprensa e Propaganda 

A história concisa da imprensa e da propaganda do governo Vargas 

 (1930-1945). 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de mestrado, submetida ao 

Programa de Pós-graduação em História do 

Brasil, UNIVERSO –Niterói, Rio de 

Janeiro, para obtenção do título de mestre  

 

 

Orientação da Profa. Dra. Marly de 

Almeida Gomes Vianna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, Rio de Janeiro, março de 2015  

 



3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor,  

eu Vos ofereço como dízimo,  

todo o tempo dedicado a este trabalho.  

 



4 

  

Agradecimentos 
 

Os agradecimentos começaram diante das primeiras palavras de incentivo e insistência 

dos amigos na realização desta pesquisa e que me fizeram seguir em frente. Foram muitas, 

demonstradas em grandes e pequenos gestos.  

Muitas dessas pessoas acreditavam na concretização desta dissertação pela fé, outras 

tantas pelas ações efetivas que aconteceram no rumo de sua concretização.  

Estes agradecimentos continuaram cada vez que os funcionários das instituições 

visitadas para fins de pesquisa se empenharam além do profissionalismo para atender as 

demandas deste estudo, muitos dos quais sequer pude ver o rosto ou escutar a voz, mas que 

estavam lá, pela internet, através de trocas de correspondências eletrônicas.  

Outras pessoas fizeram parte do dia a dia da pesquisa, torcendo e vibrando com cada 

fragmento de informação pertinente encontrado. Essas pessoas formaram um grupo tão grande 

que ocuparia todo o espaço destinado a dissertação.  

Para elas, agradeço e desejo que a boa vontade demonstrada permaneça em suas vidas 

e que retorne em forma de bênçãos.  

Agradeço a Universidade Salgado de Oliveira, cuja isenção de mensalidade possibilitou 

o início e a conclusão deste trabalho; a equipe da biblioteca do Campus Niterói; a gestão do 

curso de comunicação social, na pessoa da prof.ª. Rebeca Bruno, a direção do programa de 

pós-graduação, a pessoa da Regina Celi e toda a sua equipe, ao prof. dr. José Savio Leopoldi, 

pelas maravilhosas aulas sobre ritual e simbolismo e pelo incentivo constante, a profa dra. 

Ilaina Damasceno, pelo grande apoio nos momentos decisivos.  E, também para minha 

orientadora profa. Dra. Marly de Almeida Gomes Vianna, que fez desta sua orientanda, uma 

pessoa melhor.  

 E para aquelas que permaneceram bem ao lado, cujos nomes estão eternamente ligados 

a este trabalho, pelo amor incondicional e pelo tempo que tomei de suas vidas em prol desta 

obra, que são: Fernando Bernardino Esposito e Felipe Voisin Pereira Esposito;, Afonso 

Januário Pereira, Scheila Falcão Pereira e Tereza Cristina Falcão de Jesus,  

Muito obrigada! 

 

  



5 

  

Resumo 

 

Esposito, Katia Adriana Falcão Pereira. Departamento de Imprensa e Propaganda - a 

história concisa da imprensa e da propaganda do governo Vargas (1930-1945). 

2015,149fl. Dissertação (Mestrado em História do Brasil). Universidade Salgado de Oliveira, 

UNIVERSO, Niterói, Rio de Janeiro, 2015.  

 

Este estudo apresenta a trajetória do Departamento de Imprensa e Propaganda, e investiga as 

mudanças ocorridas no órgão de propaganda e censura instituído pelo Estado Novo em 1939, 

ao longo de sua existência.  O principal objetivo desse órgão de governo era a legitimação do 

regime e usava das facilidades em conceder favores e prêmios, quer fossem para profissionais 

ou para os estudantes. O revés foi a censura, que com o decorrer da Segunda Guerra, foi 

aumentada e o cerceamento da informação e da liberdade de expressão foi endurecido. A 

entrada do Brasil guerra trouxe mudanças na administração do departamento, que foi 

considerado essencial para o controle do ambiente interno do país. Seu diretor geral foi 

substituído por um membro do Exército Brasileiro e fez com que, dada a conjuntura mundial, 

crescesse o acirramento e o controle da informação e dos veículos de imprensa, a ponto de não 

manter o equilíbrio de forças, levando-o a descrédito. Tão grande foi o sufocamento, que 

rebelou seus oprimidos: as empresas jornalísticas romperam o cerco das ações do DIP e abriram 

espaço para requerer-se de Vargas, a volta ao modelo democrático. Com o fim da guerra e a 

queda do Estado Novo, extinguiu-se o departamento, mas não a sua memória.  

 

Palavras-chave: Departamento de Imprensa e Propaganda, defesa nacional e Estado Novo 
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Abstract 

 

 

This study presents the trajectory of the Department of Press and Propaganda, and investigates 

the changes in the propaganda and censorship  set up by the Estado Novo in 1939, throughout 

its existence.  Its main objective was to legitimize the regime and used the facilities to grant 

favors and prizes, whether they were for professionals and for students. The setback was 

censorship, which in the course of World War II, was increased and the restriction of 

information and freedom of expression was hardened. The entrance of Brazil war brought 

changes in the department's administration, which was considered essential to control the 

internal environment of the country. Its general director was replaced by a Brazilian Army 

member and made that, given the world situation grow the intensification and control of 

information and media outlets as to not keep the balance of power, leading him to disrepute. 

So great was the suffocation, who rebelled their oppressed: news organizations broke the siege 

of the actions of DIP and gave way to apply is Vargas, around the democratic governement. 

With the end of war and the fall of the Estado Novo, he extinguished the department, but not 

his memory. 

 

Keywords: Departamento de Imprensa e Propaganda, national defense  and Estado Novo 
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Introdução  

 

 O Departamento de Imprensa e Propaganda (1939-1945), o DIP, foi criado em 27 de 

dezembro de 1939, no Brasil, durante o Estado Novo (1937-1945), pelo Decreto-Lei nº 19151, 

cujas funções estabelecidas no Artigo 1º tinham por objetivo a centralização, coordenação, 

orientação da propaganda nacional, interna ou externa e servir como auxiliar na informação 

oriunda dos ministérios, entidades públicas e privadas, desde que de seu interesse. O DIP foi 

um órgão ligado ao gabinete da Presidência da República de Getúlio Vargas e exerceria a 

censura e o controle dos meios de comunicação social – entendendo-os de forma ampla: rádio, 

jornais, revistas, editoras de livros, produções cinematográficas e teatrais – ao mesmo tempo 

em que promovia a divulgação de informações relevantes para o Estado Novo (1937-1945) em 

prol de sua legitimação. Nesta direção, o governo estado novista estabeleceu, desde sua 

decretação, uma legislação especial para a imprensa, na qual explicitou considerá-la de caráter 

público (Constituição Federal de 1937, pelo Artigo 122, parágrafo 15, letra d) e, portanto uma 

justificativa para a interferência do Estado nas matérias jornalísticas, considerando necessário 

o cerceamento das informações emitidas e transmitidas pela sociedade civil e o estímulo de 

produção de outras favoráveis ao governo, divulgadas pelos meios e seus veículos de 

comunicação. 

 A interferência estatal, nas questões ligadas à imprensa e a propaganda, já existia desde 

1931, quando foi criado o Departamento Oficial de Propaganda (DOP), durante o Governo 

Provisório (1930-1934). Em seguida, no Governo Constitucional (1934-1937), o DOP foi 

reformulado e se tornou o Departamento de Publicidade e Difusão Cultural (DPDC) em 1934. 

Esse departamento permaneceu até 1938, quando, alguns meses após a implantação do Estado 

Novo, foi transformado em Departamento Nacional de Propagada. Todos estes eram ligados 

ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior. E, olhando sob este prisma, nota-se a 

importância dada por Vargas à propaganda estatal do Estado Novo, que posicionou o DIP, 

hierarquicamente, ligando-o diretamente à Presidência da República. 

  A concepção do DIP se deu após dois anos da instauração do Estado Novo, e consolidou 

a posição de intervenção do Estado nas atividades privadas de imprensa, propaganda e gráficas 

editoras, por legislação regulatória específica.  Em seguida a sua implantação, iniciou-se em 

todo país o processo de registro dessas empresas privadas no Departamento, que tinha 

                                                
1BRASIL. Decreto-Lei 1.915 de 27 de dezembro de 1939 cria o Departamento de Imprensa e Propaganda e dá 

outras providencias.  Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-

27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 14 ago. 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
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autonomia para autorizar o funcionamento ou o fechamento delas. A base da equipe de 

funcionários do DIP era a mesma que de seu antecessor, o Departamento Nacional de 

Propaganda (1938) e por isso, esse grupo tinha experiências adquiridas, anteriormente, em lidar 

com a burocracia estatal referente aos vários serviços de registro, processos de censura e na 

própria produção conteúdo de materiais de propaganda estatal. Como dito antes, ao contrário 

de seus antecessores, o DIP respondia diretamente a Getúlio e tal fato conferiu-lhe destaque 

especial no cenário da comunicação institucional do país, porque o regime do Estado Novo 

tentava estabelecer uma expressão de novos tempos, de que não havia intermediários entre o 

poder e o povo e por isso o governo procurou   amplificar as formas de reproduzir seu discurso 

de forma unificada e atingir o Brasil como um todo.  

          O objetivo principal desta pesquisa é analisar o Departamento de Imprensa e Propaganda 

do Estado Novo ao longo de sua trajetória e identificar as mudanças sofridas por ele durante 

seus cinco anos de existência. Inicialmente dirigido por Lourival Fontes, homem de imprensa 

que participava do governo Vargas desde 1932, que organizou a propaganda oficial 

governamental, transformando o antigo Departamento Oficial de Propaganda (1931-1934) 

em Departamento de Publicidade e Difusão Cultural (1934-1938). Todavia, em 1942, alguns 

meses antes da declaração de guerra ao Eixo, foi substituído pelo major Antônio José Coelho 

dos Reis, militar da infantaria que foi deslocado das funções do Gabinete do Ministério da 

Guerra para a direção geral do departamento. A substituição, entretanto, não significou 

antagonismo entre a antiga direção geral e sua substituta, porque mesmo não pertencendo mais 

ao DIP, Lourival Fontes ainda conferenciava com o major Coelho dos Reis, conforme notícia 

do jornal Gazeta de Notícias2. O major Coelho dos Reis foi substituído em 1943 pelo capitão 

Amílcar Dutra de Menezes, que já estava no DIP como diretor da Divisão de Rádio desde maio 

de 1942. 

         Nos seus primeiros anos, o DIP usou intensamente a imagem de Vargas, posicionando-o 

como o líder que conduziria a Nação. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra, as 

propagandas oficiais passaram a utilizar conteúdos temáticos ligados às forças armadas, nos 

quais se ressaltavam sentimento patriótico do povo brasileiro na defesa da nação. As 

propagandas do governo produzidas pelo DIP, que utilizavam a imagem de Vargas e 

enalteciam as realizações do Estado Novo passaram a divulgar temas referentes a defesa e a 

soberania brasileira. 

                                                
2 GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 28 abr.1943, p.4. 
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 Portanto, a hipótese central a ser investigada é a de que, com a entrada do Brasil na 

Segunda Guerra, o conteúdo temático das propagandas oficiais produzidas pelo DIP sofreu 

mudanças e, paralelamente, houve a priorização do método coercivo junto à imprensa para os 

assuntos referentes ao regime. A função inicial de promover a legitimação do Estado Novo, 

através da propaganda governamental, foi substituída, em grande parte, pela propaganda do 

Brasil na Segunda Guerra, enquanto que a censura foi a principal ferramenta para as atividades 

destinadas à imprensa, quando o assunto era a manutenção e perpetuação da estabilidade do 

regime. Isto é, ocorreram dois movimentos simultâneos: a propaganda do Estado Novo foi 

perdendo espaço para promoção da defesa e soberania do Brasil na Segunda Guerra, enquanto 

a legitimação do regime e a proteção da imagem de Vargas foi garantida pela censura à 

Imprensa. Para tanto, buscou-se investigar se o departamento manteve seu direcionamento 

administrativo e político no mesmo formato de quando fora criado, em dezembro de 1939 ou 

se houve mudanças nas suas estratégias a partir de 1942.  

 A fim de verificar os materiais produzidos pelo DIP e as ações de veto consultou-se o 

Arquivo Histórico e Institucional do Museu da República, o Arquivo Histórico do Exército, o 

Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, a Fundação Biblioteca Nacional e publicações editadas 

pelo DIP na biblioteca da Casa Oliveira Vianna, em Niterói. 

 O Arquivo Histórico e Institucional do Museu da República contém um acervo chamado 

Cadernos de Clipping do DIP, que compreende vinte e quatro volumes de documentação 

produzida pela divisão de imprensa desse órgão. Os álbuns do período de 19 a 28 de setembro 

de 1940 concentram somente recortes de jornais diversos do Rio de Janeiro, que tem por 

assunto Leis Constitucionais e Decretos-Lei do período, totalizando duas unidades. Já, o 

período de agosto de 1942 até setembro de 1943 abrange vinte e dois álbuns, que reúnem 

recortes de jornais, relatórios de atividades do DIP, matérias vetadas e fotos oficiais de vários 

eventos do governo de Vargas. 

 As matérias da época, recortadas dos jornais de grande circulação do Rio de Janeiro, 

estão agrupadas por data e por tema de notícia. Não foi identificado nenhuma exclusão por 

parte do serviço de recorte que, independente do posicionamento político dos editores da 

imprensa privada, destacava o material noticioso. Foram encontradas matérias dos seguintes 

jornais: A Batalha, Correio da Noite, Correio da Manhã, Correio Português, Diário Carioca, 

Diário da Noite, Gazeta de Notícias, O Globo, O Imparcial, O Jornal, Jornal do Brasil, Jornal 

do Commércio, Meio dia, A Noite, A Notícia, O Radical e Vanguarda. A presença de recortes 

de jornais de outros estados brasileiros não foi representativa neste acervo, pois os recortes dos 
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mesmos eram desempenhados pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, 

extensões do DIP, criadas em 1940, para atuar em âmbito regional. 

 O álbum intitulado Serviço Recomendado contém recortes de notícias produzidas pelo 

DIP que foram distribuídas e veiculadas na imprensa. Seu conteúdo refere-se ao perfil moral e 

psicológico de Getúlio Vargas, à situação do Brasil na batalha do Atlântico, à reforma do 

imposto de renda para cobrir os gastos com os esforços de guerra, à exposição antifascista e à 

aproximação diplomática com os Estados Unidos. 

 Os demais álbuns contêm informações sobre o serviço de controle à imprensa, nos quais 

se registrou a interceptação de telegramas de jornais e agências de notícias nacionais e 

internacionais; atividades de produção cinematográfica, com resumo de assuntos tratados pelo 

cinejornal do período e os locais que receberam cópia gratuita do mesmo para exibição;  

atividades de produção da Hora do Brasil, com o resumo dos temas abordados no período e os 

nomes dos participantes e horários de irradiações internacionais em língua estrangeira. Consta, 

ainda, um conjunto de matérias vetadas, referentes a notícias produzidas pelo próprio DIP e 

que não seguiram para a imprensa. 

 No Arquivo Nacional foram analisados os documentos da base de dados da Presidência 

da República, cujo conteúdo, referentes ao DIP, tratava de volumes encadernados dos livros 

de ponto dos funcionários efetivos. Outro conjunto pesquisado foi o acervo do Ministério da 

Justiça e Negócios do Interior, no qual estava o documento de transferência dos funcionários 

do Departamento de Publicidade e Difusão Cultural lotados naquele Ministério para o Gabinete 

da Presidência da República e, para finalizar, a base documental de Góes Monteiro. 

 O Arquivo Histórico do Exército detém três conjuntos documentais relacionados 

diretamente a produção do DIP:  um álbum de fotos de eventos militares, com a presença de 

Getúlio Vargas, um fichário com recortes de materiais de jornais, pertencentes ao 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda de São Paulo e um conjunto de matérias da 

Agência Nacional. Outro acervo consultado foi a fé de ofício do major Antônio José Coelho 

dos Reis e do capitão Amílcar Dutra de Menezes, últimos diretores do DIP, deslocados de suas 

funções militares para a diretoria geral do DIP, após a entrada do Brasil na Segunda Guerra. 

 O acervo da Biblioteca Nacional foi consultado para analisar as atividades do DIP mais 

amplamente, no qual se recorreu à pesquisa em outros periódicos publicados durante a 

existência do departamento, principalmente a Revista Publicidade, O Correio da Manhã e a 

Gazeta de Notícias. A Revista Publicidade foi um periódico surgido em 1940 especializado 

em técnicas de propaganda, em geral, tanto política quanto comercial, vendida em banca e por 

assinatura, cujo editor era o diretor de divisão de serviços gerais do DIP, Lycurgo Costa. Essa 
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revista não tinha vínculos diretos com o departamento ou com o regime, cujos artigos tratavam 

do negócio da propaganda para os profissionais da área. Os jornais escolhidos se 

caracterizavam por ser da grande imprensa do Distrito Federal e por seus editores não 

participarem diretamente do Conselho Nacional de Imprensa. Destaque-se que O Correio da 

Manhã foi o primeiro a romper com a censura exercida pelo DIP, por não encaminhar, para 

apreciação, os originais da entrevista concedida por José Américo a Carlos Lacerda, publicada 

em fevereiro de 1945.  

 Na biblioteca da Casa Oliveira Vianna consultou-se a coleção completa do periódico 

Cultura Política, revista mensal de estudos políticos, produzido pelo DIP de 1941 até 1945. 

 A partir da identificação de um cartaz produzido pelo DIP e exposto nas dependências 

do Submarino Museu Riachuelo, situado na área externa do Museu Histórico da Marinha do 

Rio de Janeiro, investigou-se a existência de outros cartazes de propaganda política produzidos 

pelo departamento, o que ofereceu um produto de propaganda, de linguagem direta e popular 

para ser estudado. 

 O conteúdo teórico alicerçou a análise da conjuntura política na qual surgiu o 

departamento e, para o entendimento da sua produção, utilizou os conceitos de autoritarismo e 

propaganda política. As origens do pensamento autoritário encontram-se nas muitas discussões 

entre os intelectuais e políticos nas décadas de 1920 e 1930 e versavam sobre a política liberal 

e as suas consequências no Brasil.  Havia uma concordância por parte dos intelectuais e atores 

políticos em que a situação de atraso e as políticas econômicas e sociais vigentes na Primeira 

República manteriam as barreiras que impediriam o desenvolvimento do país. A visão era a 

urgência de vencer o artificialismo político republicano e apontava a centralização do Estado 

como caminho para a nacionalização e a modernização do poder público no Brasil3.  

 Essas interpretações estavam inseridas num cenário internacional de “fechamento 

democrático”4 no qual se fortaleceu o argumento de ideias conservadoras que colocavam a 

Instituição Estado em evidência, como “órgão de coordenação, direção e iniciativa da vida 

política”5 e como mediador para o construção e progresso de uma nação. Neste sentido, as 

ideias antiliberais e, consequentemente, as críticas à democracia liberal promoviam o 

                                                
3GOMES, Ângela de Castro. Autoritarismo e corporativismo no Brasil: o legado de Vargas. Revista USP.  São 

Paulo, nº65, edição março/maio 2005, p.109. Disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414>. Acesso em 14 set. 2013. 
4CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Sob a máscara do nacionalismo. Autoritarismo e antissemitismo na era 

Vargas (1930-1945). Revista eletrônica Estudiosinterdisciplinarios de America Latina y el Caribe .vol.1, n.1. 

São Paulo, 2005. Disponível em <http://www.tau.ac.il/eial/I_1/carneiro.htm>. Acesso em 14 set. 2013 
5FIGUEIREDO, Paulo Augusto. O Estado Nacional como expressão das necessidades brasileiras. Revista 

Cultura Política. Rio de Janeiro: DIP, volume 11, ed. Janeiro de 1942, pp.33-50. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414
http://www.tau.ac.il/eial/I_1/carneiro.htm
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surgimento de um Estado autoritário como solução para que houvesse a segurança de 

crescimento econômico e social e o ordenamento político. Pela força estatal, a nação seria 

capaz de desestimular a industrialização, ordenar as lutas de classe e combater os movimentos 

armados de oposição e os regionalismos.  Este pensamento constituiu-se em um ponto comum 

entre vários grupos de intelectuais – editores, jornalistas, literatos, juristas, professores, etc. – 

que, apesar de suas diferenças, buscavam uma nova prática política para o Estado e para a 

sociedade, que dava importância ao papel do Estado e legitimava sua autoridade6.  

 Proliferaram-se publicações no campo da história política e da história cultural, 

usualmente chamados de “estudos brasileiros”, que tratavam de identificar as raízes brasileiras 

pelo processo histórico, de analisar a realidade nacional e ofereciam diretrizes para alcançar a 

modernização do país. Neste cenário, destacaram-se os intelectuais Francisco de Assis Oliveira 

Viana, Francisco Luís da Silva Campos e Antônio José de Azevedo Amaral que, mesmo sem 

concordar, foram autores cujas obras formaram um conjunto de postulados, pelas quais se 

permitiu estabelecer o conteúdo que embasou7 a intervenção Estatal como direção e resposta 

aos problemas oriundos da República anterior ao Estado Novo.  

 Francisco de Assis Oliveira Viana8 (1883-1951) escreveu Populações Meridionais do 

Brasil9(1918), na qual apresentou uma teoria de que, pela miscigenação, a sociedade brasileira 

tinha características específicas, que faziam com que o liberalismo fosse um regime de governo 

inadequado para o Brasil. Esta ideia acabou por contribuir para a defesa de um Estado forte e 

centralizado, pois estava contextualizada num tempo de compreensão e de valorização do 

brasileiro. Nesta obra encontrava-se um grande investimento em pesquisa histórico-sociológica 

sobre a origem da sociedade brasileira que, de acordo com Gomes10, diagnosticou o problema 

da organização nacional, a reinvenção das relações entre o público e o privado, respeitando o 

passado nacional e direcionando o futuro do país para os modernos parâmetros mundiais.   

                                                
6 LAMOUNIER, Bolívar. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira República: uma 

interpretação. In: FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização Brasileira. vol. 9 Rio de Janeiro: DIFEL, 

1997. 9, p. 357. 
7FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940). Rio de Janeiro: Zahar Editores,2001, p.28. 
8 Francisco Jose de Oliveira Viana nasceu em Saquarema em 1883, cidade litorânea do Rio de Janeiro. Foi um 

jurista que participou ativamente do governo Vargas como membro do Conselho Consultivo do Estado, consultor 

jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1932-1940), da Comissão Revisora das Leis do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e, finalmente, Ministro do Tribunal de Contas da República (1940). 

Faleceu em 1951. 
9 VIANNA, Francisco Jose de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil e instituições políticas brasileiras. 

Rio de Janeiro, 1922. Disponível em:< 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=19322>. Acesso 

em 13 ago2014. 
10GOMES, Ângela de Castro. Autoritarismo e corporativismo no Brasil: o legado de Vargas. Revista USP.  São 

Paulo, nº65, edição março/maio 2005, p.111. Disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414>. Acesso em 14 set. 2013. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=19322
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414
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 Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968)11, desde os tempos em que foi deputado 

federal pelo Partido Republicano Mineiro, era considerado simpatizante das ideias 

antiliberais12. Para Campos, o regime político vigente era inoperante, pois a representatividade 

parlamentar (impregnada pelos jogos políticos de interesses particulares) era um mecanismo 

político ineficiente para atingir a modernidade. Sua fala, à época da sua formatura em 1913, 

era de que o futuro da democracia dependia do futuro da autoridade já prenunciava o seu 

pensamento autoritário, que mais tarde estaria fortemente comprometido com a justificativa de 

práticas autoritárias, conferindo-lhes pretensa legitimidade, frente às fragilidades próprias das 

instituições democráticas:   

 
Na própria imprensa, em que de modo mais fiel se refletem os interesses do dia, 

observa-se, em todos os países, uma indiferença crescente pelo que se passa nos 

parlamentos. Ninguém, hoje, tem dúvidas de que o meridiano político não passa mais 

pelas suas antecâmaras ou pelas suas salas de sessões. O centro de gravidade do corpo 

político não cai onde reina a discussão, mas onde impera a vontade. Os corpos 

deliberativos deixaram de deliberar. A linguagem política do liberalismo só tem um 

conteúdo de significação didática, ou onde reinam os professores, cuja função é 
conjugar o presente e o futuro nos tempos do pretérito. Para as decisões políticas uma 

sala de parlamento tem hoje a mesma importância que uma sala de museu. Há um 

episódio que desenha, com traços de caricatura, a situação de perplexidade a que 

chegaram os parlamentos.13 

 

  Tais perspectivas marcaram a trajetória intelectual e política de Campos, alocando seu 

nome nos quadros do chamado "pensamento autoritário"14. Destaque-se que ele foi o principal 

autor do texto da Constituição de 1937, na qual a imprensa foi descrita como instituição de 

caráter público, possibilitando a intervenção estatal15. Pela Carta Constitucional de 1937 foi 

instituído o novo regime, o Estado Novo, alinhado com alguns modelos internacionais, que 

suprimiam o Parlamento e práticas como a representação partidária e eleições16 e afastava o 

                                                
11Francisco Campos foi advogado e político mineiro que por negociou a articulação junto aos gaúchos para que 

os mineiros apoiassem Getúlio Vargas na candidatura da Presidência da República em 1929, pela Aliança 

Liberal em 1929. Com a Revolução de 30, foi ministro da Educação e Saúde até 1932 no qual reformulou o 

ensino secundário e superior e em seguida, após um breve espaço de tempo como conselheiro do governo 

constitucional, assumiu o Ministério da Justiça e Negócios do Interior. 
12CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTOS DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, FGV. A Era Vargas: 

dos anos 20 a 1945. Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/francisco_campos>. Acesso em 12 set. 2014. 
13CAMPOS, Francisco S.L.O Estado Nacional. Sua estrutura e seu conteúdo ideológico.3º edição. Rio de Janeiro: 
Livraria Jose Olympio Editores, 1941, p.28.  
14FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940). Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editores,2001, p.12. 
15 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1937, artigo 122, parágrafo 15. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-

532849-publicacaooriginal-15246-pe.html>. Acesso em 15 out. 2013. 
16GOMES, Ângela de Castro. Azevedo Amaral e o século do corporativismo de Michel Manoilesco, no Brasil 

de Vargas. Revista de Sociologia e Antropologia, vol.02.04,2012, p.186 Disponível em 

<http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2-v2n4_artigo_angela-de-castro-gomes.pdf>. Acesso em 13 fev. 2015 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/francisco_campos
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pe.html
http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2-v2n4_artigo_angela-de-castro-gomes.pdf
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texto constitucional da tradição liberal dos anteriores. Concentrava enormemente os poderes 

do Poder Executivo e enfatizava uma profunda reforma administrativa que visava racionalizar 

a estrutura do Estado. Nesta reforma, a criação de órgãos técnicos, voltados para dar suporte a 

Presidência da República, tais como o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP)17, que promoveu a ordenação dos quadros funcionais do governo,  o Serviço de 

Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que surgiu associado à busca 

da definição de uma identidade nacional, cuja origem se relacionava diretamente ao espírito 

nacionalista, que norteava as ações do Estado Novo na esfera cultural e o próprio Departamento 

de Imprensa e Propaganda. 

Antônio Jose de Azevedo Amaral18 (1881-1942), apesar de sua formação na área 

médica, dedicou-se ao jornalismo, atuando principalmente no Correio da Manhã e na produção 

de livros pela editora Casa José Olympio Editores, cujo tema mais proeminente foi campo dos 

estudos brasileiros19, o que conferiu a Azevedo Amaral o reconhecimento intelectual e o 

trânsito político e comercial. O Estado autoritário e a realidade nacional, editada em 1938, 

foi a obra na qual articulou suas ideias centrais, referentes ao pensamento autoritário, das quais 

se destaca a defesa do Estado autoritário, como opção frente ao declínio do liberalismo no 

Brasil e no mundo e que se sobrepunha também a outros modelos de regime: o totalitarista e o 

comunista e a de que o Estado autoritário não poderia ser confundido com as experiências 

fascistas20. Amaral reconhecia a importância da representação política21 para o 

desenvolvimento da democracia; porém, isso só seria possível com uma forma autoritária de 

governo como apresentou: 

 A adoção do princípio autoritário como postulado básico da organização estatal não 

contradita a fisionomia democrática do regime [...] entre as ideias de autoridade e 
democracia não existe nenhum antagonismo. Tanto na lógica da sua teoria como em 

face da experiência histórica do regime democrático, o conceito do Estado autoritário 

integra-se harmoniosamente. Aliás, as condições peculiares das sociedades 

contemporâneas são de molde a tornar tão necessários os governos autoritários que, 

se estes fossem inadaptáveis ao regime democrático, seria a democracia que teria de 

ser sacrificada porque o autoritarismo se tornou uma questão de salvação coletiva nas 

circunstâncias do mundo atual. Felizmente, porém, o Estado autoritário pode 

harmonizar-se perfeitamente com o estilo essencial do regime democrático. E 

                                                
17O Departamento Administrativo do Serviço Público foi criado em 30 de julho de 1938 e o Serviço de Proteção 

ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 30 de novembro de 1937. 
18Antônio Jose de Azevedo Amaral foi jornalista do Correio da Manhã, colaborador da Revista de Estudos 

Brasileiros Cultura Política, produzida pelo DIP. 
19A expressão “estudos brasileiros” é aqui usada referindo-se ao conteúdo temático de um conjunto de obras 

editadas por vários autores das décadas de 1920 e 1930  que discutiam a configuração de uma identidade 

brasileira, modelos políticos de governo, a economia nacional dentre outros assuntos referentes ao Brasil.  
20GOMES, Ângela de Castro. Azevedo Amaral e o século do corporativismo de Michel Manoilesco, no Brasil 

de Vargas. Revista de Sociologia e Antropologia, vol.02.04,2012, p.186 Disponível em 

<http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2-v2n4_artigo_angela-de-castro-gomes.pdf>. Acesso em 13 fev. 2015. 
21A representação política refere-se ao sufrágio indireto. 

http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2-v2n4_artigo_angela-de-castro-gomes.pdf


18 

  

podemos ir mais longe afirmando que somente uma forma de governo autoritário é 

capaz de permitir o desenvolvimento normal da democracia e das suas instituições, 

de modo a torná-las adequadas às soluções dos problemas cada vez mais complexos 

que surgem em todos os setores da vida das nações contemporâneas.22 

 

 

 O pensamento autoritário foi ganhando corpo teórico através das obras de seus principais 

ideólogos: Azevedo Amaral, Oliveira Vianna e Francisco Campos que defendiam a 

centralização do poder e a modernização do país, pelas lentes do nacionalismo e do 

prolongamento de Vargas no poder. Para eles, a sociedade brasileira ainda buscava sua 

identidade desde a Primeira República e não estava preparada para decidir os rumos da sua 

participação política e, apesar do autoritarismo no Brasil ter-se caracterizado pela relativa 

independência da sociedade em relação ao Estado23,os intelectuais autoritários, naquele 

momento político, concordavam que o regime político ideal para a formação da nação deveria 

ser a de supressão da democracia representativa do voto direto, valorização da hierarquia e 

controle das manifestações populares. Suas publicações ofereceram bases ao discurso de 

legitimação para o golpe de 1937, de forma que o Estado Novo emergiu na ideia de salvação 

nacional, sem desprestigiar a soberania e a integridade do Brasil.  

 O autoritarismo presente no Estado Novo seria representado pelo reforço da autoridade 

governamental e da concentração de poderes nas mãos do Chefe de Estado. Segundo Lucia 

Lippi de Oliveira, tais características do novo regime não eram peculiares do fascismo ou do 

comunismo, mas representava uma tendência universal, decorrente da falência do sistema 

democrático liberal. Portanto, sem filiação imediata com ideologias estrangeiras (fascismo, 

nazismo e comunismos) e, seguindo a lógica dos intelectuais da época, ao assegurar ao chefe 

da nação maior poder, na verdade, estaria fazendo com que os interesses da nação fossem 

respeitados, por isso os ideólogos negaram, diversas vezes, a nomenclatura nazifascista para o 

regime. 

 O Estado Novo, ainda na visão dos ideólogos, seria um regime de governo baseado numa 

Constituição “que resulta de uma observação longa e direta do nosso meio político e das suas 

peculiaridades, das falhas da nossa cultura cívica e dos seus reflexos sobre o mecanismo dos 

poderes públicos”24 e zelaria pelos interesses nacionais, em detrimento dos interesses locais, 

prestaria atenção nas fontes de opinião populares e expressivas (como a interpretação do papel 

                                                
22AMARAL, Antônio J. Azevedo. O Estado autoritário de a realidade nacional. Rio de Janeiro Jose Olympio 

Editores, 1941.Disponível em < http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/azevedo.html#ind6>. 
23FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940). Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editores,2001, p.28. 
24VIANNA, Francisco de Assis Oliveira. O idealismo da Constituição. 2ª edição. São Paulo: Nacional, 1939.  p. 

173. 
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da imprensa, sendo de caráter público) e que garantiria a integridade nacional, assegurando “o 

desenvolvimento da unidade espiritual da Nação.”25 

 Procurando diminuir as diferenças regionais, no Estado Novo houve a proibição de 

bandeiras, hinos e escudos estaduais, havendo somente os nacionais, como forma de integração 

da sociedade brasileira. O pensamento autoritário servia-se de argumentos de que o Estado 

Novo não era antidemocrático e nem tão pouco um regime ditatorial.  A razão para tal 

pensamento estaria no texto constitucional: no Brasil, é do povo que emana o poder político, 

sendo exercido em nome dele, visando o bem-estar, a honra, a independência e a prosperidade 

do país26. 

 Garcia27 aponta que o eixo central do pensamento estadonovista estava fundado nos 

interesses do capital, em torno da necessidade de reorganização da sociedade, visando o 

controle e a neutralização das forças sociais para possibilitar o processo de expansão das forças 

produtivas. O Estado Novo buscava reorganizar as relações internas da nação para possibilitar 

a exploração dos recursos e mão-de-obra existentes pelo processo sistemático de 

desmobilização política pela submissão de setores da sociedade civil, especialmente os que 

relacionavam com as leis do trabalho. 

 Vargas define o Estado Novo como “um programa de governo que tinha por missão a 

reconstrução da vida nacional e se fazia imperioso criar uma mentalidade renovadora, vigilante 

e construtiva, capaz de lidar com os negócios públicos, com as mais altas virtudes do 

patriotismo e do caráter brasileiros”.  Esta definição consta impressa em material documental 

produzido pelo DIP28 (Anexo A), o qual também apresenta a reprodução de um trecho de 

discurso do presidente, no qual trata do imperialismo brasileiro como o sentimento legítimo 

para crescer e “levar as fronteiras econômicas até os limites das fronteiras políticas fazendo 

com que todo o Brasil prospere harmonicamente”. Vargas demonstrava, por esses discursos, a 

relevância de desenvolver uma identidade nacional, uma unidade de pensamento nacionalista 

no povo, que deveria abandonar os regionalismos econômicos e políticos.  É importante 

explicar que o fato de produzir materiais personalizados pelo processo gráfico, para uso interno 

                                                
25Ibid., p.128. 
26BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1937, artigo 1º. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-

publicacaooriginal-15246-pe.html>. Acesso em 15 out. 2013. 
27GARCIA, Nelson Jarh. Estado Novo, ideologia e propaganda política: a legitimação do estado autoritário 

perante as classes subalternas. Serie Comunicação, vol. 29. SãoPaulo: Loyola, 1982. Versão em e-book 

disponível em:<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/estadonovo.pdf>. Acesso em 13 set 2013. 
28Capa impressa para armazenamento e circulação de documentos oriundo do DIP. Arquivo Histórico e 

Institucional do Museu da República. Os trechos impressos foram encontrados na referência: DIP. Quem foi que 

disse? Quem foi que fez?Rio de Janeiro,DF,s.n. s.d., p.98. Disponível em 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/quemdisse.pdf>. Acesso em 13 out. 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pe.html
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/estadonovo.pdf
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/quemdisse.pdf
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nos departamentos públicos, era bastante comum, porém a reprodução de trechos de discursos 

de Vargas, durante o Estado Novo, contida mostra que havia a preocupação do regime com a 

disseminação da ideologia, pelo uso de variados conjuntos de técnicas da publicidade e 

propaganda. 

 Nesta visão, o regime estabelecido no Brasil, em 1937 congregou atividades sociais, 

artísticas e culturais que promoveram uma imagem nacional nova, usando, nos primeiros anos 

do Estado Novo, sua personalização na figura de Getúlio Vargas. 

 Ao longo dos anos iniciais do Estado Novo, foram desenvolvidas ações promocionais de 

reverência à figura do Chefe da Nação, organizadas pelo DIP. Além das comemorações do Dia 

do Trabalho, usualmente realizadas em estádios de futebol, pode-se dar destaque para a 

organização das comemorações do “Decênio da Revolução”29, realizadas em três de outubro 

de 1940 no Campo do Russel, Rio de Janeiro. Este evento contou com a participação de vários 

setores públicos coordenados pelo DIP, como o Ministério da Educação e o Ministério da 

Guerra, dirigidos por Gustavo Capanema e pelo Gal. Eurico Gaspar Dutra, respectivamente, 

cuja colaboração deu-se da seguinte forma: as emissoras públicas de rádio, ligadas ao 

Ministério da Educação transmitiram, no dia, “minuciosas informações visando orientar 

seguramente o público”30, enquanto que o Ministro da Guerra determinou a apresentação das 

bandas marciais do Exército e da Marinha, em bairros do Rio de Janeiro e em cidades que 

tivessem unidades militares. Estas ações de publicidade e propaganda do Estado Novo 

apresentavam Getúlio Vargas como um homem imbuído da missão de guiar o povo brasileiro.  

Para Azevedo Amaral, o DIP era “como um aparelho central de execução de um dos mais 

elevados propósitos do legislador constituinte” e ainda: 

 

O DIP representa, portanto, não somente um progresso na organização da propaganda 

oficial do Brasil em todas as suas modalidades [...] que foi tornar a imprensa órgão 

de expressão da vontade nacional, fazendo dela o instrumento por meio do qual o 

Estado mantém com a Nação o contato permanente, que um dos traços característicos 

do regime instituído em 10 de novembro de 1937.31 

 

 A iniciativa de trazer para responsabilidade direta da Presidência um departamento 

responsável pelas instituições de comunicação representou um alinhamento maior com a 

conjuntura mundial nos usos da propaganda política, que já havia se sagrado como método 

eficiente para influenciar a sociedade e a opinião pública. Países do Eixo e o próprio Estados 

                                                
29Evento organizado pelo DIP em comemoração aos 10 anos da Revolução de Trinta. 
30CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 02 de out. 1940, p.2 e p.6. 
31SARMENTO, Carlos E. Palácio Tiradentes:70 anos de história. Rio de Janeiro: Memória do Brasil, 1996, p. 

110. 
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Unidos usavam-na, adaptadas a cada política respectivamente, para beneficiar a imagem 

daqueles governos e justificar as suas ações. Cada governo procurou implantar órgãos de 

propaganda como aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, em Portugal. Na América 

Latina, o Paraguai32 e o Uruguai também tiveram seus departamentos de propaganda. 

  A ampliação da circulação dos jornais, o surgimento do cinema falado e a expansão do 

rádio influenciaram, profundamente, os padrões de interação da sociedade moderna naquele 

período. Esta interação gerou estudos e teorias a respeito do comportamento das massas33 e a 

manipulação social, tendo por base o campo da propaganda.  

 Produções editoriais deram ênfase a publicações de teorias que levassem a compreensão 

do convencimento e persuasão de um povo, tendo a publicidade e a propaganda como recurso 

político de doutrinação. Destaque-se delas, as obras dos autores Wilhelm Reich (1897-1957)34, 

Serge Stepanovich Tchakhotine (1883-1973) e de Jean Marie Domenach (1886-1969), cujos 

livros foram publicados no período posterior a Primeira Guerra Mundial. 

 Em A psicologia de massas do fascismo (Berlim - 1933)35, Wilhelm Reich fez uma 

análise de propaganda do partido nazista e apresentou as motivações que influenciaram a 

sociedade alemã a “se deixarem iludir politicamente”36. Sua teoria baseava-se em que o 

indivíduo, desde seu nascimento, estaria inserido num contexto autoritário, quer fosse pela 

família, quer fosse pelas instituições religiosas.  Assim, a passividade e o respeito a hierarquia 

estariam imbuídos em valores sociais. Desta forma, segundo Reich, na propaganda política, 

não se lidaria diretamente com processos de natureza econômica (ou comercial: o principal uso 

da propaganda.), mas com as estruturas humanas para provocar efeitos comportamentais nas 

massas37. Isto é, a propaganda política usaria argumentos ligados aos valores morais no intuito 

de motivar os seguidores para à doutrina do nazismo. 

                                                
32Conforme matéria jornalística publicada a respeito de entrevista com o diretor do Departamento Nacional de 

Imprensa e Propaganda do Paraguai (DNIP), sr. Manuel Gil Moris. Gazeta de Notícias, 3 de julho de 1943, p. 2. 
33Conjunto amplo de instituições e produtos de mídia, indicando que as mensagens transmitidas pelos seus 

canais são geralmente voltadas para um grande público: a grande massa. Conferir em THOMPSON, John B. 

Ideologia e Cultura Moderna: teoria social critica na era dos meios de comunicação de massa. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1999, p. 287. O conceito de comunicação de massa elaborado pelo autor é: ”a produção 

institucionalizada e a difusão de bens simbólicos através da transmissão e do armazenamento da 

informação/comunicação”p.288. O uso do termo “massa” é empregado por Thompson para designar audiências 

amplas para a difusão de uma mensagem, não necessariamente vinculado a interpretações quantitativas.  

 
35REICH, Wilhem. A psicologia de massas do fascismo. Trad. 2ª ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes 

Editora, 1988.  
36Ibid., p.29. 
37 Ibid., p.94. 
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 A violação das massas pela propaganda política (França-1939)38, escrito por 

Tchakhotine, abordou o uso de signos para evocar a representação de uma ideia ou doutrina, 

ambas criações dos homens e levar à polarização das massas. Sua discussão sobre propaganda 

política dos governos, principalmente os nazifascistas, propôs o uso de símbolos para 

associação ao condicionamento mental e, consequente, manipulação.  

  Em Propaganda Política (França-1950)39, Jean Marie Domenach propôs que a 

propaganda política seguisse as leis e técnicas e seu uso pudesse “preparar” a opinião públicae 

conquistá-la. Neste sentido, faz referência a outra obra escrita por Edward Bernays: 

Propaganda (Estados Unidos-1928)40 da qual destacou a afirmativa: “aqueles que manipulam 

este mecanismo invisível da sociedade constitui uma governabilidade invisível que realmente 

domina o poder de um país”. Os meios de comunicação, segundo Domenach, foram chamados 

de “suportes” para propaganda. Desta forma, os suportes impressos seriam os livros, os jornais, 

os panfletos e os cartazes; já, os suportes pela fala seriam os locutores de rádio e demais 

programas falados e as canções (cita como exemplo, a Marselhesa) e os “suportes” de imagem 

seriam as fotografias, a criação de símbolos, emblemas e caricaturas. O autor ainda se refere 

ao cinema de forma especial por ser um suporte que, pelas imagens realistas, confeririam 

autenticidade para difundir uma ideia. E, por último, o “suporte” espetáculo, que englobava os 

eventos organizados de manifestação da massa. 

 Estas obras contribuíram para o desenvolvimento das discussões acerca de uma teoria da 

comunicação de massa e seus vínculos com transmissão de ideias como bens simbólicos e são 

unânimes em mostrar que, quando uma mensagem é emitida pelos veículos de comunicação 

de massa torna mais forte quem a emite, enquanto que a resposta de seus receptores (a 

audiência) se torna mais demorada e fraca.  

 Nos últimos tempos, as teorias apresentadas por John B. Thompson em Ideologia e 

Cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa (Inglaterra 

– 1995)41 retornou a questão da comunicação de massa e seu impacto na sociedade moderna. 

Nesta obra, o autor apresentou quatro características da comunicação de massa, iniciando por 

afirmar que ela produz e difunde informações como bens simbólicos, porque, na medida em 

que os simbolismos são traduzidos em informação, são facilmente entendidos pela sociedade. 

                                                
38TCHAKOTINE, Serge. Violação das massas pela propaganda política. Trad: Miguel Arraes. 2ªed. São Paulo: 

Civilização Brasileira, 1967. Disponível em:<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/violacao.pdf> 
39DOMENACH, Jean Marie. Propaganda Política. Trad. Ciro T.de Pádua. São Paulo: Difusão Europeia do 

Livro, [s.d.]. Disponível em:<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/proppol.html>. Acesso em 23 out 2013. 
40BERNAY, Edward. Propaganda. Nova York, USA: Standofd Press, 1928. 
41THOMSPON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria social critica na era dos meios de comunicação 

de massa. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/proppol.html
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Essa ação faz parte da estratégia de um grupo de instituições que tem interesses, de diferentes 

maneiras, na fixação, reprodução e mercantilização destas informações. A segunda 

característica é a mediação dos meios de comunicação de massa, e sobre ela, o autor explicita 

como o objeto, a ideia ou o bem simbólico sofre interferências de técnicas especiais da 

comunicação para ser transmitido como informação importante para uma parcela da sociedade 

chamada público. A terceira característica é o aumento da acessibilidade das informações no 

tempo e no espaço proporcionado pela tecnologia, possibilitando a amplificação dos discursos 

e das ideias para um número maior de pessoas em locais mais distantes, sem perder a fidelidade 

de reprodução de cópias do produto de mídia (da comunicação de massa) e controlado pela 

própria instituição responsável: a imprensa, o mercado editorial, as agências de publicidade42 

ou o Estado. A circulação pública destes bens simbólicos é a quarta característica da 

comunicação de massa, que tem por natureza modos de apropriação da informação, 

transformando-a em algo atraente, objetivando audiência e, consequentemente, implicando em 

controle e regulamentação. 

 Neste sentido, Thompson enfatiza que, tanto o conteúdo das mensagens transmitidas, 

quanto a maneira pelas quais elas são recebidas pela sociedade, são marcos referenciais para a 

análise dos produtos da comunicação de massa.  Desta forma, e pela sua visão, há um impacto 

direto na maneira como o desenvolvimento tecnológico da comunicação, ao longo do início do 

século XX, afetou a organização social da vida cotidiana, reconstituindo os limites entre a vida 

pública e a vida privada: 

 

As vidas privadas das pessoas podem ser transformadas em acontecimentos públicos, 

pelo fato de serem veiculadas através dos meios de massa; e acontecimentos públicos 

podem ser vivenciados em situações privadas, como acontece quando os problemas 

de estado são vistos ou lidos na privacidade de uma casa. A natureza daquilo que é 

público e daquilo que é privado e a demarcação entre esses territórios são 

transformadas de diferentes maneiras devido ao desenvolvimento da comunicação de 

massa, e esse, por sua vez possui implicações para as maneiras como o poder político, 

a nível de instituições de estado, é conseguido, exercido e sustentado pelas sociedades 
modernas.43 

 

 Ou seja, a questão dos limites entre o público e o privado, no aspecto dos meios de 

comunicação de massa, ganhou nova reconfiguração e é manejado de formas diferenciadas 

pelas instituições. Acontecimentos de interesse do Estado podem ser divulgados, com ênfase 

                                                
42Instituições de difusão. 
43THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria social critica na era dos meios de comunicação 

de massa. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p.311 
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proposital, no ambiente privado, doméstico, seja por jornal, rádio e livros e permite que o 

indivíduo presente, longe da multidão, tenha acesso a esta publicidade estatal.  

 Neste sentido, de acordo com Thompson, o DIP fundamentou suas ações no controle das 

instituições privadas da imprensa pela coerção, pois impunha a publicação das matérias da 

Agência Nacional e censura as notícias para a opinião pública e, na produção de um conjunto 

variado de itens de propaganda, disponibilizados para a sociedade, que incluía de fotografias, 

cartões postais, livros, folhetos, cinejornais e revistas, em especial a Cultura Política, revista 

mensal de estudos brasileiros (1941-1945). No caso da incorporação da Rádio Nacional, 

considera-se como instituição que era privada e tornou-se estatal e sofria controle e censura, 

porém sua administração geral era ocupada por um funcionário público indicado pelo regime. 

 No primeiro capítulo, procurou-se situar as motivações que levaram a eclosão da 

Revolução de 1930, ressaltando as disputas das elites cafeeiras e as insurreições ocorridas no 

período. Também contempla brevemente a evolução dos produtos da comunicação para melhor 

entendimento das relações entre estes e o governo. 

 O segundo capítulo discorre sobre o ambiente político que antecedeu o Estado Novo. O 

Governo Provisório (1930-1934), as lutas pelo retorno ao estado de direito manifestado pela 

Revolução Constitucionalista de 1932, o crescimento das organizações partidárias tais como a 

Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora e as articulações políticas do 

governo de Getúlio. Contempla o surgimento dos primeiros departamentos de publicidade 

oficiais, da Hora do Brasil e as reações da imprensa até a decretação do Estado Novo. 

 O terceiro capítulo disserta sobre Departamento de Imprensa e Propagada, a sua criação, 

suas divisões com breve explicação de suas funções, o seu regulamento interno, o surgimento 

do Conselho Nacional de Imprensa como órgão consultivo ao DIP criado por Decreto Lei e 

outras interferências no mercado publicitário. Também se pesquisou alguns materiais 

produzidos pelo DIP, a saber: a Revista Cultura Política, cartões postais e cartazes de 

divulgação.  
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 1.  Apogeu e declínio da Primeira República e a Revolução de Trinta 

 

A Primeira República (1889-1930) caracterizou-se por um regime federalista de 

governo regido pela Constituição Federal de 1891 e por ela, se conferia certa independência 

aos estados brasileiros. Como resultado, existia certa autonomia de ações de natureza político-

econômicas dos governos estaduais face ao Governo Federal e tais práticas propiciaram o 

progresso desigual entre as unidades federativas e a desagregação política. Por ser um país 

agrário, o Brasil tinha na cafeicultura o seu maior produto de exportação e conferia aos 

principais estados produtores (do café) maiores oportunidades de enriquecimento de suas 

elites.  

Se por um lado, a produção das grandes lavouras visava atender prioritariamente o 

mercado externo; por outro, os recursos gerados pela exportação do café impulsionaram o 

desenvolvimento de unidades fabris. As elites agrárias também investiam no setor de bens de 

consumo interno, mesmo que este ainda fosse muito incipiente, pois o crescimento das 

metrópoles e a formação da sociedade urbana contribuíram para o aumento da demanda por 

gêneros agrícolas diversificados e produtos manufaturados. 

São Paulo e Minas Gerais foram os maiores produtores de café e, naquela conjuntura, 

contribuíram para articulações e arranjos de interesses mútuos de suas oligarquias, visando `a 

proteção e estímulo à lavoura cafeeira. Elas uniram suas forças em prol da elaboração de 

políticas e tratados de valorização do café. O mecanismo político estabelecido foi a “política 

dos governadores” ou do “café com leite”, que pressupunha o revezamento de representantes 

paulistas e mineiros no governo federal: 

 

Com a política dos governadores o governo federal passou a sustentar os grupos 

dominantes nos estados, enquanto estes, em troca, apoiavam a política do presidente 

da República votando no Congresso com o governo. Este tipo de acordo se repetia 

entre governadores e as lideranças locais, os coronéis, que controlavam a massa de 

eleitores dada as características da sociedade brasileira no período 

predominantemente rural 44 

 

Por este sistema, as elites oligárquicas de cada Estado exerciam grande influência 

político-econômica sob o governo federal, desde que a bancada estadual o apoiasse 

                                                
44FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A Crise dos anos 20 e a Revolução de 

Trinta. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPDOC), Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), 2006. p. 4 .  Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1593.pdf>. 

Acesso em:13 set. 2013 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1593.pdf
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politicamente no Congresso Nacional, principalmente nas discussões e aprovações de matérias 

de interesse das partes envolvidas. 

Estas negociações políticas se manifestavam de forma mais contundente pela Comissão 

Verificadora de Poderes da Câmara dos Deputados.  Essa Comissão compunha-se de 

parlamentares da casa, que eram responsáveis pela aprovação dos candidatos eleitos nas épocas 

de pleito, e somente aqueles que eram indicados pelos governadores tomavam posse. 

A força política dos maiores estados cafeicultores influenciava na vida dos estados de 

menor expressão econômica, pois para que atingissem seus objetivos políticos, era preciso que 

se associassem as bancadas de Minas e São Paulo, no Congresso Nacional. Tal fato punha São 

Paulo e Minas Gerais em posição privilegiada para alianças entre si e com outros estados de 

menor posição política ou econômica, alianças que, em período de eleições, se tornavam mais 

dinâmicas. Entretanto, a instabilidade desses acordos impedia que a supremacia de um dos seus 

membros se tornasse permanente. E essa maleabilidade dos apoios dava garantia de 

estabilidade do governo federal, evitando que apenas um predominasse na política nacional. 

Minas Gerais era o estado com maior contingente eleitoral do país e proporcionava 

condições de ter maior bancada no Congresso Nacional e tal fato tornava fundamental para São 

Paulo ter sua parceria, não somente pelos negócios agroexportadores, mas também do ponto 

de vista político. 

Segundo Viscardi45, neste período, Minas Gerais valia-se da forte articulação interna 

entre suas elites para exercer influência considerável sobre os governos estaduais e o federal. 

Minas Gerais ocupou sozinho importantes presidências de comissões parlamentares e usava 

esta circunstância em seu favor, dado o peso político de sua enorme bancada. 

O Rio Grande do Sul em 1925, ainda era a quarta maior representação eleitoral, mas 

ocupava o terceiro lugar 46  em arrecadação de divisas para o país.  Diferentemente da lavoura 

do café, a economia rio-grandense tinha como base a produção de arroz, o charque, seus 

derivados e era pouco voltada para o mercado externo, fazendo com que buscasse 

aproximações políticas de outros estados menos representativos e reivindicasse maior 

participação na direção do país. Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

respondiam por mais da metade da receita nacional, além de possuírem em seu território, ao 

                                                
45VISCARDI, Claudia M.R. Federalismo oligárquico com sotaque mineiro. Revista eletrônica do arquivo 

público mineiro, vol.42, n. 1, Belo Horizonte:2006, p.96-109. Disponível em 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Federalismo oligarquico_com_sotaque_mineiro.pdf>. 

Acesso em 13 ago. 2014. 
46Conferir em: LIRA, João.Cifra e notas (Economia e finanças no Brasil) apud LOVE, 1971 p. 111-118. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Federalismo%20oligarquico_com_sotaque_mineiro
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final dos anos 20, mais de 55 % do total de redes de transportes do país.47 Além disto, a região 

fronteiriça do Rio Grande do Sul concentrava um dos maiores efetivos do Exército e os 

frequentes conflitos internos, de suas oligarquias, favoreceram a aproximação entre os oficiais 

militares e os partidos políticos. De acordo com Fausto, essas peculiaridades do estado sulista 

concorreram para um desenvolvimento de laços militares na vida política daquela sociedade e 

quanto o modelo econômico de valorização do produto regional, de preços estáveis e 

conservadorismo fiscal que combatia a inflação era bem vista pelos quadros militares.  

O que fora o equilíbrio da estabilização política do início do regime republicano de 

então passou a ser a razão pela qual se formaram “eixos alternativos de poder”48, que mais 

tarde iria culminar com a formação da Aliança Liberal em 1929 e, consequentemente, com a 

Revolução de 193049. Há indicações, em Viscardi que mostra a aproximação entre Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul deu-se por fatores que iam além da produção de café. Um deles 

seria a união das oligarquias rio-grandenses em torno do nome de Getúlio Vargas (1882-1954), 

quando este esteve à frente do governo do Rio Grande do Sul em1928, com o apoio de Borges 

de Medeiros, antigo governador que estava impossibilitado de concorrer à mais uma reeleição 

daquele estado. O outro fator foi o crescimento das demandas econômicas do modelo de 

produção familiar, voltada para o mercado interno estadual e a diversificação desta produção. 

Neste sentido, o vínculo entre mineiros e gaúchos possibilitava a constituição de um eixo de 

poder econômico e político diverso ao já existente. Grande parte da elite política mineira teceu 

aproximações com as elites gaúchas em momentos de instabilidade na união com Estado de 

São Paulo. 

Segundo Brito e Negro, o modelo “café com leite” de sucessão presidencial passou a 

sofrer “avarias, devendo-se seu esgotamento, principalmente, às tentativas de monopolização 

por parte dos principais estados-atores” 50 : Minas Gerais e São Paulo. Os novos setores típicos 

do crescimento da urbanização teciam críticas a à política vigente, motivados pelas 

transformações ocorridas no progresso fabril (e o aumento do contingente operário), pelo 

                                                
47Conferir em: LOVE, J..Rio Grande do Sul and Brazilian Regionalism, 1882-1930. Califórnia, USA: Stanford 

University Press, 1971, p. 113. 
48VISCARDI, Claudia M. R. Federalismo oligárquico com sotaque mineiro. Revista eletrônica do arquivo 

público mineiro, vol.42, n. 1, Belo Horizonte, 2006, p.99. Disponível em 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Federalismo oligarquico_com_sotaque_mineiro.pdf>. 

Acesso em: 13 ago.2014. 
49O termo revolução é usado aqui como marco cronológico, já consagrado pela bibliografia. 
50BRITO, Jonas; NEGRO, Antônio L.A Primeira República muito além do café com leite. Revista Topoi, v. 14, 

n. 26, 2013, p. 197-201.Disponível em 

<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi26/TOPOI26_2013_TOPOI_26_R06.pdf.> Acesso em 

13 set.2014. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Federalismo%20oligarquico_com_sotaque_mineiro
http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi26/TOPOI26_2013_TOPOI_26_R06.pdf
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aumento das representações das entidades de classe e pela diversificação da produção 

agropecuária.  

 

Em decorrência destas transformações, cresceu a classe [sic]média urbana e tomou 

forma o primeiro contingente de uma classe operária, ao mesmo tempo em que a 

expansão do setor agroexportador e sua crescente especialização acentuaram a 

demarcação entre produtores, comércio exportador e setor financeiro. Do ângulo 
sociopolítico, ganhou mais força e conteúdo uma opinião pública ligada a estes 

setores urbanos, ao mesmo tempo em que surgiu o conflito social, embora ele não 

estivesse no centro dos confrontos que brotavam na sociedade51. 

 

Vianna52 destaca que estes novos setores urbanos se constituíam de profissionais 

liberais, militares e estudantes que pleiteavam maior representação política, pois não tinham 

compromissos com as velhas oligarquias agrárias. 

Na disputa eleitoral para a Presidência da República de 1922, as mudanças de ordem 

político-social já podiam ser percebidas na sociedade, quando estados de menor expressão 

política se coordenaram contra o predomínio político da aliança entre Minas Gerais e São 

Paulo. O nome dado à chapa oposicionista, Reação Republicana, representou um movimento 

que revelou os conflitos regionais, de fundo oligárquico, expondo as mazelas das contradições 

do federalismo brasileiro53 e pôs em confronto político, estados de menor influência política 

versus aqueles de maior destaque. Através da Reação Republicana, os estados do Rio de 

Janeiro, de Pernambuco, da Bahia e do Rio Grande do Sul formaram uma coalizão que lançou 

as candidaturas do fluminense Nilo Procópio Peçanha e do soteropolitano Joaquim José Seabra 

à presidência e vice-presidência da República, respectivamente, cuja plataforma de governo 

previa alterações no regime político nacional, buscando uma maior democratização e 

participação política dos estados. 

 

Embora fosse um movimento das elites políticas, a Reação atraiu a simpatia e 

conquistou a adesão de vários segmentos sociais insatisfeitos com o governo. Um dos 

mais importantes foi o grupo de militares, cujo apoio foi fundamental para a força e 

a amplitude geográfica da campanha. Também conquistou o apoio da maçonaria, de 

grupos feministas, setores médios urbanos, além da participação efetiva da imprensa 

na promoção da campanha. 54 
 

 

                                                
51FAUSTO, Boris. A revolução de 1930. Historiografia e história.16.ed. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p. 20. 

52VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Estado Novo: consolidando o autoritarismo. Trabalho apresentado ao 2º 

Encontro de Aprofundamento Temático do Memorial da Resistência, São Paulo,2012. 14f. Cópia impressa. 
53 FERREIRA, Marieta de Moraes. Reação Republicana. [Rio de Janeiro]: Fundação Getúlio Vargas, Centro 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. [2003?], p.2. Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/REA%C3%87%C3%83O%20REPUBLICANA.pdf>. Acesso em:15 mai.2014 
54PINHO, Silvia. A Reação Republicana. Exposição temporária no Museu da República, Rio de Janeiro,2012, 

p.1.Folheto 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/REA%C3%87%C3%83O%20REPUBLICANA.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/REA%C3%87%C3%83O%20REPUBLICANA.pdf
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Contudo, os partidos paulistas e mineiros fecharam acordo para o nome de Artur 

Bernardes como candidato oficial da chapa da situação, que acabou vitoriosa. Com a 

divulgação do resultado desta eleição, muitas manifestações de repúdio foram realizadas por 

lideranças civis e militares, que não reconheceram a derrota da oposição e exigiram sua revisão 

por parte do presidente Epitácio Pessoa, que negou.  

Neste viés, a luta contra o domínio das oligarquias na Primeira República também 

estava presente nas aspirações dos jovens militares. No entendimento desses, o 

desenvolvimento do país estava atrelado à maior intervenção estatal, pois o liberalismo foi 

interpretado como um modelo de governo que era mantido por alianças de grupos oligárquicos 

estaduais, com pouca participação da população e que colocava a unidade da federação em 

posição frágil.55Vários fatos contribuíram para que surgissem movimentos militares contra o 

regime como, por exemplo, o fechamento do Clube Militar e a prisão do Marechal Hermes que 

foram considerados ofensas graves ao Exército. Parte considerável de seu contingente já estava 

insatisfeita com o governo por conta da publicação das “supostas cartas de Bernardes”56, no 

período da campanha eleitoral de 1922.  Tais eventos levaram a eclodirem cinco de julho de 

1922 o movimento insurrecional que ficou conhecido por Levante dos 18 do Forte, quando se 

sublevou a unidade militar do Exército em Copacabana, Rio de Janeiro, e inaugurou uma série 

de movimentos de militares contra o governo. Em um ciclo que vai de 1922 até 193557, muitos 

movimentos de oposição contaram com a participação de militares: Revolta Paulista de 24 de 

julho, da qual originou a Coluna Prestes, em 1925 e a Aliança Nacional Libertadora, em 1935 

e marcaram a historiografia do período. O conjunto destes eventos armados, contrários ao 

governo vigente, ficaram conhecidos por movimentos tenentistas. 

 

O “tenentismo”, batizado no movimento dos rebeldes do Forte de Copacabana em 5 

de julho de 1922, tivera seu momento glorioso em 1924, na revolta paulista do 
segundo5 de julho e nos levantes do Rio Grande do Sul, que culminaram na epopeia 

da Coluna Prestes. Encerrada a marcha da Coluna, no início de1927, o quadriênio de 

Washington Luís (1926-1930) pareceu mais tranquilo, embora os tenentes 

continuassem a conspirar.58 
 

                                                
55FAUSTO, Boris.O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940), Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 14 
56Cartas de Bernardes: conjunto de cartas publicadas no jornal O Correio da Manhã nos dias 9 e 10 de outubro 

que supostamente seriam de Artur Bernardes. Mesmo sendo falsas, como esclarecido no ano seguinte, 

contribuíram para que aumentasse o clima de revolta dos militares contra o candidato situacionista Artur 

Bernardes.  
57VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 1935: sonho e realidade. São Paulo: Expressão 

Popular, 2009. 
58 VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 1935: sonho e realidade. São Paulo: Expressão 

Popular, 2009, p.10 
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Para os militares, “ser político era o mesmo que ser incompetente, militante em causa 

própria e sempre em oposição as Forças Armadas” e caberia a eles (aos militares), a elite culta 

do país, conduzir o movimento de regeneração nacional. No entender desse grupo, a nação era 

pensada como uma coletividade, em que o progresso não estava vinculado diretamente à 

participação individual dos cidadãos porque o povo não seria capaz de definir melhorias para 

si, sendo ludibriado pelos profissionais da política liberal. A fraude e as desigualdades 

regionais eram apontadas como males tão graves quanto a inflação e o desequilíbrio 

orçamentário do país, cuja grande manifestação deste movimento foi a Coluna Miguel Costa-

Prestes (1925-1927), composta de militares dissidentes que percorreu grande parte do território 

brasileiro (principalmente interior), incentivando a população a se rebelar contra o governo e 

as elites agrárias, e que ao final do governo de Arthur Bernardes (1875-1955), refugiou-se na 

Bolívia.  

As críticas ao liberalismo acompanharam a formação do pensamento nacionalista 

autoritário no Brasil, na medida em que condenavam o domínio de grupos oligárquicos e 

valorizavam uma intervenção estatal forte. O Movimento Tenentista, a fundação do Partido 

Comunista do Brasil e as greves operárias contribuíram para que a ideia de um governo 

centralizador ganhasse prestígio, importância e visibilidade na vida nacional.59 

Em 15 de novembro de 1922, Arthur Bernardes assumiu seu mandato com o país em 

estado de sítio e, daí por diante, a repressão e a censura tornaram-se mais acirradas e presentes 

no cotidiano da sociedade. A Seção de Ordem Política e Social da 4ª Delegacia Auxiliar de 

Polícia Política foi criada logo que Bernardes iniciou seu mandato: em 20 de novembro de 

1922. Ela foi o órgão responsável, especificamente, pela repressão dos movimentos sociais e 

zelo pela “segurança interna” da República, pelo emprego de meios preventivos à manutenção 

da ordem. Seu papel era o de assegurar o livre exercício dos direitos individuais com máxima 

vigilância contra as manifestações ou modalidades anárquicas e agir prontamente com relação 

à expulsão de estrangeiros perigosos.60 

O término estado de sítio no país, durante o governo de Arthur Bernardes, se deu com 

a negociação da expiação daquele, mediante a aprovação no Congresso Nacional do Decreto-

                                                
59FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930. Historiografia e história.16ºed. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p 85-

93. 
60ARAGÃO, Isabel Lopes. Da Caserna ao Cárcere: identidade militar-rebelde construída nas prisões (1922-

1930). Originalmente apresentada como dissertação de Mestrado em História Social, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ, 2011. 
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Lei nº 4.743 de 31 de outubro de 1923, conhecida por Lei da Imprensa61, que aumentou a 

coerção, a censura e o controle sobre as informações nos periódicos e consequentemente à 

opinião pública.  Antes dessa medida, era possível que o espaço destinado à matéria jornalística 

censurada ficasse em branco no jornal, criando um espaço vazio na página impressa. Já na 

modalidade imposta pelo governo de Arthur Bernardes, outra matéria deveria ser colocada em 

seu lugar, proibindo-se deixar o espaço vazio62na imprensa. O leitor não deveria perceber a 

existência da censura, nem a atuação do censor, o que demonstra a tentativa de manipulação 

política da opinião pública. 

Porém, as discussões sobre as questões sociais oriundas da formação da sociedade 

urbana não estavam somente na imprensa. Elas também foram alicerce para que novas 

mentalidades dentro da sociedade civil se aglutinassem em torno de outras plataformas, 

rompendo com as já existentes, como foi o caso da cisão do Partido Republicano Paulista (PRP) 

que deu origem ao Partido Democrático, em 1926 e pôs fim ao monopólio daquele partido na 

política estadual. Esta ruptura interna se deu pelas aproximações de políticos do PRP, 

vinculados a Faculdade de Direito tais como Jose Adriano Marrey Junior (1885-1965), 

Waldemar Martins Ferreira (1885-1954), Francisco Antônio de Almeida Morato (1868-1948), 

membros da diretoria da Ordem dos Advogados de São Paulo, que eram simpatizantes das 

reivindicações dos revoltosos tenentistas, com outros membros da sociedade urbana paulista 

como o Júlio Mesquita Filho (1892-1969), diretor do jornal O Estado de São Paulo. 

 Partido Democrático propunha, em seu programa, a reforma da lei eleitoral defendendo 

o voto secreto como artifício para finalizar com os desmandos das oligarquias e dos políticos 

vinculados ao Partido Republicano Paulista e o tomou uma posição contrária ao “tratamento 

repressivo dispensado à questão social pelo governo paulista”63  porque  reconhecia a 

necessidade de se estabelecer uma legislação específica para  solucionar os antagonismos 

sociais e as oposições de classe, e  elegeu deputados federais e estaduais, apesar da rivalidade 

do Partido Republicano. Nas eleições de 1929, apoiou a Aliança Liberal, cujo plano de governo 

aproximava-se da sua plataforma partidária contraria ao regime vigente.  

 

O Partido Democrático surgiu com um projeto específico para fazer frente ao 

movimento social que avançava 'perigosamente', podendo pôr em risco as estruturas 

                                                
61BRASIL. Decreto-Lei: nº 4.743 de 31 de outubro de 1923, por Arthur Bernardes. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-

publicacaooriginal-91090-pl.html>. Acesso em :14 fev.2013. 
62NEGREIROS, Gilberto. Na década de 20, a agonia do regime. Folha de São Paulo, São Paulo, 5 de jan.1979. 

Disponível em <almanaque. folha.uol.com.br/memoria_1htm>. Acesso em 18 mar.2013. 
63LEVI-MOREIRA, Silvia. São Paulo na Primeira Republica: democracia e oposição liberal. Revista História. 

São Paulo, n.121, p.176, ago./dez.1989. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html
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político-sociais vigentes. A relação entre classe dominante e classe dominada estava 

colocada de forma límpida pelo governo (sustentado pelo Partido Republicano 

Paulista): a dominação se exercia através da repressão pura e simples.64 

 

 

A transição do governo de Arthur Bernardes para o governo de Washington Luís (1926-

1930) obedeceu à política de revezamento entre paulistas e mineiros no âmbito federal. Ao 

assumir o governo, o novo presidente terminou com estado de sítio reimplantado no governo 

anterior, sem diminuir a coerção: aprovou, em 12 de agosto de 1927 o Decreto-Lei nº 5.221, 

conhecida por Lei Celerada65.Este Decreto-Lei permitiu a realização de ações repressivas do 

Estado e procurou impor orientação junto aos sindicatos, visando à coerção de qualquer 

manifestação que pudesse desestruturar politicamente o governo ou as suas diretrizes 

ideológicas. Com ela, o Partido Comunista do Brasil foi posto na ilegalidade e sindicatos 

trabalhistas e clubes militares foram fechados.  

Aparentemente, os principais movimentos dissidentes diminuíram no governo de 

Washington Luís, pois com o fim do governo de Arthur Bernardes, a Coluna Prestes dissolveu-

se em 1927, livrando o regime do mais importante foco das rebeliões tenentistas. 

Por outro lado, a oposição fortaleceu-se ao longo do ano de 1929, com o prestígio das 

oligarquias estaduais periféricas, dos simpatizantes das ideias tenentistas e de elementos 

ligados ao movimento operário. “Neste período, ficou clara a força das articulações paralelas, 

que passavam ao largo das luzes do plenário e da tribuna da Câmara, engendrando acordos 

tácitos e sigiloso”66. Neste período, fortaleceu-se a corrente que defendia o caminho 

parlamentar para enfrentar o situacionismo, que incluía partidos de oposição como o Partido 

Democrático. Esta corrente somente enfraqueceu quando as divergências políticas do governo 

de Vargas aumentaram em 1932, e levaram a agremiação a unir-se ao Partido Republicano 

Paulista para dar mais suporte a campanha constitucionalista de São Paulo, transformada em 

Revolução Constitucionalista em 09 de julho daquele ano. 

                                                
64 PRADO, Maria Ligia C. A Democracia Ilustrada (O Partido Democrático de São Paulo, 1926-1934). São 

Paulo: Ática, 1986, p.158 apud LEVI-MOREIRA, Silvia.2008, p. 5 
65BRASIL. Decreto-Lei nº 5.221 de 12 de agosto de 1927. ‘É a denominada "Lei Celerada", que também 
autoriza o Governo a "ordenar o fechamento, por tempo determinado, de agremiações, sindicatos, centros ou 

sociedades que incidam na prática de crimes previstos nesta lei ou de atos contrários à ordem, moralidade e 

segurança públicas, e, quer operem no estrangeiro ou no país, vedar-lhes a propaganda, impedindo a distribuição 

de escritos ou suspendendo os órgãos de publicidade que a isto se proponham, sem prejuízo do respectivo 

processo criminal’ Disponível em <http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/republica1.html>. 

Acesso em 14 nov.2013. 
66SAMENTO, Carlos Eduardo. Palácio Tiradentes, 70 anos de história. In: BELOCH, Isabel e FAGUNDES, 

Laura Reis (Orgs). Rio de Janeiro: Memória Brasil,1996 p.86 
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No campo econômico, o governo de Washington Luís manteve a política de proteção à 

cafeicultura, usando a variação da taxa de cambio e empréstimos. Tal fato se refletiu na alta 

dos preços dos produtos importados e no aumento do custo de vida. Ao valer-se de empréstimos 

estrangeiros para estabilização cambial, o governo enfrentou protestos e o acirramento da 

oposição, já que os estados não produtores de café estavam insatisfeitos por não conseguirem 

medidas protecionistas para seus produtos. 

A visão de que a livre concorrência não assegurava o funcionamento do sistema 

capitalista foi reforçada pela queda da bolsa de Nova York, em 1929. Consequentemente, as 

avaliações negativas à economia liberal embasaram o pensamento que a democracia liberal, a 

ela associada, era um sistema fracassado 67. Aliado ao descrédito do liberalismo cresciam 

discussões sobre o fortalecimento do Estado e a “defesa de ‘soluções’ autoritárias”68. Não se 

pode excluir neste contexto que as medidas econômicas, no Brasil, atreladas “a política do café 

com leite”, já demonstravam uma política estatal intervencionista, como menciona Ângela de 

Castro Gomes:  

 

O “abandono” do liberalismo, por conseguinte, vinha sendo fartamente exercitado ao 

longo da Primeira República, como ilustram os exemplos da política de valorização 

do café, da política imigratória e da política tarifária. Na verdade, o liberalismo do 

Estado brasileiro, desde o Império, sempre fora sensível às pressões dos interesses 

privados pelo aumento da capacidade regulamentadora do poder público. 69 

 

Com a mercado externo retraído houve uma nova queda de preços do café e a redução 

das exportações brasileiras 70. Esta crise econômica fortaleceu a interpretação, pela sociedade 

da época, de que o Estado democrático deveria ser forte e autoritário e contribuiu para 

justificar, cada vez mais, a intervenção do governo na economia e para o desprezo pelo 

capitalismo liberal. O liberalismo não se mostrava capaz de solucionar as crises econômicas e 

as desigualdades sociais. Martins71 coloca que a experiência internacional parecia confirmar 

que os governos autoritários tinham acertado na sua gestão: Itália (1922), Portugal (1926) e, 

                                                
67VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Estado Novo: consolidando o autoritarismo. Trabalho apresentado ao 2º 

Encontro de Aprofundamento Temático do Memorial da Resistência, São Paulo,2012. 14f. Mimeo. 
68 GOMES, Ângela de Castro. Azevedo Amaral e o Século do corporativismo, de Michael Manoilesco, no 
Brasil de Vargas. Revista de Sociologia e Antrolpologia . Rio de Janeiro: UFRJ, ano 2, vol.2,n.4. Rio de Janeiro, 

2012, p. 185. Disponível em <http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2-v2n4_artigo_angela-de-castro-

gomes.pdf>. Acesso em 14 mai. 2014 
69GOMES, Ângela de Castro. Ideologia e trabalho no Estado Novo In: PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999, p.49. Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/142.pdf>. Acesso em 12 jun.2013 
70PRADO JR, Caio. História Econômica do Brasil, 43.ed. São Paulo: Brasiliense,2012, p.233. 
71 MARTINS, Ana Lucia; LUCA. Tania Regina de. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, 

p. 169. 
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posteriormente, a Alemanha (1933) eram governados por grupos de extrema-direita 

caracterizados pelo intervencionismo estatal, nacionalismo, culto a figura do líder e pareciam 

gozar de amplo desenvolvimento. 

No Brasil, os atores políticos já estavam preparando alianças para as eleições de 1930. 

Dentre eles, estava as elites emergentes que, dada a crise econômica mundial, encontraram 

espaço para apresentar propostas relativas à modernização do país e ao modelo político. Essas 

elites eram constituídas por grupos oligárquicos dos estados não inclusos na “política dos 

governadores” e intencionavam participar da política brasileira. Por outro lado, grupos 

políticos já estabelecidos (como as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais) não pretendiam 

abdicar da forte influência que exerciam sob o governo federal. Esta conjuntura política e 

econômica possibilitou a coalização de grupos heterogêneos que pleiteavam a mudança no 

cenário político, favorecendo o posicionamento destes em antagonismo a situação.   

A percepção de que havia a necessidade de modernização na política econômica, aliada 

a manutenção do poder pelas elites já instituídas, dificultou o consenso na indicação de um 

nome para candidato oficial e “num lance político desastrado: a insistência de Washington Luís 

na questão da escolha de seu sucessor abriu caminho para a formação da Aliança Liberal”72. 

Ao indicar Júlio Prestes como candidato oficial, que na época estava no governo de São Paulo, 

o presidente da República deu sinais de que preferia assegurar a continuidade de sua política 

econômico-financeira a favor dos negócios de exportação do café; e enfrentou o ônus de se 

incompatibilizar com os líderes do Partido Republicano Mineiro, principalmente com Antônio 

Carlos, governador de Minas Gerais, que almejava concorrer à presidência do Brasil.  De 

acordo com as convenções vigentes da política “dos governadores”, a indicação deveria ser de 

um político de Minas Gerais, para candidato da situação. Naquele contexto, Júlio Prestes 

“apresenta-se como candidato antiliberal, contra a retórica liberal, pela modernização, pela 

industrialização com a ideia da competência técnica administrativa que era condição 

fundamental para se chegar à presidência” 73. Todavia, apoiar um candidato paulista para a 

sucessão da presidência da República, quando outro representante paulista74 ainda ocupava o 

cargo, foi sinônimo de ruptura do pacto, segundo o qual para o novo quadriênio o candidato 

oficial deveria ser um mineiro: 

                                                
72FAUSTO, Boris. A revolução de 1930. Historiografia e história.16ºed. São Paulo: Cia das Letras,2010, p.9-38 
73LESSA, Renato. A invenção da Republica. Cadernos da Escola do Legislativo. Belo Horizonte: Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, v.5, n.10, , jan./jul. 2003, p.37. Disponível em 

<http://dspace.almg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/11037/1077/001077.pdf?sequence=3>. Acesso em: 13 

ago.2013 
74 Apesar de Washigton Luis ter nascido em Macaé, Rio de Janeiro , teve sua vida política em São Paulo, com o 

suporte do Partido Republicano Paulista. 
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Sentindo-se alijado da disputa eleitoral, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrada, buscou apoio no Rio Grande do Sul para se opor aos planos de 
Washington Luís. Terceiro estado em importância eleitoral, o Rio Grande do Sul 

tornava-se peça chave no jogo sucessório 75 
 

 A Aliança Liberal foi o resultado de mais uma quebra de sequência da política café 

com leite, permitindo aproximações entre os gaúchos e mineiros, a adesão do estado da Paraíba, 

e o apoio membros paulistas do Parido Democrático em torno do nome de Getúlio Vargas.  

Esta coalizão política tinha fundo de tradição oligárquica, de característica heterogênea e 

“explicitava as dissidências existentes no interior das próprias oligarquias estaduais”76. Além 

disso, contava com a participação de militares integrantes dos movimentos tenentistas tais 

como João Alberto Lins e Barros e Juarez Távora. O apoio à candidatura de Getúlio Vargas 

gerou uma cisão interna no Partido Republicano Mineiro em que parte apoiou Júlio Prestes, 

enquanto outra optou pela declinação à candidatura de Antônio Carlos, presidente do estado 

de Minas Gerais em prol do nome de Getúlio.  

 A plataforma de governo da Aliança Liberal estava em sintonia com as aspirações das 

elites diferentes daquelas cafeicultoras de até então, por defender a necessidade de se incentivar 

a produção nacional e não apenas o café.  A campanha eleitoral da Aliança Liberal visava 

atingir a população das principais cidades, tanto no Sudeste quanto no Nordeste, pois era a 

favor do voto secreto com reforma política eleitoral para assegurar a chamada “verdade 

eleitoral” que a aproximava dos ideais tenentistas 77. A proposta de governo previa, também, 

medidas de proteção ao trabalhador como a extensão o direito à aposentadoria, regulamentação 

do trabalho do menor e das mulheres e a aplicação da lei de férias. O foco principal era a defesa 

das liberdades individuais e, principalmente, a anistia aos revoltosos dos movimentos 

tenentistas.  

O Congresso Nacional, situado no centro da cidade do Rio de Janeiro foi palco dos 

primeiros discursos da Aliança Liberal. Os integrantes dessa numa manobra bastante ousada 

decidiram transferir seus pronunciamentos de dentro do plenário para as escadarias do prédio, 

                                                
75MANHANELLI, Carlos. Jingles eleitorais e marketing político: uma dupla do barulho. São Paulo: Summus, 
2011, p.90 
76FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A Crise dos anos 20 e a Revolução de 

Trinta. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPOC), Fundação 

Getulio Vargas (FGV), 2006. p.15 .  Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1593.pdf>. 

Acesso em:13 set. 2013. 
77FAUSTO, Boris. A revolução de 30. Caderno CEBRAP 10 – Pequenos Ensaios de História da Republica: 
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introduzindo os grandes comícios populares no modelo de campanha de propaganda política 

de então. O programa de governo da Aliança Liberal foi aceito com entusiasmo78pela 

população e como estratégia de divulgação criaram-se materiais especiais de propaganda 

eleitoral. Além de cartazes, também foram confeccionadas palavras-cruzadas, distribuídas 

gratuitamente, medalhas cunhadas contendo a imagem de Getúlio Vargas, entre outros objetos. 

A importância de uma campanha eleitoral bem divulgada residia na preocupação dos 

aliancistas com a forte influência exercida por membros das oligarquias locais sob a decisão 

do voto nas populações menos favorecidas e que se posicionariam a favor do candidato oficial. 

Vargas já tinha vivência política no Distrito Federal quando lançou sua candidatura a 

Presidência da República e reconhecia a importância das notícias divulgadas pelos meios de 

comunicação e seu papel colaborativo na formação da opinião pública.  Segundo Moreira 79, a 

aproximação política de Getúlio dos veículos de comunicação deu-se quando, ainda deputado 

pelo Rio Grande do Sul, apresentou projeto de lei que exigia o pagamento de direitos autorais 

na execução de composições programas de rádio. Neste mesmo período, aproximou-se do 

paraibano Assis Chateaubriand (1892-1968), o “Chatô”, editor chefe de O Jornal (Rio de 

Janeiro), de quem ganhou a alcunha de “repórter secreto” por frequentar sua redação após as 

sessões do Congresso Nacional e com quem manteria contato ao longo de toda vida política. 

Ao se conhecerem por intermédio de Lindolfo Collor (1890-1942), editor-chefe do jornal O 

Paíz (Rio de Janeiro) e também deputado federal por Minas Gerais, Assis Chateaubriand 

contou à Getúlio sobre seus planos de dar início a uma cadeia nacional de jornais ao que Vargas 

lhe respondeu:  

 

Mas do que qualquer outra coisa, este país precisa de instituições que lhe deem 

unidade. Cada estado brasileiro é uma ilha voltada de costas para as outras, como 

países diferentes. A cadeia de jornais que tu projetas pode ser o embrião da unidade 

nacional por que tanto luto. Se precisares de ajuda para a realização dos seus planos, 

podes contar comigo. 80 

 

 

Ao assumir o cargo de Ministro da Fazenda do presidente Washington Luiz manteve 

os pactos políticos da Primeira República81e não esqueceu a promessa que fez a Chateaubriand, 

ao intermediar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, para um projeto de uma revista 

                                                
78NETO, Lira. Getúlio, dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). São Paulo: Cia das Letras, 

2012, p.57. 
79MOREIRA, Sonia V.Getúlio Vargas e o rádio, convergência de histórias. In: BAUM, Ana (Org): Vargas, 

agosto de 54: a história contada pelas ondas do rádio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 117-118. 
80MORAIS, Fernando. Chatô: o rei do Brasil a vida de Assim Chateaubriand. São Paulo: Cia das letras, 1994, 

p.145. 
81D’ARAUJO, Maria Celina. A era Vargas.  São Paulo: Moderna, 1997, p. 17. 
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nacional, impressa a quatro cores, pelo sistema de rotogravura82 (existente somente em Buenos 

Aires, naquela ocasião) de tiragem de 50 mil exemplares semanais, em todas as principais 

cidades dos Estados. Seu lançamento ocorreu no final de 1928. Esta publicação chamou-se O 

Cruzeiro(1928-1945) e chegou simultaneamente nas bancas de Belém a Porto Alegre. 

A campanha eleitoral da Aliança Liberal era feita em caravanas com participantes mais 

jovens, percorrendo as principais cidades do interior, incluindo-se o Nordeste, cujas 

manifestações de caráter popular eram favoráveis a Getúlio. Para a campanha eleitoral de 1929, 

o rádio foi usado para divulgação das canções compostas para os candidatos Júlio Prestes e 

Getúlio Vargas. Ambas as canções eram do gênero marchinha e marcavam presença da no 

cenário eleitoral brasileiro. Segundo Diniz e Cunha83, o ritmo musical beneficiava em muito 

os candidatos por dois motivos: por ser popular e pela época do Carnaval, que aconteceria em 

04 de março de 1930, três dias depois da eleição. 

Gê-Gê era o título da marchinha composta por Lamartine Babo e interpretada por 

Almirante84:  

Somente com revolução  

Graças ao rádio e ao parabélum 

Nós vamos ter transformação  

Neste Brasil verde-amarelo 
Gê- e-/tu-u-tu/l-i-o-lio/Getúlio 

 

Já a marchinha composta para o candidato Júlio Prestes, era de autoria de Eduardo 

Souto e interpretada por Francisco Alves: 

Seu Julinho vem, seu Julinho vem, 

Se o mineiro lá de cima descuidar. 

Seu Julinho vem, seu Julinho vem, 

Vem, mas puxa muita gente há de chorar  
 

Em São Paulo, o apoio do Partido Democrático foi fundamental para a Aliança Liberal, 

pois a candidatura de Vargas era tema de constantes discussões, inclusive nas redações dos 

jornais: 

Era secretário do Diário (da Noite) o Figueiredo Pimentel e redator chefe o Antônio 

Bento. Eu estava no Diário quando eclodiu a Revolução de 30. A quase maioria do 

pessoal da redação era anti-getulista. Na véspera de ser deposto, o presidente 
Washington, na redação houve um bate-boca animado sobre o avanço das forças 

revolucionárias. Os partidários do presidente Washington Luís – e o mais exaltado 

                                                
82Rotogravura: método impressão 
83DINIZ, Andre; CUNHA, Tiago. A República cantada. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.69. 
84Henrique Froéis Domingues (1908-1980), carioca foi um cantor, compositor e radialista brasileiro, também 

conhecido por Almirante, pois ele era “a mais alta patente do Rádio” pela competência profissional neste 

veículo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radialista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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deles era o secretário- mimoseavam os revolucionários com epítetos de sicários e 

assassinos e ao Sr. Getúlio de traidor usurpador. 85 

 

 

Entretanto, à base ainda do “voto de cabresto” e demais fraudes eleitorais de ambos os 

lados86 Júlio Prestes foi eleito. Edmar Morel (1999), jornalista que pertenceu ao quadro de 

funcionários do Departamento de Imprensa e Propaganda, em seu livro relatou como vivenciou 

as eleições que derrotaram Getúlio Vargas: 

 

O ano de 1930 foi cheio de imprevistos. No dia 1º de março, ao passar pelo Tribunal 

do Júri, instalado num velho pardieiro, fui chamado pelo feitor Joaquim Verino, da 

Prefeitura, que fiscalizava a limpeza das ruas montado num cavalo e de chicotes em 

punho. O relho servia ao animal e para os trabalhadores que arrancavam o capim dos 

paralelepípedos com as mãos.  

- Menino, assina aqui! 

Assinei o livro, ganhei dois tostões e ouvi: 

-É para tomar garapa! 

Tinha dezoito anos incompletos e nunca vira um título de eleitor. Naquele instante 
dera meu voto para Júlio Prestes, candidato do Palácio do Catete.87 

 

 

A vitória da situação trouxe muitas perdas políticas àqueles que apoiaram a Aliança 

Liberal, quando nos meses posteriores ao pleito, deu-se a verificação de diplomas dos 

candidatos eleitos. Os representantes da oposição eleitos para outros cargos do Congresso 

Nacional não tiveram seus diplomas reconhecidos, com exceção da ala do Partido Republicano 

Mineiro mais conservadora, grupo denominado Concentração Conservadora, que teve 14 

deputados reconhecidos, o restante da bancada mineira perdeu posições importantes como as 

das presidências de comissões.   

Os “aliancistas” não aceitaram o resultado das eleições e enquanto as articulações 

contra Júlio Prestes cresciam, um fato acelerou os movimentos contrários a sua posse. O 

assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, no Recife, mobilizou a opinião pública em todo 

o país, e o destaque dado ao crime por importantes órgãos da imprensa à Aliança Liberal pode 

ser tomado como índice de desgaste do sistema político vigente88.  Posteriormente, comprovou-

se que o crime se deu por motivos diferentes aos políticos, mas acelerou o movimento armado 

conhecido como Revolução de 30.  

Os aliancistas de Minas Gerais investiram em Getúlio Vargas para chefe civil da 

Revolução, dando volume às conspirações nas bases da Aliança por todo o país. Outras 

                                                
85HORA, Mario. 48 anos de Jornalismo (Memórias de um “Dromedário”).  Rio de Janeiro: Gráfica Ouvidor, 

1956, p.33. 
86D’ARAUJO, Maria Celina. A era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997, p. 19. 
87MOREL, Edmar. Histórias de um repórter. Rio de Janeiro: Record, 1999, p.26. 
88MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania R.de. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p.166 
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personalidades passaram ao primeiro plano na história política brasileira: Oswaldo Aranha no 

Sul, general Tasso Fragosso, Virgilio de Melo Franco e Francisco Campos em Minas, Juarez 

Távora no Nordeste (e vários tenentes ligados a movimentos revolucionários) e o tenente-

coronel Góes Monteiro, este último, investido nas funções de chefe do Estado Maior das forças 

revolucionárias. Todos eles foram destaque na articulação da Revolução de 1930 e 

estabeleceram planos operacionais para dar início a tomada do governo federal, com o aval de 

Getúlio Vargas.  

Neste processo, incluíram-se negociações para que Luiz Carlos Prestes, o líder da 

extinta Coluna Prestes, apoiasse o movimento aliancista   intermediadas por Oswaldo Aranha 

e João Alberto para que aderisse aos planos revolucionários. Estas negociações ocorridas no 

final de 1929 e em janeiro de 1930 em Porto Alegre tiveram seus objetivos fracassados, e 

Prestes, além de negar sua participação, lançou o Manifesto de Maio, em que se referia às 

posições da Aliança Liberal como uma mera “demagogia revolucionária” que não atenderia as 

reais necessidades da população brasileira. O documento foi entregue ao jornalista Barreto 

Leite Filho, pelo marechal Cordeiro de Farias e o tenente Braga Mourinha, “em mãos”89, na 

redação do Diário da Noite, em São Paulo onde foi publicado. 

 O desfecho do movimento revolucionário de 1930 também vinha sendo articulado no 

Rio de Janeiro por alguns oficiais-generais que instalaram uma junta provisória sem comissão 

de comando operacional, para depor o governo federal, constituída pelos general Tasso 

Fragoso(Presidente), gen. Mena Barreto (representante do Exército) e almirante Isaías Noronha 

(representante da Marinha e Ministro da pasta)90. Nas primeiras horas da deposição de 

Washington Luís, a junta buscou uma solução administrativa para expedir atos legais 

necessários a uma conciliação para a crise política na qual se encontrava o país. Nos episódios 

sequentes, em 03 de novembro de 1930, pela intervenção de Oswaldo Aranha e Góes Monteiro, 

a Junta Provisória passou então o “poder central da República” a Getúlio Vargas, pondo fim 

ao período conhecido como Primeira República ou como o pensamento revolucionário 

instituiu: a República Velha. 

 

 

                                                
89NEGREIROS, Gilberto. Na década de 20, a agonia do regime. Depoimento de Barreto Leite Filho. Folha de 

São Paulo, São Paulo, 5 de jan.1979. Disponível em <almanaque.folha.uol.com.br/memoria_1htm>. Acesso em 

16 ago. 2013. 
90FREIXINHO, Nilton Instituições em crise. Dutra e Góes Monteiro: duas vidas paralelas. RJ, Bibliex, 1997, 

p.238 



40 

  

1.1 Algumas notas sobre o desenvolvimento dos veículos de comunicação e os principais 

eventos artísticos e culturais da Primeira República 

 

Em paralelo aos movimentos políticos ocorridos na década de 1920, alguns eventos de 

natureza artística e cultural ocuparam lugar de destaque no cenário intelectual, que foram a 

Semana de Arte Moderna, em São Paulo e a Exposição Internacional do Centenário da 

Independência91, no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. Estes eventos influenciaram a 

criação deum conjunto de normas de conduta e controle através legislação especial no âmbito 

social, e fortaleceram a busca pelo esforço em demonstrar que o Brasil era um país inserido na 

modernidade. Pelas suas propostas e dimensões, ampliaram as discussões sobre o que era 

genuinamente brasileiro e foram tema de publicações de material jornalístico na imprensa e no 

mercado literário que polemizaram ainda mais tais questões. Luca afirma que um periódico “é 

antes de tudo lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo, viveiro e 

espaço de sociabilidade”92 

O Rio de Janeiro e São Paulo eram os estados por onde os periódicos mais significativos 

circulavam: O Globo, de Irineu Marinho, O Correio da Manhã de Edmundo Bittencourt, O 

Estado de São Paulo de Júlio Mesquita.  Tania de Luca, em História dos, nos e por meio dos 

periódicos (2005)93 alerta para o fato de que o jornal e a revista são empreendimentos que 

reúnem um conjunto de indivíduos que expressam sua visão de mundo no discurso editorial e  

tais  publicações podem adquirir significados diversos. Não se exclui de sua análise, para 

exemplificar, os procedimentos tipográficos e de ilustração para destaque da notícia. 

Ao longo do final da década de 1910 e no início da década de 1920, jornais e revistas 

modernizaram-se, graças aos benefícios trazidos pelo progresso das áreas gráficas, que deram 

mais qualidade visual, velocidade, maiores tiragens e abrangência geográfica aos periódicos A 

leitura do jornal popularizou-se ao incluir nas pautas eventos locais, notícias diárias ligadas ao 

cotidiano, folhetins e suplementos literários e ao conquistar mais leitores, passou a ter mais 

influência na opinião pública. 

                                                
91 A Exposição Internacional do Centenário da Independência foi uma feira internacional ocorrida no Rio de 
Janeiro, que permaneceu aberta de 07 de setembro de 1922 até 23 de de março de 1923. Participaram no total 14 

países da Europa, Asia e Africa. O Brasil teve no total 6.013 expositores, representando todos os estados da 

federação. No total circularam pela exposição mais de 3 milhões de pessoas.Livro de Ouro: commemorativo ao 

centenário  da independencia  do Brasil e da exposição internacional do Rio de Janeiro.7-set.1822- 1922- 23 

mar.1923.Rio de Janeiro: Annúario do Brasil, 1923.(Almanaque Laemmert). 
92SIRINELLI, Jean-François. Os Intelectuais. In: REMOND, Rene (Org.), Por uma história política. 2.ed. Rio 

de Janeiro: EdUFRJ, 1996, p.249. 
93LUCA, Tania Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi (Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005.p118 
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 A imprensa era um recurso para disseminação de ideologias, a partir do 

posicionamento de seus editores e sob este prisma, controlar a imprensa era necessário aos 

interesses do regime. Com frequência, as atividades jornalísticas recebiam contribuições 

financeiras no intuito de favorecer a imagem dos partidos políticos e seus líderes, porém isto 

não era unanimidade94. Colaborações financeiras nem sempre eram suficientes para reverter a 

“matéria de fundo”95 afinal, com as novas tecnologias gráficas e a venda de espaços 

publicitários, os periódicos tornavam-se cada vez mais empresariais: “Os principais jornais 

concorrem em tiragem e circulação, instalam balcão de classificados, estimulam escritórios e 

agências de publicidade, ampliam a cobertura com prioridade para a reportagem”96 e tinham 

programas de expansão territorial e editorial em todo país. Seguiam modelos dos jornais norte-

americanos para desenvolver seu conteúdo: enviavam repórteres a outros estados para 

entrevistas, tinham correspondentes em todo território, usavam as matérias jornalísticas de 

agências de notícias estrangeiras tais como a Havas e a Reynolds, que já tinham escritórios no 

Brasil e cada vez mais, as relações entre Estado e Imprensa eram marcadas pela ampliação da 

censura e do cerceamento à liberdade de expressão. 

 Durante as duas primeiras décadas da República, o progresso do parque gráfico e o 

surgimento de uma impressa operária fizeram com que o Governo elaborasse medidas 

coercivas como, por exemplo, o Decreto-Lei nº 4.269 de 17 de Janeiro de 1921, de repressão 

ao anarquismo, que continha em seu artigo 1º,  a proibição “da provocação por escrito, ou por 

qualquer outro meio de publicidade” como passíveis de pena.97As penalidades iriam desde a 

expulsão de seus colaboradores do país até o chamado “empastelamento” da gráfica do jornal.  

 

A imprensa mais profissionalizada passou a figurar como segmento econômico 

polivalente, de influência na melhoria dos demais, visto que informações, 

propaganda e publicidade nela estampadas influenciavam outros circuitos, 

dependentes do impresso em suas variadas formas. O jornal, a revista e o cartaz -  

veículos da palavra impressa – potencializavam consumo de toda ordem [...] 

Configurava-a , sobretudo a adoção sistemática da propaganda e publicidade, a 

aplicação de capitais, a atração  de público consumidor – representado pela 

emergência de uma classe [sic] média urbana- a evolução técnica do impresso e, 

ainda que timidamente os incentivos a aquisição e/ou fabricação de papel98 

 

                                                
94 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza. Imprensa e cidade.São Paulo: EDUSP, 2010, p.37 
95Matéria de fundo ou artigo de fundo : termo usado para editorial. 
9696 BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica. História da imprensa brasileira.4.ed. vol.1Rio de Janeiro: 

Mauad,2009 p.173 
97BRASIL. Decreto-Lei nº 4.269 de 17 jan.1921. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=29074&norma=44625>. Acesso em:17 set. 

2013. 
98LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza. Imprensa e cidade. Ed. Edusp. São Paulo, 2007, P.38-39 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=29074&norma=44625


42 

  

Isabel Lustosa, em entrevista à Revista do Arquivo Público de Minas99ressalta que “os 

jornais e as revistas são objetos polifônicos e poli formes e contêm elementos capazes de atrair 

o leitor e conduzi-lo por caminhos os mais variados” e por isso as possibilidades de interação 

e análise dos periódicos de diversos ângulos contribuem para o entendimento de uma 

conjuntura sócio-política e econômica. Isto posto, as ações da imprensa dinamizaram ainda 

mais as questões político-sociais e, para exemplificar, pode-se citar a publicação das cartas 

falsas de Bernardes na campanha de sucessão de 1922, que contribuiu para acirrar os ânimos 

militares e para o desencadeamento do movimento tenentista. 

Os preparativos para a Exposição Internacional do Centenário da Independência 

começaram em 1921, quando o Rio de Janeiro sofreu obras de urbanização que levaram ao 

desmonte do Morro do Castelo e a remoção da comunidade local, fato amplamente debatido 

pela imprensa, que já se mostrava mais empresarial. As mudanças no ordenamento da cidade 

estavam inseridas no mesmo ambiente político que levou a eclodir o primeiro movimento 

insurrecional tenentista, poucos meses antes da abertura da exposição, data que também era 

alusiva as comemorações do centenário da Republica Brasileira, e aglutinou estes dois eventos.  

A Exposição Internacional tinha objetivos políticos e econômicos porque procurou apresentar 

o Brasil para um público nacional e internacional como um país moderno, novo e prospero, 

longe do palco da Primeira Guerra Mundial e motivo de atração de investimentos de outros 

países e abria a possibilidade de ampliação das relações políticos-comerciais internas e 

externas.  

Epitácio Pessoa ocupava o cargo de Presidente da República naquele período e, com 

apoio do Congresso Nacional, promoveu ações de estímulo à produção cinematográfica. Foi 

através da isenção de impostos na importação de matérias-primas para a produção de filmes e 

concursos nacionais cinematográficos que o mercado do cinema da época produziu películas 

que enalteciam as qualidades do país, afinal “em 1922 e 1923, tudo deveria corroborar no 

esforço de enaltecimento de nossas pretendidas virtudes”100. Ao final da Exposição, os 

incentivos fiscais referentes a produção de filmes encerraram-se. 

O cinema na Primeira República ocupou um espaço maior na esfera do entretenimento 

do que no uso para consolidação de ideários políticos, que só iria acontecer efetivamente 

durante o Governo Vargas. A produção e exibição de filmes cinematográficos estava sujeita a 

                                                
99LUSTOSA, Isabel. A história do Brasil lida nos periódicos. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo 

Horizonte, ano 44, nº 1, jan./jun. de 2008. Disponível em: 

<http://www.cultura.mg.gov.br/images/documentos/Arquivo_publico/rapm6.pdf>. Acesso em 12 mar.2013. 
100MORETTIN, Eduardo. Cinema e Estado no Brasil, Exposição Internacional do Centenário da Independência 

em 1922 e 1923. Revista Novos Estudos, nº89, CEBRAP, 2011,p137-148. 
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regulamentação, taxações e “censura por conta do Estado”101 e se englobavam na categoria de 

diversões públicas. Filmes de ficção e documentários eram fontes de informação, únicas de 

caráter audiovisual só aconteciam com a chegada do exibidor autônomo na localidade. As 

fontes de renda para o cinema estavam na exibição e na produção de filmes e os cineastas da 

Primeira República encontraram na indústria e no comércio oportunidades para capitalizar-se 

com a produção de filmes comerciais para exibição como traillers. A produção 

cinematográfica iria ser inserida definitivamente nos programas de governo somente a partir 

de 1930, quando o cinema foi considerado pelo regime um meio de diversão que oferecia largas 

possibilidades de atuação em benefício da cultura popular, e tomou medidas protecionistas tal 

como a promulgação do Decreto-Lei nº 21.240102, de quatro de abril de 1932, que determinou 

a redução das tarifas alfandegárias para matérias primas referentes a produção e importação de 

filmes e a criação do Instituto Cinematográfico Educativo. Dentre outras competências, caberia 

ao Instituto organizar cinejornais, com versões tanto sonoras como silenciosas, filmado em 

todo Brasil103. 

A Exposição Internacional também trouxe a tecnologia da radiodifusão para o Brasil. 

A primeira transmissão radiofônica fez parte da solenidade de abertura da exposição, na qual 

o presidente da República discursou na estação trazida pela empresa americana Westinghouse. 

Durante todo o evento, sua estação irradiava as óperas líricas do Teatro Municipal, 

conferências sobre higiene e os discursos oficiais. Houve grande repercussão do sucesso da 

radiodifusão na imprensa escrita da época. Porém, sua participação na esfera pública iria ser 

muito diferente da imprensa e do cinema: 

 

Era simplesmente um veículo, não uma mensagem. Mas sua capacidade de falar 

simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como 

indivíduo, transformava-o numa ferramenta inconcebivelmente poderosa de 
informação de massa, como governantes e vendedores logo perceberam, para 

propaganda política e publicidade 104 

 

                                                
101 SOUZA, José Inácio de Melo. O Estado contra os meios de comunicação (1889-1945). São Paulo: 

AnnaBlume: Fapesp, 2003. p. 31. 
102BRASIL. Decreto-Lei nº. 21.240 de 4 de abril de 1932. Nacionalizar o serviço de censura dos filmes 
cinematográficos, cria a "Taxa Cinematográfica” para a educação popular e dá outras providências. Disponível 

em :<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21240-4-abril-1932-515832-

publicacaooriginal-81522-pe.html>. Acesso em 13 ago. 2013. 
103 ALMEIDA, Claudio Aguiar. O cinema brasileiro no Estado Novo: o diálogo com a Itália, Alemanha e 

URSS.Revista de sociologia e política, nº 12. Curitiba, 1999, p 121-129. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44781999000100007&lng=pt> Acesso em: 12 

out. 2013  
104HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. O breve século XX 1914-1991. 3º ed. Trad. Marcus Santarita. São 

Paulo: Cia das Letras, 1995.p. 136. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44781999000100007&lng=pt
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Seus precursores foram Henrique Morize e Roquette-Pinto, que vislumbrando um 

grande potencial do rádio para educação e cultura inauguraram, em 20 de abril de 1923, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, a origem da Rádio Ministério da Educação. No início, sua 

programação era cultural e seus fundadores viam na emissora o meio eficaz de popularizar a 

cultura: 

“O rádio é o livro falado”, repete Pinto ao inaugurar o Jornal da Manhã, que é o 

primeiro jornal falado, baseado nos jornais do dia, intercalado por comentários de 
improviso do próprio apresentador. Não faltam a literatura e um certo rigor cientifico 

ao Jornal da Manhã, mas o seu conteúdo é principalmente jornalístico105. 

 

 

No Brasil, foi durante o governo de Arthur Bernardes se instituiu o Decreto-Lei 

nº16.657 de 5 de novembro de 1924106 de aprovação da radiotelegrafia e radiotelefonia 

(radiodifusão). Por ele, o Governo Federal reservou para si o direito de conceder ou não a 

difusão radiotelefônica, e pelo artigo nº 51 do referido decreto, o Estado reservou para si o 

direito de permitir anúncios comerciais e a propagação pelo rádio de notícias internas de caráter 

político. Para transmitir em ondas sonoras e para recebê-las, era necessário o registro do 

aparelho de rádio, sob forma de sociedades ou clubes, e de acordo com regulamentação, a 

atuação legal do rádio passava por tramites em órgãos do Ministério de Negócios da Viação e 

Obras Públicas da Aviação e Infraestrutura107. Calabre 108 sugere que o desenvolvimento do 

rádio no início da década de 20 foi contido pela turbulenta conjuntura política pela qual o país 

passava, citando o movimento tenentista e as constantes declarações de estado de sítio e por 

isso, justifica que o rádio poderia vir a se tornar um perigoso veículo de informação de 

acontecimentos e propaganda contra o regime, conforme ocorreu posteriormente na Revolução 

Constitucionalista de 1932, já no Governo Provisório de Vargas. 

Somente na metade da década de 20, o rádio transformou-se efetivamente em veículo 

de comunicação e de entretenimento de massas, pois até então as rádios-sociedade 

funcionavam como clubes, dependendo das mensalidades pagas pelos associados para sua 

manutenção. A elite, não o povo, era seu público109, porém a inadimplência crescente 

                                                
105 BAHIA, Juarez. Jornalismo, história e técnica. São Paulo: Ática, 1990, p, 198 
106 BRASIL. Decreto-Lei nº 16.657 de 5 de novembro de 1924. Aprova o regulamento dos serviços de 

radiotelegrafia e radiotelefonia e radiodifusão. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16657-5-novembro-1924-529666-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 14 jun. 2013. 
107SOUZA, José Inácio de Melo. O Estado contra os meios de comunicação (1889-1945). São Paulo: 

AnnaBlume: Fapesp, 2003. p. 44. 
108CALABRE, Lia. A era do rádio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p.7-10 
109BAHIA, Juarez. Jornalismo, história e técnica. São Paulo: Ática, 1990, p.197. 
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enfrentada pelo veículo110e a consequente dificuldade de sua manutenção pressionou o governo 

a liberar a venda de espaços publicitários, que oficialmente ocorreu pelo Decreto-Lei nº. 21.111 

de 1 de março de 1932111, e baixou regulamentação específica de veiculação de propaganda no 

rádio. De acordo com essa legislação, o tempo destinado aos anúncios, não poderia ultrapassar 

10% do tempo total da irradiação de cada programa e deveriam durar, no máximo, 30 segundos. 

O rádio era um veículo de comunicação privado, ou seja, deveria ser autossustentável, 

mas, ao mesmo tempo, controlado pelo Estado, com o poder de censura porque era o 

responsável por liberar a licença para o funcionamento das emissoras. Depois da Rádio 

Sociedade de Roquette-Pinto, sugiram a Rádio Club Brasil (Rádio Mundial), a Sociedade 

Rádio Phillips do Brasil; a Rádio Educadora do Brasil, a Rádio Transmissora (Radio Globo) 

só no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir de 1926, com a fundação da Mayrink Veiga, de 

prefixo no Rio, o rádio no Brasil começou a adquirir uma feição nitidamente popular, com a 

contratação de artistas e cantores e a transmissão de programas noticiosos, humorísticos e 

musicais dirigidos para as multidões. Nomes que se tornariam famosos na música popular 

brasileira como o de Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas e Vicente Celestino se 

apresentavam esporadicamente na Rádio Mayrink Veiga e seu exemplo logo foi seguido por 

outras emissoras, tanto na capital da República como nos estados. Ao final da Primeira 

República a programação do rádio brasileiro apresentava jogos de futebol; rádio teatros; 

humorismo e programas musicais, que seguindo o modelo da Radio City Music Hall de Nova 

York.  

A Semana da Arte Moderna ocorreu em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São 

Paulo, e representou o início do movimento modernista no Brasil, com apresentações nas áreas 

das artes plásticas, da literatura, das artes cênicas, da música e da arquitetura. A linguagem 

proposta pelos modernistas era a ruptura com os modelos de artes estrangeiros, ainda influentes 

no Brasil, e a incorporação de elementos estéticos nacionais. Personalidades que atuavam na 

Semana já participavam das discussões sobre as questões políticas e sociais, através do 

mercado editorial, e na imprensa. Eram eles: Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti 

del Picchia, Anita Malfati, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e Plínio Salgado e que fizeram o 

evento paulista de 1922, um o divisor de águas nas manifestações artísticas da época e 

capitanearam o reconhecimento da busca pela “brasilidade” que ocorreu entre os intelectuais e 

                                                
110 MURCE, Renato. Bastidores do rádio: fragmentos do rádio de ontem e de hoje. Rio de Janeiro, Imago Ed, 

1976 
111BRASIL. Decreto-lei nº21.111 de 1º de março de 1932 que aprova o regulamento para a execução dos serviços de 

radiocomunicação no território nacional. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html. Acesso em 14 de out. 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
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políticos do período. Este movimento artístico e cultural deu origem aos Manifesto Pau-Brasil 

(1924), Antropofágico (1928) e ao Verde-amarelo que representaram a busca por definições 

do que seria realmente a nacionalidade brasileira, em meio ao fluxo da vida urbana e na 

efervescência das agitações sociais, políticas e intelectuais.  

Na esfera de 1920, os debates sobre o “ser brasileiro” para os modernistas, era condição 

necessária para colocar o Brasil moderno no panorama mundial112 que levaria Mario de 

Andrade, em 1942, a definir o Modernismo iniciado em 1922 como “o direito permanente à 

pesquisa; atualização da inteligência artística e estabilização de consciência nacional”113. O 

Manifesto Poesia Pao Brasil114 foi publicado no Correio da Manhã, em 18 de 1924 e seu autor, 

Oswald de Andrade, procurou demostrar o conceito de brasilidade através da síntese cultural 

entre a elite brasileira e as tradições populares. Mais próximo ao final da década, Oswald de 

Andrade escreveria o Manifesto Antropofágico (1928), Manifesto Pau-Brasil foi publicado em 

1924, no Correio da Manhã. 

Nele, Oswaldo de Andrade procurou demostrar o conceito de brasilidade através da 

síntese cultural entre a elite as tradições populares. No Manifesto Antropofágico(1928), esta 

visão ampliou a proposta de integração das culturas sem esquecer o ponto de vista crítico de 

cada uma delas. “Nestes termos, propõe-se a apropriação da cultura europeia pelo ‘canibalismo 

cultural’. Reedita-se a ideia do antropófago - herdada da cultura indígena- que come a carne 

do inimigo no intuito de absorver as suas qualidades”73 

 A publicação do Manifesto Pau-Brasil suscitou muitas críticas de um grupo de 

intelectuais modernistas que se aglutinaram e formaram o grupo Verde-amarelo. Seus 

participantes de maior destaque eram Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia e Plínio Salgado. 

Seus integrantes eram mais conservadores e buscavam a brasilidade através de retorno ao 

passado do Brasil, tanto nas tradições quanto na amplitude geográfica ao utilizar símbolos 

brasileiros tais como o folclórico Curupira, o mito Tupi e a figura do bandeirante.  Nesta 

perspectiva, o grupo defendia as fronteiras nacionais contra as influências culturais 

estrangeiras, reforçava a figura do “poeta soldado” e o nacionalismo militar de Olavo Bilac. 

Segundo Velloso (2003), do grupo Verde-amarelo emergiria a ideia do intelectual engajado 

                                                
112 VELLOSO, Monica P. A brasilidade verde- amarela. Nacionalismo e regionalismo paulista. Revista de 

Estudos Históricos, vol. 6, nº11, Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea, 1993 p. 93 
113 ANDRADE, Mario. O Movimento Modernista. O Estado de São Paulo. Especial Modernismo, 1942, p. 7. 

Disponível em <http://www.estadao.com.br/magazine/especial/modernismo/aoresentacao.html>. Acesso em 13 

fev. 2013. 
114 A grafia que consta originalmente do manifesto à época era pao, que foi parodiada por pão, nas críticas do 

grupo Verde-amarelo, em 1925, que neste trecho, satiriza o manifesto dizendo não haver arvore do tipo pão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cassiano_Ricardo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menotti_Del_Picchia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADnio_Salgado
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que vai se firmar em modelo autoritário com seu desdobramento político em 1932 no 

movimento integralista. As críticas a trabalho de Oswald de Andrade, por parte do grupo 

Verde-amarelo ficaram expressas em artigo assinado por Abner Mourão115, publicado no jornal 

O Paíz, em 30 de setembro de 1925, intitulado Pao Brasil contra Verde Amarelo116, conforme 

o  trecho: 

[...]Cassiano Ricardo e Plínio Salgado escreveram as seguintes observações que 

Menotti Del Picchia acaba de divulgar num dos seus admiráveis artigos do Correio 
Paulistano: 

Lemos o artigo - manifesto de Oswald de Andrade, lançado, mais uma vez, a poesia 

Pao Brasil. Escrevemos a vários confrades do interior, indagando sobe a existência 

desse pão; as respostas foram todas negativas. Imaginando nossos amigos que 

pretendíamos montar uma serraria, informa-nos, em despachos: Temos peroba e 

guarantã, jacarandá e piúva.117 

 

 É interessante notar que as editorias dos jornais eram compostas também por crônicas 

diversas, que atraíam público também pela distração. Através da sua leitura “realizada 

coletivamente” em bares e botequins, se tomava conhecimento das notícias publicadas nas 

colunas dos diários e revistas118. Esses debates mantinham à tona  a temática do nacionalismo 

em evidencia, e sob este ângulo, grupos de intelectuais atuaram no palco político brasileiro  

que apesar da sua heterogeneidade, colocaram-se em posições importantes no governo que 

surgiria no pós-1930. 

 

Não é casual, portanto, que entre 1920 e 1940 tenham sido produzidos ensaios tão 

significativos para a compreensão do país, e que suas interpretações povoem ainda 

de forma vigorosa nosso imaginário político. Esse foi um tempo de descoberta e de 
valorização do homem e da realidade nacionais, embora tenha dividido os 

intelectuais quanto à crença na possibilidade de se alcançar, no país, a modernidade 

nos marcos da democracia liberal. Esse dilema vinha de longe e lançava suas raízes 

no período colonial: em nossa tradição rural e escravista e na cultura ibérica de onde 

esta havia nascido.119 

 

                                                
115Abner Mourão foi jornalista em alguns dos mais importantes jornais do país e foi por muitos anos redator-

chefe do Correio Paulistano. Formado em direito, foi promotor público em São Paulo, mas sua atividade principal 

foi sempre o jornalismo. Embora ligado à oligarquia paulista, fez carreira política no Espírito Santo: exerceu dois 

mandatos de deputado estadual entre 1916 e 1921, e em 1927 foi eleito deputado federal, numa conjuntura em 

que eram muito estreitas as ligações entre a oligarquia capixaba e a paulista, à qual pertencia o presidente da 
República Washington Luís (1926-1930). Durante o Estado Novo (1937-1945), foi nomeado interventor do jornal 

O Estado de São Paulo, pelo Departamento Nacional de Imprensa, permanecendo no cargo de 1940 até 1945. 
116 O Paíz, Rio de Janeiro 30 set. 1925, p.3. 
117 MOURÃO, Abner. Verde amarelo contra Pao Brasil. Correio Paulistano, São Paulo, 1025, p. 4 
118ANGELIM, Daniel Morais. Lima Barreto e a Cidade do Rio. In: ENGEL, Magali Gouveia et al. Crônicas 

Cariocas e ensino de história. Rio de Janeiro: 7letras, 2008, p. 25 
119GOMES, Ângela de C. Autoritarismo e corporativismo no Brasil: o legado de Vargas. Revista USP, São 

Paulo, n.65, mar. /mai. 2005. p. 105-119. Disponível 

em:<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414>. Acesso em 12 set. 2013. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13414
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Permeando todos estes eventos artísticos-culturais, aliada ao crescimento da sociedade 

urbana e as suas demandas do varejo, as atividades ligadas a publicidade e a propaganda 

adquiriram novos contornos, ganhando impulso ao longo da Primeira República. Em 

consequência, fundou-se a primeira agência de propaganda brasileira, em São Paulo no ano de 

1913: Castaldi & Bennaton, depois chamada “A Eclética”, com clientes internacionais e 

nacionais tais como o Laboratório Dault -  Xarope Bromil, a Kodak, Colgate. A Eclética 

contava em seu corpo de colaboradores literatos como Olavo Bilac e Monteiro Lobato 

(GIACOMO, 2001,p.32)120, de forma  que, na década seguinte, já existiam cinco agências de 

publicidade em  funcionamento em São Paulo: Petinatti, Edanée, Valentim Hais, Pedro Didier 

e a Antonio Vaudognoti e a Standard (origem da atual Agência de propaganda da Standart 

Ogivy ). Em 1926, a General Motor instalou em seu escritório o departamento de publicidade 

com cinco funcionários. 

  A venda de espaços publicitários tornou-se fonte de recursos financeiros para os 

periódicos, fez o rádio independente de sociedades ou clubes pelo patrocínio de empresas 

privadas e levando-o a se popularizar no ambiente urbano enquanto que, no cinema, as 

“plaquetas comerciais”121 eram cada vez mais usadas como anúncios no início da exibição de 

filmes nas sessões. Através da imprensa, a publicidade e a propaganda não se restringiram mais 

aos produtos e serviços de empresas privadas e seriam utilizadas pela política para a conquista 

e manutenção do poder, pois, na medida em que os meios de comunicação prosperavam, mais 

suporte davam para a disseminação da visão de mundo dos grupos que detinham o poder. A 

transição do uso da publicidade e propaganda comercial para a propaganda política no Brasil, 

ocorreu gradualmente durante a década de 1920, com uma influência ainda relativa na vida 

política e social brasileira. 

Edward L. Bernays122 escreveu Propaganda123(Estados Unidos-1928),e expôs como se 

como a propaganda podia ser instrumento de convencimento por aqueles cujo objetivo fosse 

criar uma aparência publica aceitável, quer de uma ideia ou de uma comunidade”(BERNAYS, 

                                                
120GIACOMO. Gio F., Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 2001, p.32 
121 Plaqueta comercial -  cromo contendo informação publicitária ou de propaganda utilizada nas sessões de 

cinema. 
122 Edward L Bernays, nasceu na Áustria, mas mudou-se para os Estados Unidos onde cresceu. Foi publicitário 

pioneiro no uso das relações públicas governamentais, sendo considerado o “pai da profissão de relações 

públicas”.  Sobrinho de Sigmund Freud, psicanalista, trabalhou para o Departamento de Guerra americano, e 

para empresas privadas como a Procter and Gable. De sua autoria, sem tradução no Brasil: 
CrystallizingPublicOpinion em 1923, Propaganda em 1928 e Public Relations em 1952. Disponível em 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62470/Edward-L-Bernays>. Acesso em 15 jun. 2014. 
123BERNAYS, Edward L. Propaganda. New York: Horace Liveright, 1928. Disponível 

em<http://www.whale.to/b/bernays.pdf>. Acesso em 12 fev. 2013 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62470/Edward-L-Bernays
http://www.whale.to/b/bernays.pdf
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1928, 18)124. Nesta obra, o autor afirma que o líder político precisa criar circunstancias próprias, 

ao contrário de um “ser criado pelo processo mecânico estereotipado de um material 

impresso”125. Ele abordou a problemática de “construir o consenso” usando conceitos da 

psicanálise: 

A manipulação consciente e inteligente das opiniões e dos hábitos organizados das 

massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam 

esse mecanismo imperceptível constituem um governo invisível que o verdadeiro 

poder governante do nosso país 126 

 

 

Neste sentido, ao longo da Primeira República a preocupação o planejamento da 

propaganda para a campanha eleitoral, cresceu durante as épocas de pleito, especialmente nas 

chapas oposicionistas. A “Campanha Civilista”, teve seu nome escolhido por se contrapor a 

um militar, a “Reação Republicana” trouxe a propaganda em estilo norte-americano  que  

consistiu na criação de comitês eleitorais estaduais e municipais e na organização de uma  

caravana que percorreria um grande número das principais cidades do país, dirigindo-se 

diretamente ao eleitorado e a Aliança Liberal, que pelas experiências anteriores, usou como 

suportes do rádio e das canções encomendadas para sua divulgação, mais produtos 

promocionais diferenciados para sua propaganda. Vale citar que o uso da imagem de Getúlio 

Vargas já estava presente nestes materiais publicitários da Aliança Liberal (Anexo B).  

Mesmo sendo oriunda das relações de compra e venda, a propaganda inseriu-se nas 

relações políticas para a conquista e manutenção de espaços de poder.  A partir de 1930, em 

seu aspecto político-ideológico, as ações de propaganda passaram a exigir maior 

sistematização dos seus métodos por aqueles que a utilizavam. Neste período, foi quando se 

identificou um esforço, por parte do regime, para que sua comunicação com o povo se tornasse 

mais organizada ao municiar a Imprensa com notas oficiais e depois tentando controlá-la. 

Através do uso da propaganda política, o Estado modificou as relações da comunicação, seus 

meios (imprensa, rádio, cinema e eventos) e a sociedade.  Desta forma, durante o Governo 

Provisório firmou-se bases para que a publicidade e a propaganda contribuíssem para a 

manutenção do poder constituído pelas lideranças de então e que perdurou ao longo do governo 

de Getúlio Vargas. 

 

 

 

                                                
124 Ibid. , p. 18. 
125 Ibid. , p. 106. 
126 BERNAYS apud MILLER, , 2012, p.59 



50 

  

2. Da Revolução de Trinta ao Estado Novo 

 

Ao assumir o governo da República, em novembro de 1930, Getúlio Vargas contava 

com o apoio de grupos que não constituíam uma corrente única de pensamento. Nesta 

heterogenia de interesses, destacaram-se os tenentistas e os das oligarquias estaduais que 

sustentaram o movimento revolucionário daquele ano. 

 

2.1 O Governo Provisório (1930-1934) 

Pelo Decreto-Lei nº 19.398 de 11 de novembro127, o novo regime tornou-se legal.  

Desde então, além do Poder Executivo, o Governo Provisório assumiu também, as atribuições 

legislativas, pois, pelo mesmo decreto, o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as 

Câmaras Municipais foram dissolvidos, em prol da “purificação da vida política brasileira”128. 

A convocação da Assembleia Constituinte também era uma promessa do Governo, mas ela só 

seria estabelecida em 1934 após forte campanha a favor da reconstitucionalização do país. 

Ao ser empossado, Vargas iniciou a estruturação da nova equipe de seus assessores, 

com a nomeação de ministros e interventores para os governos estaduais baseado na 

“implantação da justiça revolucionária”129, determinando para o Ministério da Justiça, 

Oswaldo Aranha, para o Ministério dos Negócios de Educação e Saúde Pública nomeou 

Francisco Campos, enquanto que a pasta do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

coube a Lindolfo Collor. Estes dois últimos Ministérios eram frutos das ideias centrais do 

"programa de reconstrução nacional"130, conforme discurso de posse de Vargas, na Chefia do 

Governo Provisório, em 3 de novembro de 1930.  Alguns meses depois, promulgou-se o 

Decreto-Lei nº 20.348, de 29 de agosto de 1931131, conhecido como “Código dos 

Interventores”, que foi instrumento de controle do Poder Central sob os Estados na medida em 

que nomeou políticos, que estavam comprometidos com as diretrizes do novo regime e 

                                                
127BRASIL. Decreto-Lei nº19. 398, de 11 de novembro de 1930, institui o governo provisório e dá outras 

providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19398.htm>. Acesso 

em 14 fev. 2014. 
128SAMENTO, Carlos Eduardo. Palácio Tiradentes, 70 anos de história. In: BELOCH, Isabel e FAGUNDES, 

Laura Reis (org.). Rio de Janeiro: Memória Brasil, 1996, p.88 
129 CASTRO, Bertholdo. A herança de uma era: Vargas. Revista Conjuntura Econômica, vol. 8, n.58, ago., 2004, 

p.23. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rce/issue/view/1653>. Acesso em 14 fev. 2014 
130VARGAS, Getúlio. Discurso pronunciado pela ocasião de sua posse como chefe do governo provisório da 

República. 03 de novembro de 1930. Disponível em:<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-

presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1930/03.pdf/view>. Acesso em:12 jan. 2014. 
131BRASIL. Decreto-Lei nº 20.348 de 29 de agosto de 1931 institui conselhos consultivos nos Estados, no 

Distrito Federal e nos municípios e estabelece normas, sobre a administração local. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20348-29-agosto-1931-517916-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 jan. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19398.htm
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rce/issue/view/1653
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1930/03.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1930/03.pdf/view
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destacou, dentre eles, os tenentes que alicerçaram o movimento de 30. Pelo Código dos 

Interventores, definiram-se normas severas para a subordinação dos estados, impedindo-os de 

contrair empréstimos externos sem autorização prévia, limitou seus gastos públicos com os 

serviços de Polícia Militar. Neste caso, proibiu o uso de artilharia e da aviação por essas 

polícias e determinou que seu armamento não poderia ser superior ao do Exército. Estas 

medidas acabaram por restringir o poder das oligarquias regionais que, anteriormente, eram 

aliadas, acabaram por ficarem insatisfeitas, aumentando as críticas ao longo do Governo 

Provisório. 

 

As interventorias foram efetivas e amplamente organizadas. O decreto dispunha que 
o Governo Provisório nomearia um interventor federal para cada Estado, salvo para 

aqueles já organizados; em os quais ficaram os respectivos presidentes investidos dos 

poderes no decreto mencionado. Determinava-se que os interventores, teriam, em 

cada Estado, os proventos, vantagens e prerrogativas, que a legislação anterior do 

mesmo Estado conferisse a seu governador (que em alguns estados, como em Minas 

Gerais e São Paulo, eram denominados de presidentes), cabendo-lhes exercer, em 

toda plenitude, não só o Poder Executivo como também o Poder Legislativo. Era a 

centralização absoluta do poder, especialmente porque os interventores eram os 

representantes diretos de Getúlio Vargas nas várias unidades federadas. 132 

 

 

O embate político tornou-se mais evidente entre os grupos que apoiaram Getúlio, 

quando, neste mesmo período, surgiu a organização política chamada Clube 3 de Outubro133. 

Ela congregou os representantes das lideranças tenentistas, cuja atuação exercida junto ao 

Governo Provisório levou à nomeação de seus integrantes como interventores federais nos 

estados e levava a perpetuação de Getúlio Vargas no poder. Fausto (2013)134 menciona que 

esta ação do governo federal concentrou esforços para o fortalecimento do papel do Estado, 

sem representar diretamente os interesses de um ou de outro grupo político, até porque o 

liberalismo democrático era interpretado como modelo de gestão obsoleta, haja vista as 

consequências da Primeira Guerra Mundial e da Quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O 

modelo de gestão política capacitada para desenvolver o país, na época, baseava-se no 

intervencionismo estatal e na criação de medidas, que levassem ao fortalecimento do Poder 

Executivo e a manutenção de um Estado forte, autoritário. 

                                                
132 GODOY, Arnaldo S. de Morais. O jurista Levi Carneiro e a Revolução de 1930. Revista Consultor Jurídico. 

Coluna Embargos Culturais,17 nov.2013. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2013-nov-17/embargos-

culturais-jurista-levi-carneiro-revolucao-1930>. Acesso em 18 mar.2014 
133O Clube 3 de Outubro assim denominado em homenagem à data do início da Revolução de 1930, era uma 

organização política fundada em fevereiro de 1931, no Rio de Janeiro, por elementos vinculados ao movimento 

tenentista, e defendia, em princípio, o prolongamento do Governo Provisório e o adiamento da 

reconstitucionalização do país.  
134 FAUSTO, Boris. A vida política. In: Gomes, Ângela de Castro (org.). Olhando para dentro, 1930-1964. 

(Coleção História do Brasil Nação), vol. 4. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013 p. 92 

http://www.conjur.com.br/2013-nov-17/embargos-culturais-jurista-levi-carneiro-revolucao-1930
http://www.conjur.com.br/2013-nov-17/embargos-culturais-jurista-levi-carneiro-revolucao-1930
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Nessa direção, com os tenentes, Vargas obtinha o prolongamento do regime de exceção, 

mas, por outro ângulo, a oposição aumentou porque os representantes das políticas regionais, 

que desejavam manter ou aumentar seu poder, não aderiram prontamente à política das 

interventorias.  Este fato tornou-se permanente foco de conflitos, que extrapolaram para o 

âmbito federal e influenciaram diretamente os rumos do Governo Provisório.  

O descontentamento com a nomeação de “tenentes interventores”135, ao invés dos 

membros das oligarquias regionais, que haviam aderido a Getúlio no movimento de 30, 

acarretou problemas de ordem política, em especial, no Estado de São Paulo, cujo governo 

ficou sob responsabilidade de João Alberto Lins e Barros, ao invés de Francisco Morato, 

político do Partido Democrático. Uma grave crise abriu-se entre o governo e os grupos 

dirigentes daquele estado, pois “Vargas, naquele momento, não indica para o cargo um civil 

paulista, destacado por sua ligação com a causa revolucionária, como esperavam os paulistas. 

Isso desagradou profundamente aos políticos de São Paulo, sobretudo os do PD”136. 

São Paulo era considerado um estado de potencial vocação para oposição ao novo 

regime, por causa da sua atuação hegemônica nos aspectos político-econômicos na Primeira 

República e por ter sido, em parte, contrário a então Aliança Liberal, já que os derrotados pela 

Revolução de 1930 foram os políticos situacionistas das eleições de 1929. 

Segundo Bomeny 137  o instrumento institucional do Governo Provisório para conter as 

incompatibilidades das oligarquias paulistas foi a entrega do governo do estado ao tenentismo, 

o que levou o Partido Republicano Paulista a identificar o movimento de 30 como uma revolta 

contra São Paulo. Para Fausto, o Partido Democrático, que era a aglutinação dos principais 

membros da elite oposicionista liberal paulista, esperava obter o poder local pela nomeação de 

um de seus representantes. Entretanto, Vargas desprezou as reivindicações paulistas, 

nomeando um aliado político (João Alberto) que não tinha nenhuma ligação com os meios 

sociais e políticos de São Paulo138, enquanto que para o comando da Força Pública nomeou 

outro líder da Coluna Invicta: Miguel Costa. Essas nomeações abriram grave crise entre o 

                                                
135 Termo utilizado para identificar a forte participação dos tenentes no início do Governo Provisório. 
136FAUSTO, Boris. A vida política. In: GOMES, Ângela de Castro (org.). Olhando para dentro, 1930-1964. 

(Coleção História do Brasil Nação), vol. 4, Rio de Janeiro: Objetiva, 2013 p. 92. 
137BOMENY, Helena Maria Bousquet. A estratégia da conciliação: Minas Gerais e a abertura política dos anos 

30.In: GOMES, Ângela de Castro (coord.). Regionalismos e centralização política. Partidos e Constituinte nos 

Anos 30. (Coleção Brasil, Século 20). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 162. Diponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/141.pdf>. Acesso em 10 abr. 2013 
138FAUSTO, Boris. A vida política. In: Gomes, Ângela de Castro (org.). Olhando para dentro, 1930-1964. 

(Coleção História do Brasil Nação), vol. 4, Rio de Janeiro: Objetiva, 2013 p. 90. 

 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/141.pdf
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governo e a oposição dos setores mais conservadores do estado, pois estes não concordavam 

com os militares na direção da política estadual. 

Ao assumir a interventoria paulista, João Alberto pôs em prática a reformulação em 

várias instâncias estaduais, entre elas, a da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Em março 

de 1931 reorganizou a sua Diretoria de Publicidade Agrícola e desmembrou dela as atividades 

de publicidade estadual para transformá-la em Departamento de Imprensa e Publicidade139 do 

governo interventor. Para o governo interventor de São Paulo, noticiar seus atos oficiais era 

relevante para que houvesse maior conhecimento dessas ações por parte da população paulista, 

tanto no âmbito da sua interventoria paulista quanto no do programa da revolução, referindo-

se ao governo que ascendeu ao poder em 1930 

A função deste novo órgão estadual era municiar as redações dos principais jornais, 

revistas e emissoras de rádio com a distribuição de “notas” oriundas do gabinete do governo 

de São Paulo. Essas notas referiam-se aos atos oficiais e tinham por objetivo “dilatar, justificar 

e confirmar o programa da revolução”140, fornecendo à população paulista informações sobre 

as ações do Governo Provisório. Durante este estudo, não se localizou, documentalmente, os 

motivos que levaram o interventor de São Paulo a criar um departamento administrativo para 

disseminar notícias dos seus atos. Porém, já se reconhecia a influência da imprensa na opinião 

pública naquele período. O novo formato de gerenciamento das informações do governo era 

diferente da censura exercida pelas chefaturas de polícia, que usavam a coerção. A partir do 

Departamento de Imprensa e Publicidade, existia o esforço da interventoria paulista em gerar 

matérias jornalísticas positivas sobre o seu governo, na imprensa. De modo geral, afinal, os 

meios de comunicação eram usados para influenciar a opinião pública, como conclui 

Ostriawano: 

 

Logo no início desses anos, o rádio também já veiculava propaganda política, e em 

determinados episódios, como a Revolução Constitucionalista de 1932, em São 

Paulo, conclamou o povo a favor da causa política, com César Ladeira ganhando 

fama nacional como locutor oficial da Revolução, através da Rádio Record, que aliás 

foi a pioneira em múltiplos sentidos. Primeira líder de audiência, introduziu a 

programação política, ao trazer os políticos aos seus microfones- para “palestras 

instrutivas”, como dizia seu proprietário, Paulo Machado de Carvalho. Depois 

organizaria a cadeia de emissoras paulistas na propaganda da Revolução 

Constitucionalista e em 1934, torna-se agente da reviravolta que se operaria na 

programação das emissoras brasileira logo a seguir. 141 

                                                
139SOUZA, Jose I. de Melo. O Estado contra os meios de comunicação. São Paulo:Annablume: Fapesp, p. 65 
140Diário de São Paulo, 28 fev. 1931, p. 4. 
141OSTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: grupos de poder e determinação de conteúdos. São 

Paulo: Summus, 1985, p. 17 
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Por outro lado, a imprensa opositora tinha sido praticamente liquidada pelo movimento 

de 30, de várias formas, dentre elas a desapropriação. Sodré142 cita, como exemplo deste caso, 

o Correio Paulistano, jornal da imprensa paulista opositor ao regime. Após desapropriação, 

suas oficinas foram anexadas à Imprensa Oficial e pouco tempo depois, o jornal O Tempo, de 

fundo ideológico situacionista, passou a ser o órgão oficial da Legião Revolucionária143, ainda 

em 1931, “e como interventor militar, a censura à imprensa foi rigorosa” 144. 

A gestão de João Alberto, em São Paulo, foi marcada por medidas polêmicas, ligadas a 

diferentes setores como a autorização para o funcionamento de reuniões do Partido Comunista 

e a ameaça de confisco das fábricas, que não acatassem as medidas sociais decretadas. Elas só 

agravaram as tensões políticas no estado e o levaram a pedir exoneração do cargo, em julho de 

1931. Com seu afastamento, o Departamento de Imprensa e Publicidade logo se extinguiu, 

deixando sementes que iriam germinar no âmbito federal. 

Enquanto a abrangência do Departamento de Imprensa e Publicidade era limitada à 

esfera estadual, o Governo Provisório decidiu instaurar o Departamento Oficial de Publicidade 

(DOP) de atuação em nível nacional, em 2 de julho de 1931. Sua finalidade era fornecer 

informações referentes às ações do regime, tanto na imprensa jornalística quanto a radiodifusão 

ficando o órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores145. 

No início, sua criação gerou muitos protestos e questionamentos por parte da imprensa, 

cujo temor era de que esse fosse mais um organismo de censura e opressão, como ocorreu 

durante os estados de sítio do governo de Arthur Bernardes e com a promulgação da Lei 

Celerada146 por Washington Luís. 

 Diante dessas manifestações, o recém-nomeado diretor do DOP, Francisco Antônio 

Rodrigues de Sales Filho147, organizou no Palácio Moroe, no Rio de Janeiro, uma coletiva de 

                                                
142 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil.4.ed.Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.377 
143 Organização fundada por Miguel Costa   que buscava mobilizar setores médios e o operariado, em apoio ao 

novo regime posteriormente transformado no Partido Popular Paulista. 
144 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil.4.ed.Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.377 
145CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA do Brasil. FGV. 

Verbete Departamento de Imprensa e Propaganda. Disponível em < http://atlas.fgv.br/verbete/7791>. Acesso 

em 14 set. 2012. 
146 BRASIL. Decreto-Lei:  nº 5.221, torna inafiançável os crimes definidos pelo Decreto nº 1.162, de 12 de 

dezembro de 1890. É a denominada "Lei Celerada", que também autoriza o Governo a "ordenar o fechamento, 
por tempo determinado, de agremiações, sindicatos, centros ou sociedades que incidam na prática de crimes 

previstos nesta lei ou de atos contrários à ordem, moralidade e segurança públicas, e, quer operem no 

estrangeiro ou no país, vedar-lhes a propaganda, impedindo a distribuição de escritos ou suspendendo os órgãos 

de publicidade que a isto se proponham, sem prejuízo do respectivo processo criminal”. Disponível em 

:<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lD1_Nx5ZJyoJ:www2.camara.leg.br/a-

camara/conheca/historia/republica1.html+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br´>. Acesso em 14 nov.2013.  
147 Francisco Antônio Rodrigues de Sales Filho era militar, jornalista, e apoiou Getulio durante a Revolução de 

1930, tendo sido nomeado por ele diretor da Imprensa Oficial da União em seguida. Assumiu o cargo de diretor 

do DOP logo da sua criação. 

http://atlas.fgv.br/verbete/7791
http://atlas.fgv.br/verbete/7791
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imprensa para esclarecer a ação de Vargas com a criação deste órgão e aproximar o “governo 

revolucionário” da imprensa.  Foram convidados jornalistas, representantes de agências de 

notícias estrangeiras, da Associação Brasileira de Imprensa e na ocasião, declarou que o novo 

departamento jamais seria um “aparelho de compressão”  e, para que ele tivesse êxito, bastava 

que a imprensa o recebesse de boa vontade: 

 

O Governo Provisório quer que haja um pensamento nacional para a solução das 

questões nacionais, que a opinião pública se oriente e se interesse pela coisa pública; 

quer que o Brasil, como pretendia Nilo Peçanha, “arrancada a Republica das mãos de 

alguns pra as mãos de todos”, se organize para as pugnas em prol do bem estar das 
suas populações, figurando como uma unidade precedida de sinal positivo na 

cooperação de todos os povos, para o bem estar universal (...) conforme as 

declarações do eminente Sr. Oswaldo Aranha julgou adotar um aparelho capaz de 

coligir e coordenar todas as informações que possam interessar o conhecimento 

público, não só nesta capital, mas igualmente nos Estados e municípios, a fim de 

realizar aquele objetivo proporcionando a imprensa, que Laboulaye denominava “o 

fórum que reúne cada manhã milhões  de homens pelas mesmas ideias  e pelos 

mesmos sentimentos – sem qualquer preferências  ou restrições, os meios idôneos 

para o exercício da sua grande missão 148 

 

Em seu discurso, salientou que o Departamento Oficial de Propaganda iria promover a 

implantação de rádios receptoras eficazes para fins de educação e de instrução, propaganda, 

conferências convenientemente organizadas nas cidades mais afastadas para que assim pudesse 

facilitar a formação da unidade nacional. Ao final dessa reunião, convidou a imprensa a 

contribuir apoiando o empreendimento. Para Salles Filho, a imprensa seria uma das pedras da 

base da obra da reconstrução nacional, que seria construída pela Revolução149. Para tal, 

determinou-se a presença de representantes do DOP nas redações dos jornais, com o objetivo 

de elucidar e orientar a execução de deliberações do governo, o que foi entendida pela imprensa 

como uma ação de censura. Muitos transtornos foram causados com esta determinação de 

Salles Filho e foi necessário buscar um acordo entre o Estado e a Imprensa sobre este tópico. 

Em carta150 de 08 de junho de 1931, endereçada a Herbert Moses, presidente da Associação 

Brasileira de Imprensa, Oswaldo Aranha escreve que o governo Vargas estava empenhado na 

elaboração de um decreto que regulasse a situação da Imprensa, de forma que fossem 

conciliados os interesses desta com o Governo Provisório. Essa correspondência mostra a 

preocupação do Governo Provisório no manejo de suas ações que relacionassem a Imprensa, 

mas não apresentou respostas concretas para a questão dos representantes do DOP nas 

                                                
148 O GLOBO, 02 jul de 1931, Matutina, Geral, página 3. Disponível em:<http://acervo.oglobo.globo.com.>. 

Acesso em 11 jun. 2013. 
149 O termo aqui é empregado referindo-se ao movimento de 1930. 
150CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÃNEA, Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Acervo Oswaldo Aranha, classificação OA cp 1931.07.08/2. Data certa: 08 jul. 1931 
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redações.  A solução foi intermediada por Roberto Marinho, editor de O Globo, que junto ao 

DOP, acordaram que o controle do noticiário passaria a ser responsabilidade dos donos dos 

jornais, não existindo mais um representante do órgão federal nas redações.151 

Para a radiodifusão, o projeto ainda levou alguns meses para ser regimentado em todo 

território e deu-se pelo Decreto-Lei nº 21.111152 de 1º de março de 1932. Calabre (2003)153 

destaca o monopólio do Estado na atuação do rádio. Por ele, o Estado ordenava, distribuía, 

racionalizava e incentiva o sistema de radiodifusão, em todo o país, devendo a programação 

das radiodifusoras tratarem de assuntos políticos, sociais, religiosos, econômicos, financeiros, 

científicos e artísticos. O papel principal do Departamento Oficial de Publicidade, em relação 

ao rádio, era a organização de um programa de rádio que contivesse conferências relativas às 

ações de interesse do governo federal em deixa-las de conhecimento público. Esta medida 

gerou o Programa Nacional (embrião da Hora do Brasil, que só iria surgir em 1935), irradiado 

em todo o território nacional, ao mesmo tempo, em horas determinadas, cuja programação 

diária era noticiada antecipadamente na imprensa. A proibição da irradiação de outros 

programas no mesmo horário não lhe garantiu audiência e fez com que fosse apelidado pela 

população por “ fala sozinho” e de “a hora do silêncio”. 

As funções do Departamento Oficial de Propaganda, no entanto, acabaram 

incorporadas pela Imprensa Oficial, ainda em 1932.  Mas isto não foi um recuo da intervenção 

do Estado nos meios de comunicação existentes no Brasil, pois durante todo o governo de 

Getúlio Vargas, o sistema radiofônico foi utilizado pelos Ministérios da Educação, do Trabalho 

e da Justiça e pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), e permite demonstrar a 

participação governamental nesse meio de comunicação e o valor dado por ele ao rádio. 

 

2.2 A Revolução Constitucionalista de 1932 e a Assembleia Nacional Constituinte de 1934 

As cisões entre os grupos, que embasaram a ascensão de Vargas ao poder, ficaram mais 

evidentes em 1931, quando cresceu o descontentamento do Partido Democrático de São Paulo, 

afastando-o dos setores tenentistas. Paulatinamente, o partido deixou de apoiar o governo 

interventor de João Alberto e reaproximou-se do Partido Republicano Paulista. 

                                                
151 SOUZA, Jose Inácio de M. O Estado contra os meios de comunicação. São Paulo: Annablume:Fapesp, p. 65 
152 BRASIL. Decreto-Lei n°21.111 de 01 de março de 1932 aprova o regulamento para a execução dos serviços 

de radiocomunicação no território nacional. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html>. Acesso em 11 jul.2013. 
153CALABRE, Lia. Políticas públicas culturais de 1924 a 1945: o rádio em destaque.Revista Estudos Históricos 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, FGV, nº31, Mídia, 2003, p.1. 

Disponívelem:<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-

j/FCRB_LiaCalabre_PoliticasPublicasCulturais_de_1924a1945.pdf>”. Acesso em 30 nov.2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_LiaCalabre_PoliticasPublicasCulturais_de_1924a1945.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_LiaCalabre_PoliticasPublicasCulturais_de_1924a1945.pdf
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 O cenário político paulista durante os anos de 31 e 32 estaria dominado pelas 

múltiplas tentativas do tenentismo de organizar uma base social de apoio, capaz de 
enfrentar os sólidos respaldos socioeconômicos do PD [sic] e do PRP junto as classes 

conservadoras do Estado 154. 

 

Tais contrariedades levaram o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista a 

unirem-se em torno da Frente Única Paulista, em janeiro de 1932 e a partir de então, a 

mobilização política de oposição ao Governo Provisório cresceu em São Paulo e englobou 

diversos setores da sociedade, mesmo diante da constituição da Comissão Legislativa, através 

do Decreto-Lei nº 19.459, em 6 de dezembro de 1930155, que teria como objetivo rever toda a 

legislação eleitoral vigente. A principal reivindicação paulista era a volta do país ao processo 

democrático, interrompido pela suspensão da Constituição de 1891 e do Poder Legislativo, 

pelo Governo Provisório. As manifestações paulistas de oposição não foram as únicas a 

acontecerem, pois, em janeiro de 1931, o Partido Comunista do Brasil, através da Confederação 

Geral do Trabalho organizou um protesto em todo o território nacional contra a carestia e o 

desemprego. Com o nome de Marcha contra a fome, o manifesto do evento conclamava a 

população a dar um basta na miséria e na fome, a ser contra o Governo, a polícia e a burguesia. 

O movimento foi fortemente reprimido  e vários líderes do PCB foram presos.  

De acordo com Martins, o relacionamento amistoso entre a grande imprensa e o 

Governo Provisório também não durou muito, pois o regime valia-se do momento político 

instável para cercear a liberdade de expressão, ainda mais quando se deflagrou o processo de 

reconstitucionalização do país: 

 

O Diário Carioca, órgão que aplaudiu entusiasticamente a deposição de Washington 

Luiz [...] bastaram apenas algumas semanas para que a folha passasse ao campo 

oposto. Os ataques dirigiram-se, sobretudo à ala tenentista, alojada em cargos 

estratégicos. A campanha em prol da redemocratização do país resultou em fevereiro 

de 1932, na invasão e destruição da redação do jornal, levada a efeito por membros 

                                                
154GOMES, Ângela Maria de C.; LOBO Lúcia L.; e COELHO, Rodrigo B. Marques, 237. Revolução e 

restauração: a experiência paulista no período da constitucionalização. In: GOMES, Ângela de Castro (coord.). 
Regionalismos e centralização política. Partidos e Constituinte nos Anos 30. (Coleção Brasil, Século 20).Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p.242. Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/141.pdf>. 

Acesso em 10 abr. 2013. 
155 BRASIL. Decreto-Lei nº 19.459 de 6 de dezembro de 1930 institui a Comissão Legislativa, sob a presidência 

de honra do ministro de Estado da Justiça, para elaborar os projetos de revisão ou reforma da legislação civil, 

comercial, penal, processual da justiça federal e do Distrito Federal, de organização judiciária do Distrito Federal, 

e de outras matérias indicadas pelo mesmo ministro. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19459-6-dezembro-1930-510461-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 10 abr.2013. 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/141.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19459-6-dezembro-1930-510461-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19459-6-dezembro-1930-510461-publicacaooriginal-1-pe.html
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do Exército, alguns de alta patente.  Em sinal de protesto, os jornais cariocas não 

circularam no dia seguinte [...]156 

Após a saída de João Alberto do cargo, outros interventores também não se sustentaram 

politicamente em São Paulo e foram substituídos pelo diplomata Pedro de Toledo, que assumiu 

a interventoria paulista numa tentativa de aplainar as posições políticas deste estado, que 

passou a ter um interventor paulista e civil, conforme reivindicado anteriormente,  mas a 

situação não mais ia se acalmar porque a expressão de insatisfação  paulista era cada vez mais 

frequente e a oposição era mais articulada, principalmente pela Frente Única Paulista, apoiada 

pela imprensa local. 

A promulgação do Código Eleitoral Brasileiro, em 24 de fevereiro de 1932, através do 

Decreto-Lei nº21.076157 foi uma tentativa do Governo Provisório de sinalizar à oposição que 

o país estava retornando ao processo democrático numa tentativa de contê-las. O Código 

Eleitoral regulamentou o alistamento eleitoral, assim como, as eleições federais, estaduais e 

municipais em todo o país e com ele, muitas reivindicações foram alcançadas e as principais 

foram: o voto direto e secreto, o voto feminino, a representação classista e a criação da Justiça 

Federal. O jornal carioca A Pátria que apoiara os aliancistas em 30, nos editoriais de janeiro 

de 1932 responsabilizava Vargas pela gravidade da situação, intimando-o a se definir 

favoravelmente à Constituinte 158. Neste cenário de opiniões contrárias, o Governo Provisório 

anunciou a data efetiva para a eleição da nova Assembleia Constituinte: 03 de maio de 1933. 

O ambiente de descontentamento ficou evidente em 25 de janeiro de 1932, durante as 

comemorações do aniversário de São Paulo, quando milhares de paulistas foram à Praça da Sé 

para protestar com faixas, cartazes e panfletos, que refletiam sua indignação com o Governo 

Provisório. Em 23 de maio seguinte, os movimentos de oposição ampliaram-se ainda mais, 

com a morte de quatro estudantes por policiais, durante um protesto pró Constituição. Os 

estudantes Mário Martins de Almeida, de 31 anos, Euclydes Bueno Miragaia, de 21, Dráusio 

Marcondes de Souza, de 14 e Antônio Américo de Camargo Andrade, de 30 anos acabaram 

tornando-se mártires e símbolos do que seria o primeiro movimento armado contra o regime 

instituído em 1930. Em julho de 1932, os desentendimentos entre São Paulo e o Governo 

Provisório culminaram com a guerra civil conhecida por Revolução Constitucionalista, 

deflagrada no dia nove daquele mês e ao longo dos três meses seguintes, os combates foram 

                                                
156 MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina. A História da Imprensa no Brasil, São Paulo: Contexto, 2012, 

p.167 
157BRASIL. Decreto-Lei nº 21.076 de 24 de fevereiro de 1932 decretou o código eleitoral. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-norma-

pe.html>. Acesso em 10 set. 2013. 
158 PRESTES, Anita Leocadia. Luis Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora. São Paulo: Brasiliense, 

2008, p.37 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-norma-pe.html
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chefiados pelo general Isidro Dias Lopes, antigo líder da Coluna Prestes, com a ampla adesão 

da população paulista à causa. 

 

A situação política agravava-se progressivamente, surgindo duas correntes: a que 

pregava a urgente reconstitucionalização do país, pela convocação de eleições para 

uma Constituinte, e a que pretendia prolongar o regime de Governo Provisório. A 

maioria da imprensa defendia a primeira solução. Em São Paulo, a questão adquiria 

traços específicos e a imprensa, ali, preparava o clima propício à eclosão, a 9 de julho 

de 1932, do movimento dito Constitucionalista, em que o rádio teve, pela primeira 

vez na vida política brasileira, papel de destaque. Além do comando que teve, 
incontestavelmente exerceram naquele movimento, o Estado de São Paulo e a 

Gazeta, surgiria então o Correio de São Paulo, órgão dos revoltosos, dirigido por 

Rubens Amaral, cujas crônicas diárias eram lidas no rádio por César Ladeira. Os 

Diários Associados ficaram ao lado do movimento paulista e, derrotado este, surgiu 

sério perigo para a empresa, já de grandes dimensões, montada por Assis 

Chateaubriand.159 

 

Os jornais e as radiodifusoras participaram ativamente na luta paulista, e como 

resultado desse engajamento dos meios de comunicação, houve forte mobilização popular. 

Pilagallo afirma que a imprensa paulista abriu mão de fazer jornalismo, privilegiando uma 

campanha para elevar o moral da população e, sobretudo, das tropas paulistas 160  e aponta que 

a imprensa deu condições para sustentar, por mais tempo, os ideais dos grupos políticos 

contestadores. Neste viés, algumas empresas privadas também marcaram seu apoio ao 

movimento constitucionalista de São Paulo através de ações de publicidade e propaganda 

(Anexo C) cujo conteúdo temático dos anúncios dos seus produtos era a insurreição paulista, 

em especial, os soldados revolucionários. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi vencida 

pelas forças do governo de Vargas, porém o seu objetivo foi alcançado com a confirmação da 

Assembleia Constituinte em 1933. Silva (1971)161 considera o evento paulista de 1932 um 

contragolpe,162 pois visava restaurar a hegemonia de São Paulo na direção da política brasileira. 

Na transição de 1932 para 1933, desencadearam-se processos de rearranjo político de 

antigos e novos grupos políticos que procuram se aglutinar, tendo em vista as eleições para a 

Assembleia Constituinte.   

 

Lideranças tenentistas que participavam do governo ou estavam próximas dele 

também buscaram reunir forças para enfrentar os embates políticos da Constituinte. 

Para isso, contaram com o apoio do interventor no Distrito Federal, Pedro Ernesto, 

que criou o Partido Autonomista, e do interventor em Pernambuco, Lima Cavalcanti, 

                                                
159 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p.377-378. 
160PIRAGALLO, Oscar. A imprensa paulista fardada de 1931. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 jun. 2012. 

Coluna Opinião[s.n.]. Online. Disponível em :<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/53529-a-imprensa-

paulista-fardada-de-1932.shtml>. Acesso em 21 nov.2014. 
161 SILVA, Hélio. 1938-Terrorismo em campo verde. São Paulo: Civilização Brasileira, 1971, p. 67. 
162 Termo contragolpe está relacionado ao movimento revolucionário de 1930. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/pedro_ernesto
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/carlos_de_lima_cavalcanti
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/53529-a-imprensa-paulista-fardada-de-1932.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/53529-a-imprensa-paulista-fardada-de-1932.shtml
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que criou o Partido Social Democrático. Já em outros estados, mais distantes da 

influência tenentista, os grupos políticos trataram de formar novas frentes ou partidos 

regionais. Em São Paulo, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista 

uniram-se na Chapa Única por São Paulo Unido. No Rio Grande do Sul, Flores da 

Cunha organizou o Partido Republicano Liberal; em Minas Gerais, Gustavo 

Capanema e Antônio Carlos de Andrada fundaram o Partido Progressista. 

Finalmente, entre as forças que participaram das eleições, destacou-se a Igreja 

Católica, que tinha no Centro Dom Vital um núcleo de debates e difusão de idéias e, 

para a ocasião, organizou a Liga Eleitoral Católica.163 
 

 

Esta eleição foi realizada na data prevista, sem maiores contentas, com um número 

estimado em 1.285.000 votantes164 e, em 15 de novembro de 1933, foi instalada a Assembleia 

Nacional Constituinte, sob a presidência do mineiro Antônio Carlos. Durante a Constituinte, 

seus membros realizaram debates em torno da criação de um modelo político que resultou em 

um texto que contemplou atribuições do poder central, mas também atendeu as demandas de 

políticos regionais. Após prolongados exercícios de negociações, o texto aprovado determinou 

também realização de eleições legislativas e, até a posse dos novos candidatos eleitos para o 

Congresso, que ocorreria em maio de 1935, ficaria prorrogado os trabalhos da Assembleia. 

A nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934, assegurando o voto 

universal, a representação classista, a liberdade de crença, de reunião e associação política, o 

direito à educação confessional nas escolas públicas, a organização federativa do Estado e a 

consolidação em grande parte da legislação social em vigor desde 1930.  A Constituição de 

1934 também garantia a independência do Poder Legislativo com a divisão em Câmara e 

Senado, provendo mandato parlamentar de quatro anos.  

O corpo de constituintes elegeu, por voto indireto, Getúlio Vargas para o cargo de 

Presidente da República, que tomou posse em 20 de julho de 1934. Com as eleições de outubro, 

foram eleitos parlamentares que, com uma oposição em minoria, limitava-se a denunciar os 

abusos e a repressão do Governo Constitucional, mas não tinham força suficiente para enfrentá-

lo, agora legitimado pelo voto indireto. 

 

 

 

 

                                                
163CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Anos de incerteza (1930-1937) >Constituição de 1934. Rio de Janeiro: FGV, 1997. Disponível 

em <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/Constituicao1934>. Acesso em: 20 

nov.2014. 
164SAMENTO, Carlos Eduardo. Palácio Tiradentes, 70 anos de história. In: BELOCH, Isabel e FAGUNDES, 

Laura Reis (Orgs). Rio de Janeiro: Memória Brasil, 1996, p.90. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/flores_da_cunha
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/flores_da_cunha
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/antonio_carlos_ribeiro_de_andrada
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/Constituicao1934
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2.3 O surgimento da Ação Integralista Brasileira em 1932  

 

Os anos iniciais da década de 30 constituíram-se de muitas discussões e propostas para 

soluções políticas que envolveram variados setores e também foram marcados por agitações 

políticas, greves e crise econômica. Ensaiava-se a incorporação do trabalhador ao projeto do 

Estado a partir das regulamentações dos sindicatos e demais legislações do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Desta forma, o Estado pretendia conter os conflitos advindos 

da questão social. 

 

As décadas de 1920 e 1930, até a implantação do Estado Novo, foram décadas de 

intensa fermentação ideológica, refletindo a percepção de que a Primeira República 

vinha esgotando ou esgotara as expectativas que cercavam a sua fundação. A grande 

depressão mundial e, no plano interno, a revolução de 30 deram aos intelectuais da 

época a sensação que chegara o momento de explicar o Brasil: ou seja, para se 

descobrir novo caminho, em busca da realização de diferentes ideais, tornava-se 

necessário interpretar o passado 165. 

 

 

O governo fascista era exercido, na Itália, por Benedito Mussolini e sustentava-se no 

controle do Estado pela coerção, disciplina, respeito à hierarquia, ao corporativismo e à 

intervenção estatal. Seu modelo tornou-se fonte de inspiração para que, no Brasil, surgissem 

movimentos de extrema direita, cujo grupo de destaque, no Brasil, foi a Ação Integralista 

Brasileira. Plínio Salgado (1895-1975), seu fundador, era jornalista e escritor participante do 

grupo modernista verde-amarelo e após uma viajem a Itália, articulou-se a jornalistas, 

intelectuais e políticos de tendências autoritárias, iniciando a Sociedade de Estudos Políticos 

(SEP)166, em março de 1932, as vésperas da Revolução Constitucionalista. O ambiente político 

corroborava para tais iniciativas, que no caso específico da SEP, culminou com o lançamento 

do Manifesto Integralista167, em outubro deste mesmo ano, no mesmo período da rendição dos 

revoltosos de São Paulo. 

                                                
165 FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário (1920-1940). Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.30. 
166 A Sociedade de Estudos Políticos chegou a contar com 148 membros, agrupando antigos companheiros de 

militância do Partido Republicano Paulista, intelectuais com quem Salgado estabelecera contato durante a sua 

carreira como escritor e jornalista, estudantes da faculdade de direito de São Paulo e elementos da Ação Imperial 

Patrionovista. Conferir em: BARBOSA, Jefferson. A ascensão da ação integralista brasileira (1932-1937). Revista 

de Iniciação Científica da Faculdade de Filosofia e Ciências, Marilia: UNESP, v. 6, n. 1/2/3, p.67-81, 2006. 
167 Manifesto Integralista, sintetizava o ideário básico da nova organização: defesa do nacionalismo, definido mais 
sobre bases culturais do que econômicas, e do corporativismo, visto como esteio da organização do Estado e da 

sociedade; combate aos valores liberais e rejeição do socialismo como modo de organização social.  Conferir em: 

Centro de Pesquisa e Documentos de História Contemporânea, FGV. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/AIB>. Acesso em 13 fev. 

2013. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/corporativismo
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A Ação Integralista Brasileira era uma organização política que arregimentou muitos 

adeptos e tinha como lema “Deus, Pátria e Família”. Segundo Cytrynowicz , o integralismo era 

um movimento dirigido, basicamente, às camadas medias urbanas, e “abriu um espaço político 

à participação de setores que não eram representados pelos partidos políticos e pelas elites 

tradicionais muitas vezes concentrados nas grandes cidades”168, que ainda não teriam definido 

o seu espaço de representação na esfera política e, uma vez atraída pelos benefícios do governo 

de Getúlio, construiu um pensamento direitista e anticomunista169. Neste sentido, a AIB era 

fonte de compartilhamento de ideias autoritárias sobre a construção de um Estado nacional 

brasileiro, que ganhava cada vez mais simpatizantes por parte dos intelectuais. 

Bulhões170 afirma que “o uso da propaganda, com fins políticos foi inaugurada pela 

AIB e não pelo Estado Novo, como a bibliografia sobre o assunto deixa transparecer esta 

impressão”. Pelo uso de veículos de comunicação, alguns próprios, a AIB difundiu sua doutrina 

em nível nacional, organizada a partir de uma Secretaria Nacional de Propaganda dentro da 

sua estrutura hierárquica. Participou ativamente na imprensa pelos Jornais A Offensiva (1934-

1938), Monitor Integralista (1932-1938), a Revista Anauê! (1935-1937) e também no mercado 

editorial, através de obras literárias doutrinárias:  

O mercado editorial apostava num filão cujo êxito derivava da propaganda política 

que crescia por simples efeito da lógica de competição das forças radicalizadas. 

Comunistas, integralistas e corporativistas-varguistas corriam atrás de estratégias de 

publicação de textos doutrinários. Os integralistas foram os que mais articularam esta 

ação, afinal Gustavo Barroso, Plínio Salgado, Menotti Del Piccia e outros líderes 

provinham da compacta experiência do grupo modernista verde-amarelo. O 

engajamento de Smith sua contribuição com a coleção Azul, dedicada à política, 

melhor dizendo, à quase exclusiva publicação de textos de integralistas. A editora 

Civilização Brasileira era a principal divulgadora da obra de Barroso e de outros 
lideres fascistas. Até a coleção Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, refletia a 

tensão editorial entre as direitas, se se levar em conta a publicação da obra de Oliveira 

Vianna, Azevedo Amaral ou Barroso. Por oposição, observa-se que, até o início dos 

anos 40, a edição da esquerda foi praticamente nula .171. 

 

 

Em um momento de descrédito do liberalismo, os intelectuais de direita e de esquerda 

buscavam novas alternativas para os problemas brasileiros, tanto político-econômicos, quanto 

sociais, levando ao aparecimento de partidos políticos de extrema direita e que foi um 

                                                
168CYTRYNOWICZ, Roney. O fascismo brasileiro entre as oligarquias e a modernidade. In: Imagens do Sigma. 

SOMBRA, Luís Henrique e GUERRA, Luís Felipe Hirtz (org). Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro, 1998, s.n. 
169 Ibid., [s.n.] 
170 BULHÕES, Tatiana da Silva. Integralismo em foco: imagens e propaganda política. Rio de Janeiro: Imprensa 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2012, p.37. 
171SORÁ, Gustavo. Brasilianas: José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro. São Paulo: Edusp, 

2010, p.174. 
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fenômeno característico do fim da Primeira Guerra, nos países europeus. Na França, foi 

fundado o Faisceau (1925-1928), inspirado no fascismo italiano de estilo paramilitar; na 

Inglaterra surge o Bristish Union of Fascism (1932-40), que chegou a ter cinquenta mil 

inscritos. Em 1933, surgiu o partido  Falange Espanhola em Madri e na Alemanha, o Partido 

Nazista ascendeu ao poder 172. 

Neste mesmo ano, cerca de quarenta mil integrantes da AIB marcharam em ato público 

pelas ruas de São Paulo, pois os “galinha-verde”173 lançavam Miguel Reale como candidato à 

Assembleia Constituinte, demonstrando que o Integralismo recebeu grande adesão, “inclusive 

de militares e apoiavam o Governo Provisório de Getúlio e do qual queriam participar”174. 

O surgimento da Ação Integralista Brasileira, em 1932, e da Aliança Nacional 

Libertadora, em 1935, foram variáveis resultantes do efervescente ambiente político no qual a 

sociedade brasileira estava inserida. 

 

2.4  Aliança Nacional Libertadora 

As insatisfações com não cumprimento das promessas de Vargas levaram vários 

grupos, de natureza ideológica diferentes, a buscarem juntos uma solução política para dar 

embasamento as lutas populares de então. Grupos de comunistas, socialistas, líderes sindicais, 

liberais e militares, insatisfeitos com o governo, se aglutinaram objetivando criar uma 

organização política de âmbito nacional, que resultou no lançamento da Aliança Nacional 

Libertadora (ALN), no final do mês de março de 1935, em solenidade na capital federal. 

A ALN era uma agremiação política de oposição, que tinha por dirigentes o capitão da 

marinha, Hercolino Cascardo e Carlos Amoreti Osório. Ela congregava operários, estudantes 

e membros da camada média urbana, de posições de esquerda por melhores condições de vida, 

sob a égide do Pão, terra e liberdade175. De acordo com Castro 176, seu o programa reivindicava 

a ampliação das liberdades civis, a suspensão definitiva do pagamento da dívida externa, a 

proteção aos pequenos e médios proprietários de terra e a reforma agrária nos latifúndios 

improdutivos, a nacionalização das empresas estrangeiras, o combate ao fascismo e era a favor 

de um governo popular. A “ameaça comunista” tornou-se mais presente com seu 

                                                
172DOTTA, Renato A.; SCARRONE, Marcello. Cronologia do fascismo. Revista de História da Biblioteca 

Nacional. Vol. Out. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2010, p.22. 
173 Apelido dado aos integralistas pela cor de seu uniforme. 
174 VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Estado Novo: consolidando o autoritarismo. Trabalho apresentado ao 

2º Encontro de Aprofundamento Temático do Memorial da Resistência, São Paulo,2012. 14f. Cópia impressa.  
175 Frase título usada pela Aliança Nacional Libertadora em seus manifestos.  
176 CASTRO, Bertholdo. Vargas, a herança de uma era. Revista Conjuntura Econômica. vol 58, n. 8.São Paulo: 

FGV,2004, p.26. 
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crescimento177 e com os embates com a Ação Integralista Brasileira. Com efeito, os atos 

públicos, organizados pela ALN, englobavam temáticas que discursavam contra o 

imperialismo e o fascismo e que “atraia milhares de adeptos e conquistou a simpatia de setores 

cada vez mais amplos da opinião pública” 178. A adesão da imprensa carioca à ALN, se fazia 

presente nos jornais A Pátria (1920-1940), de Antenor Novaes, que se colocava “ao lado do 

proletariado, sem distinção de cor política”179, e A Manhã (1935-1936?), de Pedro Mota Lima. 

Em São Paulo, era apoiada pelo jornal A Plateia (1888-1952). Por outro lado, o governo 

constitucional valia-se do auxílio de outros grandes jornais para expor seus atos para a 

sociedade de forma a influenciá-la: 

 

As provocações do Governo contra a Aliança Nacional Libertadora aumentaram. Em 

26 de junho de 1935, o jornal O Globo anunciou a “descoberta de um plano 

subversivo para implantar no Brasil um regime soviético, dizendo que o plano 

chegara diretamente de Moscou”. Segundo o jornal, a Revolução Vermelha iria ser 
desencadeada no Brasil, Uruguai e na Argentina. O presidente nacional da Aliança 

ficou tão indignado com a provocação que desafiou o diretor do jornal, Roberto 

Marinho para um duelo. 180 

 

A presença de comunistas nas frentes populares da ALN e a sua posição antifascista e 

anti-imperialista ameaçavam o conservadorismo do Congresso Nacional e a ordem parlamentar 

que, com o amparo do Governo, aprovou o projeto da Lei de Segurança Nacional, em março 

de 1935 e que foi convertida na Lei nº 38, em 04 de abril de 1935. Posteriormente, foi reforçada 

pela Lei nº 136, de dezembro do mesmo ano, que definiria como crime as ações contra a ordem 

política e social, dando ao Governo Federal poderes especiais para reprimir atos de subversão. 

Mesmo assim, a Aliança Nacional Libertadora, promoveu eventos públicos, em 05 de julho de 

1935, em comemoração aos levantes tenentistas de 1922 e 1924. Tais eventos de ordem política 

culminaram com a articulação de vários levantes em território nacional: em Natal, no Rio 

Grande do Norte, que ficou sob o governo dos rebeldes por quatro dias, seguida de Recife e do 

Distrito Federal, onde sublevou-se o 3º Regimento de Infantaria e na Escola de Aviação no Rio 

de Janeiro, todos derrotados pelo Governo. 

                                                
177 Em três meses, a Aliança Nacional Libertadores formou 1.600 núcleos em todo o território nacional. 
178 PRESTES, Anita Leocardia. Luis Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora, São Paulo, Editora 

Brasiliense, 2008, p. 99 
179FERREIRA, Marieta de Moraes. A Pátria. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil. FGV. Verbete, 2007, p. 2 Disponível em:<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/P%C3%81TRIA,%20A.pdf>. Acesso em 02 fev 2013 
180VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Estado Novo: consolidando o autoritarismo. Trabalho apresentado ao 2º 

Encontro de Aprofundamento Temático do Memorial da Resistência, São Paulo, 2012. 14f. Cópia impressa. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/P%C3%81TRIA,%20A.pdf
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O jornal matutino A Manhã, tinha oficinas próprias no centro da cidade do Rio de 

Janeiro e em seu editorial, dedicava grandes espaços às questões operárias e “publicava o que 

corria no mundo com relação às manifestações antinazistas de forma que suas edições eram 

sempre apreendidas” 181. Na edição de 27 de novembro, A Manhã publicou, em manchete, 

“Prestes à frente da insurreição armada no Rio – Sob seu comando levantou-se de madrugada 

a guarnição desta capital” dando destaque aos acontecimentos do Nordeste. Em represália, a 

Polícia Especial destruiu suas oficinas, usando barras de ferro e bombas. Não ocorreram prisões 

de funcionários, mas muitos foram alertados a tempo e fugiram. Segundo Pandolfi 182, estas 

rebeliões motivaram o endurecimento do regime de Vargas, levando o Congresso a aprovar 

uma série de medidas que “cerceavam o próprio poder” e deu ao Poder Executivo condições 

para aumentar a coerção e a censura de formas praticamente ilimitadas. Os movimentos 

insurrecionais, tais como a Revolução Constitucionalista de 1932, o movimento de 1935 da 

Aliança Nacional Libertadora e o golpe Integralista, que iria ocorrer em 1938, representam a 

proliferação de ideologias políticas que acabaram vencidas pelo governo de Getúlio.   

Ao fazer um breve retrospecto, observa-se que o controle e a segurança aumentaram ao 

longo da década de 30, quando, em 1933, foi criada a Delegacia Especial de Segurança Política 

e Social (DESPS). Esta Delegacia Especial, que atuava em âmbito federal, surgiu em 

consequência da forte oposição enfrentada por Getúlio na deflagração do processo de 

reconstitucionalização por São Paulo, em 1932, e da preocupação com o aumento das tensões 

sociais. De acordo com Fagundes 183, a segurança da ordem social e o receio em relação ao 

perigo representado pelos considerados “subversivos” foram fundamentais para a estruturação 

e burocratização da polícia política brasileira. Naquele contexto, a centralização administrativa 

do Estado brasileiro era vista como uma alternativa para superar os impasses políticos, 

herdados da descentralização da Primeira República. Neste curso, a segurança pública 

transformou-se em espaço de controle, vigilância e repressão dos inimigos da ordem social e 

política. A Delegacia Especial era subordinada à Chefia de Polícia do Distrito Federal, na 

pessoa de Filinto Miller, que padronizou as operações das policias especiais em todo o Brasil. 

                                                
181 Edmar Morel, em seu livro de memórias relata o fato descrito, e informa que foi um dos fundadores do núcleo 

da Aliança Nacional Libertadora de Santos em São Paulo. Conf. MOREL, Edgar. Memórias de um repórter, Rio 

de Janeiro: Record, 1999, p.51-54 
182PANDOLFI, Dulce Chaves. A revolta comunista de 35.Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea. Rio de Janeiro: FGV. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/RevoltaComunista> Acesso em: 20 ago2014. 
183FAGUNDES, Pedro Ernesto. Foi sempre assim: Modus Operandi da Polícia Política do Estado do Espírito 

Santo (1930-1985). In: Pedro Ernesto Fagundes (org.) Arquivos da Repressão Política do Espirito Santo (1930-

1985). Vitória: PPGHIS-UFES: GM Ed., 2011, p. 16. 
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Suas atividades intensificaram-se com a censura e a repressão as ações a favor da 

descontinuidade do regime de Vargas e ao pensamento de esquerda. Durante o Governo 

Constitucional de Vargas, a agitada conjuntura política aumentou a vigilância, controle e 

repressão de indivíduos, grupos, partidos e organizações de caráter ideológico, com destaque 

para os militantes da Aliança Nacional Libertadora e, posteriormente, da Ação Integralista 

Brasileira. Os movimentos contra o regime e suas manifestações acabaram acirrando o controle 

e a censura, levando a revisão da legislação vigente, que culminou com a Lei de Segurança 

Nacional184, de 1935 e aumentou a coerção a liberdade civil e de imprensa. 

 

2.5 A propaganda oficial organizada  

 Às vésperas da proclamação da nova Constituição em 1934, foi criado o Departamento 

de Publicidade e Difusão Cultural (DPDC), vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, pelo Decreto-Lei nº 24.651 de 10 de julho de 1934185 e, portanto, era uma ação ainda 

do Governo Provisório. Para o governo de Getúlio, faltava um organismo administrativo 

especializado nos processos técnicos, que servissem de instrumento de difusão cultural e o 

estímulo à cultura física, pois as experiências anteriores com o DOP e com a regulação da 

censura cinematográfica pela cobrança de taxa, demandavam aprimoramento profissional nesta 

área.  Era da competência do DPDC analisar a utilização do cinema e do rádio para intensificar 

a exibição de filmes educativos em todos os meios sociais.  Para isso, foram instituídos prêmios 

e favores fiscais e as taxas de censura seriam convertidas em verbas para o novo órgão. 

O Departamento de Publicidade e Difusão Cultural veio de um projeto encomendado 

por Getúlio Vargas a Lourival Fontes, antigo aliado aliancista, então chefe de gabinete da 

prefeitura, diretor do Kennel Club e editor da revista Hierarchia186, que, nesta ocasião, era 

                                                
184A Lei de Segurança Nacional, promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e 

social. Sua principal finalidade era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, 

submetendo-os a um regime mais rigoroso. 
185BRASIL.Decreto-Lei nº. 24.651 de 10 de julho de 1934 cria o Departamento de Publicidade e Difusão Cultural. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24651-10-julho-1934-503207-

publicacaooriginal-.1-pe.html> Acesso em: 12 jan.2014. 
186 Revista Hierarchia (1931-1932) foi uma revista de política, economia, cultura e questões sociais,  lançada no 

Rio de Janeiro em agosto de 1931, tendo Lourival Fontes como diretor e Rodolfo Carvalho como diretor-
comercial e diretor-secretário. A redação era na Rua Teophilo Ottoni, passando depois para o nº 110 da Avenida 

Rio Branco (uma sala no prédio do Jornal do Brasil), e, já em 1932, para o nº 23 da Praça Marechal Floriano, 

onde então funcionava a Casa Allemã. Em formato de livro e com 128 a 166 páginas, a revista era feita em duas 

colunas e dividida em seções. "Artigos Especiaes", a seção principal, tratava de temas como ensino religioso e 

ensino leigo, fascismo, diretrizes sociais do Brasil, família e divórcio, centralização e federação, economia, 

arquitetura, organização nacional e defesa militar, democracia. Algumas de suas seções permanentes eram "O 

mês internacional" e "Revista dos livros". Os artigos eram, em geral, longos e densos. Colaboram nas poucas 

edições da revista: Antônio José Azevedo Amaral, que anos depois responsável pelas revistas Diretrizes e Novas 

Diretrizes, Sérgio Buarque de Hollanda, Plínio Salgado, Alceu Amoroso Lima (que assinava Tristão de Athayde), 
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funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pelos eventos de ordem turística, 

inclusive o ordenamento do Carnaval e a sua divulgação na Imprensa.  De acordo com Lira 

Neto187, após a realização do relatório pedido por Vargas, Lourival Fontes188 foi surpreendido 

com o convite para dirigir o órgão, e “orientar todos os meios de comunicação com o objetivo 

de utilizá-los na propaganda governamental”. Ao assumir sua diretoria, Lourival Fontes, 

afastou-o da Imprensa Oficial e modernizou suas atividades ao criar a Hora do Brasil, em 

cadeia nacional de rádio, em novo formato para atrair mais o ouvinte. Este departamento 

promoveu, principalmente, a imagem do Brasil, estimulando o mercado turístico, além de 

aproximá-lo da imprensa nacional e internacional. 

Thassilo Sampaio Mitke foi chefe do Serviço de Censura aos jornais do DIP,  e em 

entrevista ao jornal O Estado de São Paulo 189 em 1975, declarou que a força e o prestígio do 

departamento, considerado um superministério, eram avaliados pela duração das audiências  

que Fontes mantinha com Getúlio, todas as quintas-feiras. Nesses dias, acompanhava-o seus 

auxiliares carregados com pastas de papelão (Anexo A).  

Existia, portanto, tentativas de melhoria da organização e dos métodos de propaganda 

em relação aos meios de comunicação durante o governo de Vargas, que interpolava seus 

assessores sobre o assunto. Ao relatar uma viagem a Berlim para uma conferência sobre 

Agricultura, Luís Simões Lopes, seu oficial de gabinete, contou o quanto era impressionante a 

propaganda sistemática, metodizada do governo alemão e sugeriu a “criação de uma miniatura 

dele no Brasil”190. 

De acordo com O GLOBO, em julho de 1935, Lourival Fontes concedeu entrevista a 

esse jornal,  e na ocasião em que falou da abrangência do órgão de propaganda do governo, 

referindo-se ao DPDC já como um departamento nacional de propaganda. De acordo com 

Fontes, a propaganda nacional era uma causa que exigia a “colaboração da imprensa 

                                                
Cândido Portinari, Christóvam de Camargo, José Maria Bello, Oliveira Vianna, Octavio de Faria, Heráclito Sobral 

Pinto, Hélio Vianna, Bezerra de Freitas, Moacyr Pompéa, Alberto Gonçalves, Reis Carvalho, o padre Galdino 

Moreira, padre Leonel Franca, Mattos Pimenta, José Augusto, Luiz Schnoor, Mendes Fradique, Ildefonso Albano, 

Fábio Sodré, Povoas de Siqueira, Samuel Torres Videla, Saboya de Medeiros, Ribas Carneiro, Gilberto Amado, 

Belisário Penna, Anísio Teixeira, Fernando Magalhães, Francisco de San Tiago Dantas, Gustavo Lessa, A. 

Carneiro Leão, Gennaro Vidal, Pandiá Calógeras, Madeira de Freitas, Pantoja Leite, Bernardo Lichtenfels Júnior, 
Osório Lopes, Belmiro Valverde, dentre outros. 
187 CAVALCANTE NETO, João de Lira. Getúlio: do Governo Provisório ao Estado Novo. São Paulo: Cia das 

Letras, 2012, p. 398, 
188LOPES, Sonia C. Lourival Fontes no Governo Vargas: um jogo de poder com luzes e sombras. Trabalho 

apresentado na ANPUH -2002; Rio de Janeiro. 12fl.Cópia impressa, p.10 
189 O ESTADO DE SÃO PAULO, São Paulo, Suplemento do Centenário, 29 nov. 1975, p. 72. 
190CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS (FGV). Acervo Gustavo Capanema, classificação GC g1934.09.22. Data de produção: 

22.set.1934 a 05 jul. 1944. 
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sistematicamente, para não haver dispersão de esforços”191, e foi responsável pela Imprensa 

Nacional, Turismo, informações nacionais e estrangeiras, esportes, radiodifusão, teatro e 

cinema. Este órgão atuou em todos os campos relacionados ao que se denominava “educação 

nacional”, exercendo censura e controle de todos os meios de comunicação incluindo-se a 

proibição do uso de língua estrangeira nas transmissões radiofônicas e a circulação de jornais 

e revistas estrangeiras.  

Com o Decreto-Lei nº 300 de 1938192, que previa a isenção de taxas de importação de 

papel, os empresários da imprensa e de editoras enfrentavam burocracia para ter direito a esta 

isenção. Assim, o governo passou a conceder ou não esses favores fiscais, levando muitas 

publicações a cooperar com as orientações governamentais. O Departamento Nacional de 

Propaganda manteve-se vinculado ao Ministério da Justiça com Lourival Fontes na direção 

geral.: 

 
Convocado a colaborar com o regime, Lourival serviu bem a Getúlio Vargas por seu 

senso de liderança e respeito pela hierarquia. Enquadrava-se também no novo projeto 

por ser anticomunista, bem adaptado à veia policial, tão indispensável ao Estado Novo.  

Emprestando seu prestígio de jornalista e intelectual aos órgãos que dirigiu, usufruía, ao 
mesmo tempo, de todo o poder que estes lhe conferiam. Foi, como muitos o chamavam, 

o nosso Goebbels, um Goebbles caboclo que, incorporou às práticas autoritárias da 

tradição brasileira, outras mais modernas, que se tornavam através da propaganda e da 

educação instrumentos de adaptação do homem à nova realidade social.193 

 

Como lembra Silverstone: 

A mídia sempre foi uma parte crucial do processo político, em democracias, mas também 

em tiranias, pois a disseminação e administração da informação são por sua vez, parte 

crucial da administração de um Estado Nacional; e a criação e a administração da 

cidadania dependem, por sua vez, da informação e da comunicação eficazes dentro dos 

governos, em meio aos governados, como também entre eles.194 

 

O golpe, que instituiu o Estado Novo (1937-1945), aboliu a liberdade de expressão e 

pensamento, já que pela sua Constituição, a imprensa estaria subordinada ao poder público.  O 

texto da Constituição de 1937 foi redigido por Francisco Campos. Além disto, esta 

Constituição reforçou os poderes do presidente da República, conferindo-lhe o direito de 

governar por decretos-lei. Esta condição ampliou a intervenção do governo federal nos estados, 

já que também extinguiu o poder legislativo em todos os âmbitos.  

                                                
191 O GLOBO, Rio de Janeiro,04 jul.1935, p. 5. 
192 BRASIL. Decreto-Lei 300 de 1938 regula a concessão de isenção e redução de direitos aduaneiros. Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0300.htm>. Acesso em: 12 abr. 2013 
193LOPES, Sonia C. Lourival Fontes no Governo Vargas: um jogo de poder com luzes e sombras. Trabalho 

apresentado na ANPUH -2002; Rio de Janeiro. 12fl.Cópia impressa, p.10 
194SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Ed. Loyola, 2002, p.268 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0300.htm
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As tecnologias da comunicação social eram de extrema relevância para os planos da 

ideologia do estadonovista que promoveu, em parceria com o Terceiro Reich, a apresentação 

de um equipamento de uso doméstico de recepção de imagens com áudio, chamado televisão.  

Este equipamento poderia ampliar as relações entre poder político e os meios de comunicação 

e, para demonstrar o progresso do Brasil, a “Exposição de Televisão” ocorreu durante a Feira 

de Amostras do Rio de Janeiro, em 1939, e  nela, a empresa alemã Telefunken realizou a 

primeira transmissão pública de televisão do Brasil: “presente ao espetáculo, animado com o 

invento, Getúlio Vargas resolveu fazer um teste, entrou numa cabine e, instantes depois, sua 

sorridente e deslumbrada imagem aparece diante da plateia dentro da caixa da televisão” 195. 

O controle da imprensa, exercido pelo Departamento Nacional de Propaganda, tinha 

como meta garantir a comunicação direta entre o governo e a sociedade, mas, pelo caminho da 

censura e da compressão, acabou por levar os jornais importantes como os Diários Associados, 

Jornal do Commércio, Correio da Manhã a publicarem artigos de fundo contra a censura no 

Estado Novo, em novembro de 1939.  Em 9 de dezembro de 1939, já durante o Estado Novo, 

um documento histórico196 contra a censura foi assinado por vários representantes da imprensa. 

Dentre eles:  Austregésilo de Athayde, de O Diário da Noite, Elmano Cardim, pelo Jornal do 

Commércio; Austregésilo de Athayde, pelo Diário da Noite; Paulo Bittencourt, pelo Correio 

da Manhã; Roberto Marinho, por O Globo; Orlando Ribeiro Dantas, pelo Diário de Notícias.   

A propaganda oficial organizada só se desvinculou do Ministério da Justiça quando, 

mais uma vez, por decreto de Vargas, tornou-se Departamento de Imprensa e Propaganda, em 

27 de dezembro de 1939 que, segundo Glauco Carneiro, “pelo menos sofisticaria o processo 

de censura”197. Em seguida, foi instituído o Conselho Nacional de Imprensa, ambos em 

dezembro daquele mesmo ano. Assim, começava um novo período na história da propaganda 

política oficial brasileira.  

 

 

 

 

 

                                                
195BUCETTO, Aureo. Em busca da caixa mágica: o Estado Novo e a televisão. Revista Brasileira de História. 

São Paulo,2007, v. 27, nº 54, pp. 177-196. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n54/a10v2754.pdf> . Acesso em 30 nov. 2014. 
196SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Getúlio 

Vargas e a Imprensa: Cadernos de Comunicação. Série memórias, agosto de 2004, p. 35. 
197  Ibid., p36. 
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3. Departamento de Imprensa e Propaganda  

Alzira Vargas, filha de Getúlio, em seu livro de memórias, trouxe para si o fato de ter 

sugerido a Vargas a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. A ideia deste 

departamento, segundo Alzira, deu-se na cidade mineira Poços de Caldas durante o ano de 

1939 num encontro extraoficial entre ela, o prefeito Francisco Assis Figueiredo (futuro diretor 

da divisão de turismo do DIP) e o dramaturgo Procópio Ferreira198. Naquela ocasião, eles 

apresentaram a ela vários dados técnicos, mapas cartográficos, relatórios e estudos para provar 

que o Brasil estava perdendo uma fonte de renda excepcional, por falta de organização turística.   

Alzira, que havia visitado outros órgãos do governo recentemente, como o Serviço de 

inteligência policial, de responsabilidade de Filinto Muller, o DPDC, de Lourival Fontes, 

prometeu ajudar o então prefeito de Poços de Caldas, o que fez nos dias subsequentes: 

 

Prometi ajuda-los e assim que Papai chegou expus-lhe a ideia. Não demonstrou muito 

entusiasmo, assuntos muitos mais importantes e prementes ocupavam seu 

pensamento. Não desanimei: “Quem sabe se juntando o SIP do Filinto para a 

organização do interior e o DP do Lourival  para a propaganda, se possa começar 

alguma coisa nesse setor, ainda que modestamente?” A resposta do meu Patrão foi 

desconcertante: “Se V. tomar a seu cargo  a tarefa de obter a aquiescência de  

ambos, não me oponho.” Eu ignorava que a desavença entre eles fosse além de uma 

pequena ciumeira por questões de serviço, por isso achei melhor aguardar um pouco, 

antes de promover os entendimentos, dos quais nasceria o DIP[...]. O objetivo 

principal, que era o incremento do turismo ficou prejudicado pelas perspectivas 
sombrias de uma próxima guerra mundial199 

 

 

 Para Marialva Barbosa, o DIP foi “a junção do Departamento Nacional de Propaganda 

e do Serviço de Divulgação que funcionava no Gabinete do Chefe de Polícia da Capital, Filinto 

Muller”200 já que a censura passaria a ser administrada pelo departamento, segundo o artigo 14 

do Decreto-lei que o criou.  

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi criado em 27 dezembro de 1939 

pelo Decreto-Lei 1.915201, ligado diretamente ao Gabinete da Presidência da República.  Neste 

sentido, de acordo com Sola, o novo órgão de propaganda do Estado Novo foi afastado das 

“influências pró-nazi que derivavam do Ministério da Justiça, nas mãos de Francisco 

                                                
198 Procópio Ferreira foi dramaturgo   carioca, autor de radionovelas e peças de teatro. 
199 AMARAL PEIXOTO, Alzira Vargas. Getúlio Vargas, meu pai. Rio de Janeiro: Globo, 1960, p. 243-244. 
200 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa: Brasil, 1900-2000, Rio de Janeiro :Mauad X, 2007, 

p.118 . 
201BRASIL. Decreto-Lei 1.915, de 27 de dezembro de 1939 cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-

411881-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 02  de mar. de 2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
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Campos”202, diferentemente dos seus antecessores que eram subordinados a este ministério. 

Havia por parte da equipe de Vargas certa cautela quanto à identificação do Estado Novo com 

o nazi-fascismo, pois para o novo regime político brasileiro, o importante era a conquista da 

opinião pública e do apoio da sociedade tão necessários à legitimação e sustentação do poder, 

oriundo de um golpe203.  A  sede do novo departamento ocupou o Palácio Tiradentes, não mais 

espaço de atividades legislativas, e acabou por agregar forte interpretação simbólica ao seu 

novo ocupante 204. 

 

O Palácio Tiradentes, outrora palco de acalorados debates políticos de articulação de 

chapas eleitorais, de votação de leis, transformara-se, então na agência divulgadora 

da força do Chefe da Nação e por conseguinte, do Estado centralizado. Com o 

emudecimento do Legislativo só se ouvia no plenário Tiradentes a voz de Vargas, a 

celebração constante de sua liderança. 

 

 

O DIP tinha por encargo centralizar e coordenar a propaganda nacional, estimular a 

produção intelectual brasileira através de prêmios e favores fiscais (filmes, livros, 

manifestações artísticas que fossem educativos e genuinamente brasileiros), incentivar as 

relações com a imprensa nacional, internacional  e também com os demais Poderes Públicos, 

para que houvesse a valorização da imagem do país. Também controlava a Agência Nacional, 

originário da Imprensa Nacional que funcionava como uma agência de notícias, tal qual as já 

existentes na época, produzindo e distribuindo somente matérias noticiosas de interesse do 

regime e do Brasil.  Para atingir tal façanha, o departamento foi guarnecido de equipamentos e 

tecnologia para a produção de conteúdo que era preparado para as redações de jornais e 

revistas, para os programas de radiodifusão e para o cinema205. O departamento “estava 

perfeitamente aparelhado para exercer suas funções, tendo adquirido equipamentos 

fotográficos e cinematográficos no estrangeiro, assim como de gravação de discos” 206. Os 

recursos técnicos foram colocados a serviço de projetos do governo, uma vez que “se dirigiam 

                                                
202 SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em perspectiva. 191. 

ed., Rio de Janeiro: BERTRAND, 1987, p.276.  
203CAPELATO, Maria Helena. Propaganda Política e controle dos meios de comunicação. In:Pandolfi, 

Dulce(org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FG, 1999, p. 170. Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/142.pdf>. Acesso em 30 ago. 2013 
204SAMENTO, Carlos Eduardo. Palácio Tiradentes, 70 anos de história. In: BELOCH, Isabel e FAGUNDES, 

Laura Reis (org.). Rio de Janeiro: Memória Brasil, p.110. 
205 Conteúdo temático de interesse governamental. 
206 BARROS, Orlando. Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. In: FONSECA, Silvia Carla Barreto de Brito; CORREA, Maria Leticia(org). 200 

anos de imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Contracapa, 2009, p.271 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/142.pdf
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as multidões, buscando legitimar o Estado nas imagens do uno e do novo, materializando um 

discurso totalitário(sic)”207. 

As ações de propaganda nacional tornaram-se responsabilidade do DIP, assim como as 

informações divulgadas para a população visando à “educação da opinião nacional, sob as 

diretrizes doutrinárias do regime, em defesa da cultura, da unidade espiritual e da civilização 

brasileira”208 e enfatizava as realizações do regime para a promoção, pessoal e política, da 

figura de Vargas. Todas essas obrigações foram acompanhadas das atividades de censura209, 

como explicitado no art. 2 do mesmo decreto que o criou:  

 

Superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo; fazer a 

censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativa e esportivas de qualquer 

natureza, de radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa, quando a esta 

for cominada as penalidades previstas por lei210. 

 

Estava sob sua responsabilidade, e não mais das chefaturas de polícia, a censura prévia 

dos jornais, revistas, cinemas, teatros, livros de forma que o controle dessas atividades zelava 

pela realização de propaganda positiva do regime, tanto dentro quanto fora do país, 

vislumbrando influenciar a opinião pública. Sob seu encargo ficou o também o controle das 

associações esportivas e de recreação, das diversões populares, das encenações teatrais e de 

circos, da organização de conferências e de eventos cívicos. Tal abrangência fez com que o 

departamento participasse da vida cotidiana da sociedade urbana: no lazer, na vida intelectual 

e na saúde da população, ocupando lugar estratégico como máquina de coerção e propaganda, 

que estreitava as vias de acesso à cultura do país e determinava seus rumos211. Detinha a 

exclusividade quanto à propaganda e publicidade de todos os Ministérios e repartições 

                                                
207TORNAIM, Cassio dos Santos. Janela da alma: o cinejornal e Estado Novo, fragmentos de um discurso 

totalitário. São Paulo: Annablume : Fapesp, 2006, p. 286.  
208CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro,03 de jan. 1940. Disponível em 

<http:Memória.bn.br/DOCREARD/docReade.asp6yb7 u hx?bib=089842_05 

S&PagFis=12&Pesq=Departamento de Imprensa e Propaganda>. Acesso em 22 mai. 2014. 
209 Ao determinar cargos e funções em 1939, o DASP, indica 8 censores vinculados ao DIP. Conferir em Cães 

de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 a constituição de 1988, de Beatriz Kushnir e Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea: FGV.AG/G3400.00/2, Arquivo Gustavo Capanema.  
210 CORREIO DA MANHÃ,   Rio de Janeiro,03 de jan. 1940. Disponível em 
<http:Memória.bn.br/DOCREARD/docReade.asp6yb7 u hx?bib=089842_05 

S&PagFis=12&Pesq=Departamento de Imprensa e Propaganda>. Acesso em 22 mai. 2014 
211 LUCA, Tania Regina de. As revistas de cultura durante o Estado Novo: problemas e perspectivas. Trabalho 

apresentado ao 4º Encontro nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, Rio 

Grande do Sul, 2006. 13f. Disponível em 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3

A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2Fencontros-nacionais%2F4o-encontro-2006-

1%2FAs%2520revistas%2520de%2520cultura%2520durante%2520o%2520Estado%2520Novo.doc&ei=fpRsV

ZCBC4G1ggSLloKgDQ&usg=AFQjCNFJUpgM3RWSxKUqzNXEKFZKrU_3ow>. Acesso em 31 jan. 2013. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2Fencontros-nacionais%2F4o-encontro-2006-1%2FAs%2520revistas%2520de%2520cultura%2520durante%2520o%2520Estado%2520Novo.doc&ei=fpRsVZCBC4G1ggSLloKgDQ&usg=AFQjCNFJUpgM3RWSxKUqzNXEKFZKrU_3ow
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2Fencontros-nacionais%2F4o-encontro-2006-1%2FAs%2520revistas%2520de%2520cultura%2520durante%2520o%2520Estado%2520Novo.doc&ei=fpRsVZCBC4G1ggSLloKgDQ&usg=AFQjCNFJUpgM3RWSxKUqzNXEKFZKrU_3ow
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2Fencontros-nacionais%2F4o-encontro-2006-1%2FAs%2520revistas%2520de%2520cultura%2520durante%2520o%2520Estado%2520Novo.doc&ei=fpRsVZCBC4G1ggSLloKgDQ&usg=AFQjCNFJUpgM3RWSxKUqzNXEKFZKrU_3ow
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2Fencontros-nacionais%2F4o-encontro-2006-1%2FAs%2520revistas%2520de%2520cultura%2520durante%2520o%2520Estado%2520Novo.doc&ei=fpRsVZCBC4G1ggSLloKgDQ&usg=AFQjCNFJUpgM3RWSxKUqzNXEKFZKrU_3ow
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públicas212 bem como a promoção e organização de atos comemorativos oficiais e de festas 

cívicas 

 Através dele, o governo encaminhava suas propostas de controle de todos os meios de 

comunicação da época: para o cinema foram criados concursos de shorts isto é, curtas-

metragens que eram exibidos em todas as sessões de cinema, antes dos filmes, além da 

produção dos conhecidos Cinejornais. Para o rádio, os planos de controle estenderam-se na 

encampação da Rádio Nacional e da ampliação do programa A Hora do Brasil em rede 

nacional. A questão da propaganda comercial de empresas privadas também sofreu 

regulamentação ampla, e exigindo-se registros das agências de propaganda e de seus vários 

serviços publicitários. Para o mercado editorial, que se não excluiu deste contexto, o DIP foi 

responsável por publicações oriundas de concursos culturais de monografias, publicação de 

livros pela Imprensa Oficial e por outras editoras, que também mantinham livrarias com espaço 

de sociabilidade:  

Nos anos anteriores à II Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo na Europa e 
com a exposição do caráter autoritário do governo do presidente Getúlio Vargas no 

Brasil, as conversas na livraria José Olympio chegaram ao seu ponto máximo. Os 

colaboradores de Getúlio Vargas, principalmente Lourival Fontes, funcionário do 

Departamento de Imprensa e Propaganda, iam quase todos os dias à livraria para 

colher informações e “dar recados” do governo213 

 

 

As livrarias eram locais onde frequentemente ocorriam encontros e reuniões entre a 

parcela de profissionais ligados a literatura, imprensa e política. O próprio Lourival Fontes e 

sua esposa, a  poetisa Adalgysa Nery eram clientes da Livraria José Olympio do Rio de Janeiro. 

Afinal, a circulação de informações sobre as ações do governo era volumosa e significativa 

naquela conjuntura política: 

 

[...]1940 marca o início de realizações econômicas propriamente inovadoras, 

planejadas já em 1939, quando Getúlio Vargas e o Ministério da Fazenda,  

trabalharam na elaboração de um plano quinquenal, de cujos itens contavam: uma 

usina de aço, fabricas de aviões, usina hidrelétrica em Paulo Afonso, drenagem do 

rio São Francisco, estradas de ferro e de rodagem, e a compra na Alemanha, de navios 

para o Loyde Brasileiro, de destroieres e aviões. Apenas parte desse plano foi levada 

a cabo, mas a importância, para a vida nacional, das inovações efetivadas, não foi 

pequena.214 

                                                
212 Alguns autores apontam divergências entre o DIP e o Ministério da Educação e Saúde, no âmbito da 

produção de conteúdo educador e cívico realizados por ambos no tocante a filmes, a radiodifusão e a produção 

literária. Conferirem: WILLIAMS, Daryle, Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime, 1930-1945. 

Durham: Duke University Press, 2001 e BOMENY, Helena (org.).Constelação Capanema: intelectuais e política  

Rio de Janeiro: FGV, 2011. e Arquivo Capanema, CPDOC –FGV, GCg34.09.22,n. ilegível 
213 RANGEL, Rosangela Florinto. Sabadoyle: uma academia literária alternativa? Dissertação  de Mestrado em 

História Contemporânea apresentada na Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2008 p. 24, cópia. 
214 SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em perspectiva. 191 . 

ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 1987, p.276.  
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O DIP foi responsável pela edição de revistas: Revista mensal de Estudos Brasileiros 

Cultura Política215, Brasil de ontem, hoje e amanhã, Dos Jornais, Anuário da Imprensa 

Brasileira, que foi editado somente em 1941 e a Revista Atlântico, fruto do convênio luso-

brasileiro, assinado em 4 de setembro de 1941 com secretariado de propaganda portuguesa e o 

departamento216. Barbosa afirma que, apesar da coerção fazer parte do método empregado para 

conduzir o discurso do regime pelos meios de comunicação social, o que se objetivava era a 

cooptação daqueles que estavam na periferia do regime, participando dele sem vínculos 

burocráticos diretos mas que eram fundamentais para a replicação da nova visão de mundo que 

o Estado Novo propunha217.  Com esta intensão, o DIP contratava colaboradores para 

elaboração de artigos e matérias jornalísticas pelo departamento, fazendo com que a produção 

de periódicos assumisse um papel chave no envolvimento dos intelectuais   Esta constatação é 

demonstrada pela participação efetiva de intelectuais que colaboraram com as publicações do 

DIP mas que, no período do governo de Vargas anterior a 1937,  foram considerados de opinião 

contrária a ele, como por exemplo, Edmar Morel que trabalhou no O Jornal, Nelson Werneck 

Sodré e Graciliano Ramos que colaboraram com artigos em Cultura Política e Cassiano 

Ricardo, que militou no Integralismo e se tornou editor chefe do jornal situacionista A Manhã, 

de São Paulo . 

Outro ponto de relevância foi a criação do Conselho Nacional de Imprensa (CNI) pelo 

Estado Novo, órgão consultivo do DIP, composto por pessoas que representavam os principais 

veículos de imprensa, e as entidades Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação 

Brasileira de Propaganda (ABP). Seus membros compunham um grupo que  participavam, com 

o DIP , das decisões de legalização, coerção e  punição  dos  veículo de comunicação, 

dependendo do caso, também se punia  jornalistas tanto brasileiros quanto estrangeiros, 

registrados naquele órgão federal. Velloso argumenta que a imprensa se colocou como o setor 

mais eficiente do DIP, pois era voltada para a produção de conteúdo próprio embasado no 

                                                
215 A Revista Cultura Política circulou de janeiro de 1941, até outubro de 1945, era uma "revista de estudos 
brasileiros", destinada a definir e esclarecer as transformações socioeconômicas por que passava o país. Além 

de relatar minuciosamente as realizações governamentais, a revista funcionava como uma espécie de central de 

informações bibliográficas, noticiando e resenhando todas as publicações sobre Vargas e o Estado Novo. 
216Acordo Luso-Brasileiro assinado no Rio de Janeiro em 4 de setembro de 1941 entre o organismo de 

propaganda de Portugal, o Secretariado Nacional de Propaganda, e do Brasil, o Departamento de Imprensa e 

Propaganda , na presença de Getúlio Vargas, Antônio Ferro, representante português e Lourival Fontes. 
217 BARBOSA, M.C. Imprensa e Estado Novo : Relações ambíguas e o público como "massa". In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 2006, Brasília. Anais...São Paulo: 

Intercom, 2006. 
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discurso estadonovista, transportando-o para os jornais e revistas218, além do o exercício da 

censura, por conta da participação do CNI como organismo consultivo do DIP. 

Costa Rego,219 editor chefe do Correio da Manhã, em um artigo de fundo chamado 

“Hora do Brasil”, escreveu sobre a criação do DIP e pelos seus argumentos, expôs que a 

imprensa era antiga seguidora das orientações do governo, quer viessem da chefatura de 

polícia, ou dos antigos departamentos de publicidade governamentais: 

 

O que se admite geralmente é que essa Constituição considera a Imprensa “uma 

função de caráter público, mas para subordiná-la ao exercício de certos direitos muito 

limitados ou pelo menos muito fiscalizados. O engano é patente - logo se vê pela 

simples leitura do texto e sua interpretação honesta. O princípio geral estabelecido, e 

que configura no capítulo Dos direitos e garantias individuais (artigo 122), é o da 

liberdade de manifestação do pensamento. Essa liberdade está condicionada a 

restrições, é exato, mas a restrições que favorecem a dignidade do exercício da 
profissão, como seja, como por exemplo, esta: “nenhum jornal pode recusar a 

inserção da comunicados do governo, nas dimensões taxadas da lei”. Ora, um 

comunicado do governo é sempre, ainda que quando constitua réplica ao jornal, 

matéria informativa-matéria, por conseguinte, que pertence ao público e cuja inserção 

o jornal é muitas vezes o primeiro a pleitear, no interesse de seus serviços. Não impor 

que a matéria tenha esta ou aquela dimensão, corrente como é o habito entre nós de 

abrir espaço aos próprios discursos do chefe do Estado e seus ministros.220 

 

 

Em 1940, com a incorporação ao patrimônio da União das empresas Rádio Nacional, 

jornais A Manhã e A Noite, do Rio de Janeiro e de São Paulo, a intervenção no jornal Estado 

de São Paulo, o Estado Novo pode ampliar a influência na opinião pública. Nenhuma destas 

empresas subordinou-se ao diretamente ao DIP, porém seguia suas normativas.   

 A figura de Vargas foi tema central de vários produtos de propaganda política 

executados pelo DIP, predominantemente no início de suas atividades, em 1940 e 1941. De 

forte conteúdo emocional e linguagem fácil, as propagandas projetavam as realizações de 

Vargas ao longo do seu governo, para a população em geral, no formato de cartilhas, de livros 

infantis, cartazes e postais. Esse mecanismo de propaganda política já era usado anteriormente, 

como visto nas peças publicitárias da Aliança Liberal nas eleições de 1930.  

 No Estado Novo, os temas aplicados nos produtos impressos221 de propaganda do 

regime (nos quais a imagem de Vargas foi vinculada) apresentavam o líder comprometido com 

o progresso do país, nas questões da educação e do trabalho (Anexo D) que se mantiveram na 

                                                
218 VELLOSO, Monica Pimenta. Estado Novo, ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar ,1982 p.73. 
219 Pedro da Costa Rego foi jornalista e político e escrevia para a Gazeta de Notícias e Correio da Manhã, de 

onde tornou-se editor chefe assinava artigos de fundo diariamente. 
220 REGO, Costa. A hora do Brasil. Correio da Manhã, 31 dez. 1939, p.2 
221 Produtos de propaganda aqui definidos por materiais para a propaganda desenvolvidos com o objetivo de 

divulgação em âmbito governamental: cartazes, cartões postais, livros, cartilhas, revistas, reprodução de fotos 

para distribuição gratuita  e anúncios impressos 
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transição do Departamento Nacional de Propaganda (1938) para o DIP(1939).  Após a 

declaração de guerra ao Eixo, em 1942, a imagem de Getúlio ainda serviu de chancela para a 

defesa da soberania nacional, ao lado das Forças Armadas, sem, no entanto, ser a figura 

dominante. Os conteúdos temáticos da propaganda política do governo passaram usar como 

argumento a vigilância, a proteção e a soberania nacional, nos anos de 1943 e 1944 e no 

conjunto de peças publicitárias desenvolvidas pelo DIP se subtraiu em grande parte, a imagem 

de Vargas.  Capelato conclui que, a partir de 1942, o quadro político mudou devido à opção 

brasileira de se posicionar ao lado dos Estados Unidos, e dos defensores dos Aliados222  

 Do conjunto desses produtos de propaganda que marcam os primeiros anos do 

departamento, destaca-se o Calendário de 1940223 executado pelo DIP, contendo 53 imagens e 

1019 eventos ligados as realizações do Estado Novo. Este calendário marcava os eventos 

políticos que celebravam o decênio da Revolução de 1930 e do governo de Vargas como datas 

especiais, cívicas e festivas quando, oportunamente, nessas ocasiões, o Presidente discursaria 

para o povo, sem intermediários. Nele, as datas do aniversário do presidente, o Dia do Trabalho 

e o Dia da Independência ganharam relevo especial, como cita Gomes224 e indicam a diretriz 

nacionalista do Estado Novo, que procurou enfatizar tais comemorações com grandes eventos, 

que exigia dos quadros do governo, funcionários experientes para organizá-los.  Outro produto 

de propaganda de importância   trata-se de uma coleção composta de doze225 postais produzidos 

no ano de 1941, no tamanho 10x15 cm, impressos em preto e branco, que contém, em sua 

diagramação, elementos dispostos da seguinte forma: na frente de cada postal, a montagem da 

fotografia de Vargas envolto em temas referentes ao seu governo e suas realizações e trechos 

de seus discursos. Esses postais eram distribuídos amplamente e de uso coletivo de vários 

ministérios.  

Esses dois materiais, o Calendário de 1940 e o conjunto de postais, foram produzidos 

enquanto o Brasil ainda mantinha o estado de neutralidade e, portanto ainda fazia o 

                                                
222 CAPELATO, Maria Helena R. Multidões em cena. Propaganda política no varguismo e no peronismo. 

Campinas: Papirus, 1998, p. 135-136. 
223 Trata-se de uma peça planejada e produzida antes do fim do ano de 1939, provavelmente desenvolvida pelo o 

Departamento Nacional de Propaganda, porém foi executada pelo DIP. O ano de 1940 era o de comemoração 

dos dez anos da Revolução de 1930. Ou seja, o calendário deve ser observado como um produto de propaganda 

do DIP.  
224 GOMES, Ângela de Castro. Propaganda política, construção do tempo e mito Vargas: calendário de 1940. 

Trabalho apresentado no Simpósio Cultura e política nas Américas, ANPUH – XXII Simpósio Nacional de 

História. Paraíba, 2003, p.3. Disponível em < http://anpuh.org/anais/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.696.pdf>. Acesso em 14 de fev.2015. 
225 Arquivo Histórico  e Institucional do Museu da República, Rio de Janeiro. Coleção Getúlio Vargas. 

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.696.pdf
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.696.pdf
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alinhamento de suas ações de propaganda para a justificativa e legitimação do regime do Estado 

Novo através do DIP. 

A partir de 1942, os temas da propaganda política começam a mudar e a propaganda do 

Estado, no sentido da legitimidade, deixou de ser o foco principal  dos  esforços  do DIP, para 

dar ênfase ao  encorajamento e valorização do esforço de guerra pela participação do Brasil, 

através da elaboração de argumento que englobasse a defesa nacional, a soberania e vigilância, 

com ausência ,em grande parte,  da imagem de Vargas (Anexo E).  

Todos esses documentos demonstram que houve uma mudança significativa nas metas 

governamentais da propaganda política do Estado Novo, do momento que vai de sua 

instauração em   1937 até o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, no primeiro 

trimestre de 1942 e a declaração de guerra, em agosto do mesmo ano. 

 Outra ação importante do DIP, foi a criação dos Departamentos Estaduais de Imprensa 

e Propaganda (DEIPs)226 em 1940, nos principais Estados. Eles eram “braços” do DIP, que 

exerciam a censura, organizavam eventos de caráter cívico e popular e coordenavam a 

propaganda estadonovista em suas regiões.  Assim, o regime ampliava as ações do DIP e 

assegurava a distribuição de notícias conforme a sua orientação ideológica, com o apoio dos 

governos estaduais que passaram a ser obrigados a cooperarem com o para com os 

departamentos227. Dentre os DEIPs, o de São Paulo projetou-se pela direção de intelectuais de 

notoriedade, como Cândido Mota Filho, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia.  

  

3.1 A propaganda oficial em ação 

Para exercer tantas atividades, o DIP era organizado em divisões: de divulgação, de 

imprensa, de rádio, de cinema e teatro, de turismo, e de serviços auxiliares. Cada uma delas, 

com seu respectivo diretor, nomeado pelo diretor geral.  As indicações para as diretorias foram: 

Olympio Guilherme, de Imprensa; Júlio Barata, de Rádio; Francisco de Assis de Figueiredo, 

de Turismo; Israel Souto, de Cinema e Teatro; Alfredo Pessoa, de Divulgação e Lycurgo 

Ramos da Costa para a divisão de Serviços Auxiliares. 

Na sua estrutura, previa-se a instituição de uma filmoteca, de uma discoteca e de uma 

biblioteca. No âmbito desta pesquisa, somente se pode confirmar a existência de um acervo de 

                                                
226 O Arquivo do Estado de São Paulo e o Arquivo Estadual do Espirito Santo detém um conjunto documental 

grande e muito organizado de seus DEIPs. A quantidade documental reflete as atividades destas unidades 

estaduais. 
227 GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 15 set. 1940, p. 8. 
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filmes e discos através dos livros de ponto de funcionários destes setores228. Referente à 

biblioteca, somente se pode afirmar, documentalmente, a existência de um projeto iniciado 

com a transferência para a Biblioteca Nacional de obras pertencentes à biblioteca do extinto 

Congresso Nacional229 que ainda estava no Palácio Tiradentes. Neste documento, Lourival 

Fontes mencionou que teria “em organização uma biblioteca de obras de propaganda, 

abrangendo todos os setores desta especialização”230.  

A constatação da existência de uma Seção Portuguesa (Anexo F) no DIP, ocorreu pela 

documentação encontrada no Arquivo Nacional, onde há um único volume de livro de ponto 

do ano de 1944, que não identifica se este era um “novo” setor, ou divisão, que alterasse a 

estrutura organizacional do DIP. Sua existência vincula-se ao acordo luso-brasileiro firmado 

entre o DIP e o Secretariado de Propaganda Nacional português, em 4 de setembro de 1941, 

cujo objetivo era a aproximação cultural entre Portugal e o Brasil.  Como fruto deste acordo, 

surgiu a publicação da Atlântico: Revista Luso-Brasileira, periódico que teve seu primeiro 

número lançado no início de 1942 e perdurou por quatro anos, durante os quais foram 

publicados seis extensos volumes, contendo artigos variados de diversos assuntos, com a 

colaboração de nomes consagrados tanto do Brasil quanto de Portugal231. 

Em seguida a criação do DIP, Vargas alterou o Decreto-Lei nº 300 de 24 de fevereiro 

de 1938 que acabou por fortalecer, ainda mais, o controle do Estado sob as empresas ligadas à 

imprensa e a publicidade. Anteriormente, esse Decreto-Lei dispunha sobre a concessão de 

isenção e redução de direitos aduaneiros e previa favorecimentos à importação de itens diversos 

e regulados pela Alfandega. Para exemplificar, o artigo nº 11, item nº 38 do Decreto-Lei 300, 

                                                
228 ARQUIVO NACIONAL, RIO DE JANEIRO. Série SICI,   Gabinete da Presidência da República, Ag 
Nacional. Latas 22-156. 
229 Processo de incorporação à Biblioteca Nacional da Biblioteca da extinta Câmara dos Deputados 

[Manuscrito]. Disponível em <“http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=21407”>. Acesso 

em 23 dez.2014. 
230 Ibidem. 
231 A Revista Atlântico teve seu primeiro número lançado no primeiro semestre de 1942 e a última no segundo 

semestre de 1945. Entre os letrados que escreveram nas páginas da revista podemos selecionar alguns:  Lourival 

Fontes, Tristão de Athayde, Marcelo Caetano, San Tiago Dantas, Aquilino Ribeiro, Mario de Andrade, João de 

Castro Osorio, Afranio Peixoto, Álvaro Lins, Luís Chaves, Vitorino Nemésio, Eugênio de Castro, Mario Beirão, 

Augusto Frederico Schmidit, Fernanda de Castro, Cecília Meireles, Adalgisa Nery, Carlos Drumond de 

Andrade, Carlos Queiroz, Natercia Freire, Tomaz Kim, Ruy Cinatti, Luzia, Maria Archer, Manuel da Fonseca 
Baltasar Lopes, Guilhermina de Azeredo, Guilherme de Castilhos, José Osório de Oliveira, Pedro de Moura e 

Sá, Luís Forjaz Trigueiros, Gastão de Bettencourt, Eduardo Libório, Antonio Lopes Ribeiro, Fernando Garcia, 

José Lins do Rêgo, Julio Dantas, Augusto de Castro, Jorge de Lima, A. A. Mendes Correia, Hernani Cidade, 

Reynaldo dos Santos, Gustavo de Freitas, Alberto Osório de Castro, José de Almada Negreiros, Manuel 

Bandeira, Paulo Silveira, Tristão de Athayde, Américo Durão, Cabral do Nascimento, Campos de Figueiredo, 

Murilo Mendes, Carlos Drumond de Andrade, Vinícius de Moraes, Merícia de Lemos, Sophia de Mello Breyner 

Andersen, José Blanc de Portugal, Jorge de Sena, Olavo D'Eça Leal, Rachel Bastos, Graciliano Ramos, Érico 

Veríssimo, José Loureiro Botas, Carlos Parreira, Pedro Calmon, Carlos Queiroz, Santiago Kastner, J. A. Cesário 

Alvim, Álvaro Lins, José Osório de Oliveira, Correia de Melo, Eduardo Freitas da Costa. 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=21407
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isentava impostos para os livros de propaganda, de filmes cinematográficos instrutivos, que se 

ocupassem exclusivamente do Brasil, mediante requisição do Ministério da Educação e Saúde. 

O capítulo XVII do artigo nº11 tratava excepcionalmente das isenções de impostos para as 

empresas jornalísticas e conferia a responsabilidade da repartição aduaneira ou ao seu 

representante a fiscalização do papel-jornal importado. Com a reformulação do Decreto-Lei, 

cada periódico era obrigado a fazer, antecipadamente, o depósito do imposto referente ao 

papel-jornal importado. Este valor estava sujeito à restituição por determinação do DIP e não 

mais ao Ministério da Fazenda, que anteriormente era responsável por essas taxas aduaneiras. 

Como favorecimento ou não, às empresas jornalísticas, que ficaram à mercê dos critérios (nem 

sempre claros) do DIP. 

Com esta medida, o pensamento corrente entre empresários da grande imprensa era de 

apreensão, demonstrado por meio de uma conversa telefônica entre Edmundo Bittencourt do 

Correio da Manhã do Rio de Janeiro e Elmano Cardim do Jornal do Commércio, interceptada 

pelo regime no dia 02 de janeiro de 1940, da qual se reproduz um trecho, abaixo:  

 
Bittencourt: - Outra cousa é o depósito. 

Cardim: - Isso, então é uma imoralidade! Disse-me o Lourival, que é para acabar com 

os “jornalecos”. Ele quer se referir aos jornais que tem responsabilidade e que não 

dizem ser o Getúlio maior que Pedro II. 

Bittencourt: - Chantagista! O Getúlio descobriu um novo processo de empresa 

dirigida. Esse depósito só nos trará dificuldades. 

Cardim: - A devolução do depósito fica a critério do Departamento. Se o sujeito 

elogiar o Governo, terá direito e se não, jamais verá os cobres. Neste regime, não 

creio que a censura acabe, porque tu tens medo que se diga a verdade. 

Bittencourt: - Quando a gente for receber o depósito, eles dirão: você não tem direito, 

porque não fez nenhum elogio a mim, não colaborou com o governo. 232 

 

 

Mais adiante, durante a escassez de papel-jornal, em junho de 1940, Vargas 

consideraria que era legítima a iniciativa do Estado em coordenar os fatores de produção, e que 

a imprensa deveria merecer assistência e amparo material para exercer suas atividades, dada a 

alta do preço do papel-jornal233. Ou seja, como o Brasil não tinha indústrias produtoras de 

papel-jornal, sua importação em grande escala era necessária aos veículos de comunicação, 

especialmente os jornais e esta operação alfandegaria passou a ser gerenciada pelo Estado, 

nesse caso representado pelo DIP.   Morais afirma que o papel-jornal era importado da 

Finlândia e do Canadá e que durante a Segunda Guerra, tal matéria-prima sofreu altas no preço, 

comprometendo o desempenho dos jornais e revistas que precisaram tomar medidas 

                                                
232 CENTRO DE PESQUISA DE DOCUMENTO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, Arquivo GV confid 

1940.01.02. Disponível em <http://www.fgv.br/cpdoc/busca>. Acesso em 12 jan. de 2013. 
233 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 23 jun. 1940, p. 5. 

http://www.fgv.br/cpdoc/busca
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reformulação de suas estratégias de mercado, como diminuição do número de páginas e 

supressão de suplementos literários234.  Mas tudo isso não impediu o aumento do processo 

coercivo do DIP, que foi facilitado pelo próprio governo Vargas, quando conferiu ao 

departamento, o controle da restituição da taxa alfandegária. 

 

3.1.1 O Conselho Nacional de Imprensa 

Nessa mesma conjuntura, em 30 de dezembro de 1939, foi baixado o Decreto-Lei 

1.949235 que dispunha do exercício das atividades da imprensa e de propaganda e criava o 

Conselho Nacional de Imprensa, cuja função era a de assistir a Divisão de Imprensa, nos termos 

referentes da legislação, da regulamentação e de sua aplicação, em especial para as 

penalidades: 

 
O artigo 3º determina que o Serviço de Imprensa será assistido, no exercício de suas 

atribuições, como nos casos de aplicação de penalidades à empresas jornalísticas por 

um Conselho Nacional de Imprensa, composto de seis membros, sendo três 
nomeados livremente pelo Presidente da República  dentre jornalistas profissionais 

de notória reputação, e os demais eleitos, respectivamente, como delegados , em 

assembleias gerais – convocada para esse fim, pela Associação Brasileira de 

Imprensa, pelo Sindicato dos Proprietários dos Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, 

até que estejam constituídas as Federações correspondentes.236 

 

 

Esta medida visava “à necessidade de acautelar os interesses de quantos empresta, suas 

atividades, as empresas jornalísticas”237 e funcionava como uma espécie de foro, onde as 

demandas referentes a imprensa e seus profissionais eram apresentadas para discussão e 

avaliação de seus membros. Incluindo-se nelas, as solicitações de registo de órgãos de 

imprensa, sua classificação entre jornal, boletim, revista, e folheto de propaganda, e as 

penalidades a serem impostas aos jornais e jornalistas, de acordo com o regimento interno. 

No começo de suas atividades, a presidência do CNI foi ocupada pelo diretor da divisão 

de imprensa, Jarbas Carvalho, porém com a extinção deste cargo em 1941, o próprio diretor 

geral do DIP, Lourival Fontes, passou a ser o presidente do conselho.  Os membros nomeados 

para o Conselho Nacional de Imprensa indicados pelo presidente da República foram: 

Cypriano Lage (Jornal A Noite), Pedro Thimóteo de Almeida Couto e José Soares Maciel Filho 

                                                
234 MORAES, Fernando. Chatô, o rei do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1994, p. 427. 
235 BRASIL. Decreto-Lei n.º1949, de 30 de dezembro de 1939. Disponível em 

<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126723/decreto-lei-1949-39>. Acesso em 02 mar.  2014. 
236 Revista Observador Econômico Financeiro, ed. 63, Rio de Janeiro,1941, p. 66. 
237 O IMPARCIAL, Rio de Janeiro, 03 de abr. de 1940, p. 5. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=107646&pasta=ano%20194&pesq=conselho%20naciona

l%20de%20imprensa>. Acesso em 12 de ago. 2014. 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126723/decreto-lei-1949-39
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=107646&pasta=ano%20194&pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=107646&pasta=ano%20194&pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
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(O Imparcial). Os outros membros eleitos, foram: Roberto Marinho (O Globo), representando 

Sindicato dos Proprietários dos Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, Carlos Eiras, 

representando o Sindicato dos Jornalistas Profissionais e Belisário Souza, representando a 

Associação Brasileira de Imprensa e delegado da Associação Brasileira de Publicidade. Todos 

os membros do Conselho recebiam remuneração pelo cargo e uma gratificação por sessão 

ordinária238 a que comparecessem e a estes jornalistas era confiada a função de autocensura e 

de contenção daqueles que podiam criar problemas para governo.239 

As normativas baixadas pelo DIP e pelo CNI envolviam registro obrigatório das 

agências de publicidade, de oficinas gráficas e tipografias (as que não obtivessem o registro, 

eram sumariamente fechadas)240, das agências telegráficas nacionais e internacionais (de 

notícias), de todos os periódicos, segmentando-os em: jornais, revistas, boletins ou simples 

catálogo de propaganda.241 O CNI também regulamentava os jornalistas que atuavam em 

território nacional e determinava para a imprensa, os tamanhos, circulação (matutino e 

vespertino, mensal, diário ou semanal) de cada periódico, bem como a obrigatoriedade do uso 

da língua portuguesa em todos, vetando-se o uso de língua estrangeira. Para atender ao pedido 

do Ministro da Guerra, gen. Eurico Gaspar Dutra, foi suspenso ou vetado o registro de revistas 

que se apresentassem como órgãos da classe militar. 

O registro como “publicação de imprensa” era muito importante porque o periódico 

podia gozar dos incentivos fiscais dados à imprensa, apesar de todas as críticas à política de 

restituição alfandegária do DIP.  Estes benefícios não se estendiam em caso de um periódico 

ser classificado como “folheto de propaganda”242.  Porém a obscuridade nos critérios  

classificatórios e o indeferimento constante das solicitações de novos registros, eram alvo de 

reclamações na imprensa, mas sem maiores debates ou manifestações de oposição, porque  

havia penalidades para os jornais que publicassem artigos e comentários “perturbadores dos 

interesses da paz e da harmonia continentais”, As punições iam desde a suspenção temporária 

da circulação, sem prejuízo dos salários de seus empregados e até  mesmo a cassação de  o seu 

registro. 

                                                
238 A remuneração era de 200 mil réis por sessão ordinária a ser acrescida da remuneração como membro do 
Conselho. 
239 BARROS, Orlando. Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. IN: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs.). 200 anos 

de imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa, 2009: p.232. 
240 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro,7 jun. 1940, p. 2.  
241 GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 16 fev.1940, p.7. 
242Conferir em O Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 06 jun. de 1940, ver “Esso”. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20naciona

l%20de%20imprensa>. Acesso em 15 ago. 2014. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
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É interessante notar que a primeira suspensão da profissão de jornalista aplicada pelo 

Conselho Nacional de Imprensa e pelo DIP, veio a ser de um artigo escrito por Bruno de 

Martino, publicado no jornal O Estado (1908-1940),243 que circulava na cidade de Niterói, 

antiga capital do Estado do Rio de Janeiro. Com o título de “Havana e um discurso do 

presidente Getúlio Vargas244”, os termos do artigo foram considerados “insultuosos ao Exército 

Nacional” pelo CNI.  O jornal O Estado, ao invés de apoiar o seu colaborador, emitiu nota 

pública informando ter sido traído pelo jornalista. Este fato foi encaminhado ao Tribunal de 

Segurança Nacional, que solicitou a instauração de inquérito245. Em 26 de outubro, por 

determinação do DIP e do CNI, o jornal O Estado teve sessenta dias para dar liquidação de 

seus negócios. 

A intervenção governamental num órgão de imprensa ocorria quando seus diretores 

eram afastados do jornal mediante falta grave e cabia ao CNI a determinação de outra diretoria 

para ocupar o lugar daqueles destituídos. Era uma penalidade aplicada em conformidade ao 

regulamento do DIP, especialmente para as empresas jornalísticas de médio e grande porte. 

Tal intervenção ocorreu no jornal A Gazeta, de Vitória, no Espírito Santo, e com o jornal O 

Estado de São Paulo, “que desafiando a rigidez de censura, se tornaria um dos únicos porta-

vozes da oposição, fato que levou Júlio Mesquita Filho a ser preso catorze vezes em dois anos, 

antes de seguir seu exílio na França”.246 

A direção do Jornal O Estado de São Paulo foi acusada pelo governo de conspirar 

contra o Estado, o que levou ao fechamento do jornal em março de 1940 e a destituição de sua 

diretoria. Ele foi reaberto sob a direção de Abner Mourão247 no mesmo ano, e a intervenção 

durou até 1945, quando foi restituído à família Mesquita, antiga proprietária.  

Vargas considerava o jornal indispensável para a propaganda e consolidação do Estado 

Novo248  e de acordo com Silva, esta intervenção representou o esforço de legitimação da 

presença do Estado Novo em São Paulo. Este estado já havia promovido, por questões políticas, 

um levante armado de oposição em 1932 e dada a sua importância histórica na economia 

                                                
243 FIGUEIREDO, Claudio. Entre sem bater, a vida de Apparicio Torelly, o Barão de Itararé. Rio de Janeiro, 
Casa da Palavra, 2012, parte 4 (1937-1942), p. ilegível 
244 No âmbito da pesquisa, não se localizou tal artigo, para avaliação de seu conteúdo. 
245 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro,2 de out. 1940. Disponível em 

:<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacion

al%20de%20imprensa.>. Acesso em 12 fev.2015 
246 CAVALCANTE NETO, João de Lira. Getúlio, do Governo Provisório ao Estado Novo. São Paulo, Cia das 

Letras, 2013, p. 391. 
247 Jornalista capixaba, diretor do Correio Paulistano. 
248 O ESTADO DE SÃO PAULO, Suplemento do Centenário, 29 nov.1975, p.72. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
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brasileira, a intervenção buscava doutrinar e moldar a compreensão da imagem do regime para  

o leitor249  .  

Em 1942, o CNI encaminhou ao DIP a adoção de medida que impedia a discussão pela 

imprensa de questões que estivessem “sub-judice”, de forma tendenciosa. Paradoxalmente, 

nenhum periódico poderia publicar sua análise ou a opinião de seus colaboradores quando os 

assuntos estivessem em tramitação em qualquer instância do Poder Judiciário, para evitar 

qualquer influência, sobre tais assuntos, na opinião pública. 

  Mesmo com controle e cerceamento dos meios de comunicação pela censura, o corpo 

de diretores do DIP entendiam que a imprensa tinha um caráter público e portanto o poder de 

legislar sobre ela era de competência da União250: 

 
O Estado como se vê, nacionalizou a imprensa atribuindo-se função de caráter público 
e traçou limites de sua ação dentro dos interesses da vida coletiva. Abriu com isso, 

incontestavelmente novos horizontes e novas possibilidades à propaganda251 

 

Quando se aproximou o fim da Segunda Guerra vários descompassos aconteceram 

entre a realidade nacional e o direcionamento do DIP, por causa das demandas da sociedade 

de então. Em 09 de maio de 1945, o CNI encerrou suas atividades. 

 

3.1.2 A propaganda comercial252 

Em 30 de dezembro de 1939, o Correio da Manhã publicou um artigo de fundo 

chamado “Imprensa e a propaganda”. Nele, Costa Rego, seu editor, observou que o DIP foi 

uma remodelação do antigo DPDC e atentou para as diferenças que existiam entre as atividades 

de imprensa e as de propaganda. Tais critérios de avaliação das publicações para a sua 

classificação não eram tão claros conforme dito por ele no Correio da Manhã, em artigo de 

fundo chamado “Critério Errôneo”: 

 

Muitas empresas ou companhias que exploram um ramo de comércio ou de indústria 

costumam editar prospectos, boletins e folhetos a que emprestam a feição de 
pequenas revistas, sendo eles de fato elementos de propaganda, sem venda avulsa ou 

                                                
249 SILVA, Vampre Aparecido Teotonio da. Notícias do Rio, a intervenção no jornal O Estado de São Paulo e a 

autolegitimação do Estado Novo. Revista Projeto História, São Paulo, n.38, jun. 2009, p.334. Disponível em 
<”http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/5250/3780”>. Acesso em 11 dez.2014. 

BARROS, Orlando.  Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista nos 

últimos meses do DIP. In: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs.). 200 anos de 

imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa, p. 229-268. 
251ACHILLES, Aristeu. Aspectos da ação do DIP. DIP, DF, 1941, p 53. 
252 REGO, Costa. Critério Errôneo. Correio da Manhã. 25 de jun. 1940, Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20naciona

l%20de%20imprensa.http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=2085&Pesq=

conselho%20nacional%20de%20imprensa.>. Acesso em13fev. 2013 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/5250/3780
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1686&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
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distribuição por assinantes. O Conselho Nacional de Imprensa, para o efeito do 

registro, os considera prospectos, boletins, folhetos, e lhes permite o exercício da 

indústria da imprensa, isto é, os atos de comércio relativos de publicação remunerada, 

que é em qualquer parte a principal fonte de subsistência de uma publicação 

periódica, ou seja, de uma publicação jornalística. [...] e é a essa confusão infundada 

que leva o critério o conselho. 253 

 

 

 A publicidade comercial também ficou subordinada ao DIP, exigindo-se o registro de 

agências de publicidade e de suas atividades, salvo aquelas de caráter interno de qualquer firma 

ou indústria. Todas as campanhas publicitárias estavam sujeitas às orientações do Serviço de 

Controle de Informação, serviço auxiliar do DIP, mesmo que a propaganda comercial 

objetivasse o estímulo ao consumo de produtos e serviços para o varejo. No entender dos 

profissionais de publicidade e propaganda, existia a falta de informações claras sobre os apelos 

publicitários que podiam ser usados nos anúncios impressos e falados. 

No âmbito desta pesquisa, detectou-se que o DIP fez a mediação do estabelecimento 

de regras especiais para anúncios, em dois momentos distintos: 

O primeiro, quando Lourival Fontes ainda era diretor Geral do DIP, e se colocou como 

intermediário das negociações entre as indústrias, comércios do ramo de produtos 

farmacêuticos e o Governo, que resultou na legislação para a propaganda farmacêutica254 , 

culminando no Decreto- Lei nº 4.113 de 14 de fevereiro de 1942255.  

Essa era uma solicitação antiga do Ministério da Educação e Saúde, que pelo art. 8º do 

referido Decreto-Lei regulamentava que os anúncios, em geral, deveriam compreender textos 

educativos e exibir a aprovação do Serviço Nacional de fiscalização da medicina, com 

respectivos números de ordem e data, quando reclamada pela autoridade competente, ou pelos 

órgãos de publicidade interessados. 

A publicidade para produtos e serviços das áreas médicas e farmacêuticas constituía 

um mercado importante tanto para as agências de publicidade como para as gráficas e 

tipografias da época porque, representavam uma fonte de recursos financeiros significativos 

com baixo risco de punições ditas “ideológica” impostas pelo DIP.  Por outro lado, nem todas 

elas usufruíam das isenções de impostos e favorecimentos, pois sempre dependiam da 

classificação dada a peça publicitária pelo departamento. 

                                                
253CORREIO DA MANHÃ, 7 de jun. de 1940, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1834&Pesq=conselho%20naciona

l%20de%20imprensa>. Acesso em 29 dez.2014 
254 Revista Publicidade, edição de nov. 1942, p.8. 
255 BRASIL. Decreto-Lei nº 4113, de 14 de agosto de 1942, cria a regulamentação de propagandas médics e 

farmacêuticas. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1834&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&PagFis=1834&Pesq=conselho%20nacional%20de%20imprensa
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Os almanaques256 eram livretos de publicidade produzidos pelas empresas 

farmacêuticas anualmente que demandavam registro no DIP e não podiam conter propaganda 

paga de terceiros. Outras peças de propaganda impressas no formato de folhetos de edição 

única, deviam solicitar autorização ao departamento anexando um modelo prévio, e somente 

poderia constar a publicidade da empresa responsável pelo produto anunciado, o nome da 

agência responsável e o da tipografia que o produziu. Em todos os folhetos era necessário 

informar sua gratuidade na distribuição e ser de entrega em domicílio, a fim de evitar impostos 

ou sansões. Recomendava-se a impressão da frase “licenciado pelo DIP” no material de 

propaganda. Em caso de distribuição destes folhetos em vias públicas aos transeuntes, previa-

se multa para as empresas envolvidas. A fiscalização e apreensão dos folhetos neste caso, era 

de responsabilidade dos fiscais da prefeitura da cidade, que contribuíam na fiscalização 

fazendo   registro de ocorrência no DIP. 

Com relação a outros tipos de produtos ou serviços publicitários ou de propaganda, os 

critérios se baseavam nas regras para jornais e revistas, como por exemplo, a solicitação para 

a produção de folhetos e encartes da firma Mesbla S.A, que em seu pedido de autorização para 

editar um folheto de propaganda dos seus artigos, informou que iria inserir o Código Nacional 

de Trânsito. O folheto foi autorizado, desde que fosse publicado com a nova redação desse 

Código, no formato legal. A prática de encartar folhetos avulsos de propaganda nas revistas e 

boletins ficou proibida, em especial quando transportadas pelo Departamento de Correio e 

Telégrafos, salvo somente aqueles que em separado, tivessem pago as taxas postais257. Já a 

solicitação da empresa de cigarros da Souza Cruz para a produção de folheto com imagens de 

oficiais do Exército258 necessitou de consulta ao Ministério da Guerra. O DIP, após esta 

consulta, determinou então a proibição de apelos publicitários que contivessem imagens 

referentes ao Exército, em qualquer anúncio comercial. 

 Outro momento relevante para as atividades publicitárias e de propaganda, foi a 

declaração de guerra do Brasil aos países do “Eixo”. Naquela ocasião, as atividades de 

propaganda comercial se valeram de argumentos e temáticas referentes a guerra para anunciar 

                                                
256  O texto de Ignácio de Loyola Brandão, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1994, e reproduzido 

pela historiadora Margareth Brandini Park em Histórias e Leituras de Almanaques no Brasil3, reflete bem o que 
os almanaques de farmácia representaram para a população brasileira: 

Os almanaques começavam nos primeiros dias de dezembro. Passávamos todos os dias na farmácia 

perguntando:  Já chegou? Principalmente nós, os mais pobres, que não tínhamos dinheiro para os gibis [...]. esta 

simples revistinha é para muitas pessoas humildes do interior, o único meio de literatura [...]. Ele é esperado o 

ano todo, e com que alegria as pessoas o recebem nas farmácias e quando chegam em casa reúnem toda a 

família e vão lendo para eles, dicas culinárias, curiosidades, etc.  
257 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiros, 2 de jul.1940. 
258 A questão apresentada associada a vínculos entre a marca de uma empresa privada com a instituição do 

Exército Brasileiro e não ao ato de fumar. 
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criativamente, produtos e serviços. Porém, com o Decreto-Lei nº 4.545 em 31 de julho de 1942 

houve a regulamentação do uso dos símbolos nacionais: Bandeira Nacional, Hino Nacional, 

Armas Nacionais e Selo Nacional e  instituiu as cores Verde e Amarelo como oficiais, vetando 

todos esses itens do uso de propaganda comercial. 

 

3.1.3 A Divisão de Imprensa do DIP 

A divisão de imprensa tinha, como atividades principais, o controle da informação a ser 

divulgada através Serviço de Controle da Imprensa; o municiamento destas informações para 

a Agência Nacional que distribuía as notícias para os jornais e revistas; o Serviço de Recortes, 

que era responsável por destacar dos jornais matérias relevantes aos assuntos daquele 

período259 e as atividades ligadas ao Conselho Nacional de Imprensa.  

O Serviço de Controle da Imprensa (SCI) caracterizava-se por coibir ou autorizar os 

assuntos a serem noticiados, em geral, que continham críticas ou menções à família de Getúlio 

Vargas, aos países do Eixo e aos Estados Unidos. Após a declaração de guerra, foram cerceadas 

as notícias referentes a ações do Ministério da Guerra.  Também controlava os serviços 

telegráficos das agências de notícias nacionais e internacionais e contava com a colaboração 

do departamento de correios e telégrafos para executar essa função, que em princípio, por 

ordens verbais, por telefonemas constantes. A presença de um censor nas redações para exercer 

censura previa foi uma ameaça constante, mas raramente aplicada. Contava também com a 

cooptação de jornalistas e com o Conselho Nacional de Imprensa.260. O chefe desse setor, 

Sampaio Mitke ao ser entrevistado pelo O Estado de São Paulo, deu o seguinte depoimento: 

Nos relatórios semanais, eu registrava todos os pedidos de censura que haviam sido 

encaminhados ao órgão. Dizia quem pediu, os motivos alegados e as informações 

proibidas de serem divulgadas. O Getúlio ficava sabendo de tudo. Havia também 

alguns pedidos pessoais que eu recusava atender, mas não deixava de incluir no meu 

relatório.261  
 

No relatório do resumo das atividades do SCI, período de 22-28 de setembro de 1943, 

dados de proibição e liberação de telegramas: 

 
Instruções aos jornais matutinos e vespertinos do Rio, DEIP de São Paulo, Agência 

Nacional, Divisão de Rádio e Agência telegráficas:  

                                                
259 Todos os principais jornais do Distrito Federal eram lidos diariamente e deles recortava-se as notícias de 

interesse do governo ou do  próprio DIP  Na documentação disponível no  Arquivo Histórico  do Museu da 

República, pode-se pesquisar diretamente os cadernos de clipping, que são referentes ao ano de 1942 e 1943. 
260 BARROS, Orlando.  Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. In: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs.). 200 anos de 

imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa,p.232. 
261 O ESTADO DE SÃO PAULO, Suplemento do centenário, 29 nov. 1974, p. 72 
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- Com referência a sessão de encerramento do Congresso Jurídico Brasileiro, 

realizadas hoje no Palácio Tiradentes, somente pode ter divulgação matéria 

distribuída pela Agência Nacional. 

A PEDIDO DO SENHOR MINISTRO DA MARINHA (sic): - Não teve divulgação 

o discurso de pronunciamento pro S. Excia, no banquete que lhe ofereceu o 

Interventor da Bahia, no Palácio da Aclamação.  

Sobre as sessões realizadas pela União dos Estudantes, no Teatro Municipal e pela 

Liga da Defesa Nacional, no Palácio Tiradentes, somente pode ter divulgação o 

material distribuído pela Agência Nacional. 

- A pedido do Itamaraty: Não deve ter divulgação matéria contraria à Espanha, assim 

como caricaturas do general Franco, chefe daquele país com o qual o Brasil mantém 
relações de amizade. 

- A pedido do Itamaraty: Até segunda ordem, não deve ser divulgado o texto integral 

do acordo assinado entre o Brasil e o E.E.U.U., e outros países sobre a reconstrução 

no período de após guerra, podendo, não obstante, ser noticiado o fato e serem 

divulgados trechos do referido acordo. 

- Não seve ser transcrita a matéria do O Jornal sobre Teresina, no qual se tecem 

comentários desfavoráveis ao governo do Piauí. 

- Não devem ser transcritos notícias sobre o afundamento de um submarino Italiano 

no litoral de Pernambuco. 

- Fica impedida até segunda ordem a divulgação do anúncio placa “Somos Aliados”. 

- Fica completamente vedado aos jornais usarem o indicativo “comunicam-nos da 
Agência Nacional- sem que o mesmo conste em matéria distribuída”. 

- Não deve ser divulgada nenhuma notícia em torno do aparelho denominado “Radar” 

(sic). 

- Sobre a viagem do Sr. Cel. Jesuíno de Albuquerque a América do Norte, somente 

deve ser publicada a nota distribuída pela Agência Nacional, não podendo ser feitos 

comentários em torno do assunto.262 

      

Os telegramas examinados representaram uma média de um mil e cem acessados por 

dia, e aproximadamente sessenta por cento vinha do exterior, enquanto que os telegramas de 

circulação somente no território nacional representavam trinta por cento. Os telegramas ditos 

“internos” dirigiam-se ao interior do Brasil, gerados nos grandes centros e repassados as 

cidades mais distantes. O processo inverso tinha pouca representatividade. Desses,  os mais 

vetados eram os nacionais, proporcionalmente, os do exterior também “tinham seu curso 

interrompido”, porém em menor escala.  

 No acervo do Arquivo Histórico e Institucional do Museu da República, 

constam cópias de alguns dos telegramas que não tiveram curso: de Maceió, em 27 set. 1943, 

da Collect Press noticiando o torpedeamento do Itapagé, as 13h30, com náufragos e de O 

Globo, de Altamira, no Pará referindo-se à ação de índios do Xingu atacando seringueiros e 

destruindo suas ferramentas do seringal. Nele, os índios são chamados de bárbaros e 

traiçoeiros. Tais documentos263 refletem a preocupação com as consequências que tais notícias 

poderiam causar na opinião pública.  Para cada finalização de relato diário consta a notação 

“Lidos e anotados todos os jornais”. 

                                                
262 ARQUIVO HISTÓRICO  E INSTITUCIONAL DO MUSEU DA REPÚBLICA, Rio de Janeiro, acervo GV 

DIP 13. 
263 Nestas datas, a administração do DIP estava sob responsabilidade do capitão Amílcar Dutra de Menezes. 
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A divisão de imprensa tinha corpo de jornalistas e fotógrafos próprios, expedição, 

arquivo fotográfico de forma que os jornais recebiam uma enorme quantidade de conteúdo, 

para elaboração de suas edições.   Seu último diretor foi Amir de Andrade, que também era 

editor da revista publicada pelo DIP, a revista Cultura Política (1941-1945). 

 

3.1.4 A Divisão de Divulgação e suas principais atribuições 

Esta divisão tinha por responsabilidade o esclarecimento da opinião nacional através 

de argumentos que atestassem os atos do governo quer fossem pela palavra falada 

(conferências, cursos) ou pela palavra escrita (publicações diversas).  Seus esforços eram 

voltados para fornecer uma concepção mais aprimorada dos acontecimentos sociais e culturais, 

no incentivo à produção literária de autores nacionais. As ações dessa divisão eram a abertura 

de espaços à participação de coleções de livros nacionais em feiras internacionais, a 

organização de eventos literários, musicais, cursos, congressos e exposições que promovessem 

os artistas e a cultura brasileira em todo território nacional, sem perder o caráter de censura do 

departamento, no combate à penetração de qualquer ideia subversiva, perturbadora da unidade 

nacional.  

As conferências ocorriam no antigo plenário do Palácio Tiradentes, em geral 

retransmitidas na Hora do Brasil e noticiadas pela imprensa em geral. Tinham entrada franca, 

mediante convite aberto a qualquer cidadão, e forneciam conteúdo para matéria jornalística 

amplamente distribuída pela Agência Nacional264. Os conferencistas tinham perfis variados: 

intelectuais, desportistas, professores, juristas que, a convite do DIP palestravam sobre temas 

que se ligavam as benfeitorias governamentais e também ocorriam palestras proferidas por 

alunos da escola militar, de dirigentes de times de futebol.265 Nestas conferências, os ministros 

eram convidados pelo próprio Diretor Geral, Lourival Fontes, de acordo com o tema. Presenças 

como Francisco Campos, Gustavo Capanema e o próprio Getúlio Vargas foram registradas.  

Elas deram origem à coleção “Estudos e Conferências”, cujo teor era a reprodução 

destas palestras e a divisão também foi responsável por editar coleções: Coleção Brasil, Vultos-

Datas-Realizações e Brasil na Guerra e, posteriormente, a revista Brasil Reportagens. 

                                                
264 A revista Fon-fon, de 15 nov. 1941 disponibilizou amplo espaço jornalístico para a conferência “Ciclo 

Amazônico”. Disponível em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1945/fonfon_1945_007.pdf>. Acesso em 

12 de jan. 2014. 
265 Identificaram-se na pesquisa, palestras dos dirigentes dos times do Flamengo e do Vasco da Gama.  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1945/fonfon_1945_007.pdf
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O Serviço de Edições e Revisão Geral era responsável pela elaboração do boletim O 

Brasil de Ontem, Hoje e de Amanhã, cujo conteúdo era elaborado pelo DIP, pelo periódico 

Dos Jornais e pela revista Estudos e Conferências, todos de distribuição gratuita. 

O Serviço de Exame e Interdição de Livros funcionava nos moldes censórios do regime, 

sem desenvolver maiores expressões: 

 
O nosso governo, pelo Decreto-Lei 1915 de 27 de dezembro de 1939 conferiu ao DIP 

a incumbência de vetar a entrada no Brasil de publicações estrangeiras nocivas ao 

interesse brasileiro e interditar, dentro do território nacional a edição das que ofendam 

ou prejudiquem o credito do país, de suas instituições e a moral. Não há dificuldade 

em distinguir o que atenta contra o credito, ou interesse do pais, as suas instituições. 

O DIP não faz, portanto, censura prévia, mas exercendo ininterrupta vigilância faz 

apreender os livros nocivos e amorais e responsabiliza, como determina a lei, os 

autores, editores e impressores e vendedores culpados. Os editores devem cooperar 

com a autoridade para a defesa social pois fazem parte da sociedade em que integram 

com as suas famílias que lhe assegura prosperidade para o trabalho. Basta a retidão 
dos editores para que os maus livros com seu veneno dissolvente sejam banidos e 

desaparecem.266 

  

Souza considerou que escrever e editar para o DIP era um bom negócio267, reafirmado 

pelo depoimento de Silveira: “o DIP criou uma série de livros pequenos, tudo sobre Getúlio 

Vargas e o teatro, Vargas e o cinema, Vargas e a Literatura. Pagavam um dinheirão, em termos 

da época [...] Isso era um negócio terrível, poucos resistiam”268. 

 

3.1.5   A Divisão de Turismo 

 O objetivo desta divisão era dar estímulo e ao mesmo tempo exercer fiscalização dos 

serviços de turismo estrangeiro ou não, que atuavam no território nacional. Sua diretoria 

instituiu o registro para o controle de todas as empresas de atividade turística, locais ou 

nacionais e a sua normatização com a classificação de agências de turismo.  Também promoveu 

a construção de infraestrutura hoteleira, através de financiamentos de fundos de pensão.  A 

Divisão organizou congressos, excursões269 e apoiou iniciativas ligadas ao mercado turístico 

de entidades civis. Editava a publicação de álbuns de propaganda para o turismo interno 

regional, catálogos com o propósito de difundir o Brasil no exterior e foi responsável pela a 

revista em inglês “Travel In Brazil”. 

                                                
266DIP. Os maus livros. Brasil de ontem, hoje e amanhã, número 9, de setembro de 1940, p. 26. 
267 SOUZA, José Inácio de Melo. O Estado contra os meios de comunicação (1889-1945). São Paulo: 

AnnaBlume: Fapesp, 2003, p. 142. 
268 NEGREIROS, Gilberto. O Estado Novo e o Getulismo. Folha de São Paulo, São Paulo, 5 de jan.1979. 

Disponível em <almanaque.folha.uol.com.br/memoria_5htm>. Acesso em 11 dez.2013. 
269 Excursão de membros do Congresso de hidro-climatismo a Cabo Frio e Araruama, noticiado pelo Correio da 

Manhã, Rio de Janeiro, 13 set. de 1940, p. 2. 
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 Com a política americana dos Estados Unidos de aproximação com os países da 

América, esta divisão ficou responsável pelas relações do Brasil com  Office of the Coordinator 

of Inter-American Affairs (OCIAA)270. Seu diretor, Francisco de Assis Figueiredo ciceroneou 

Walt Disney, Orson Wells e Ed Sullivan, jornalistas internacionais como o americano 

St.ClairMckelwya, do Saturday Evening Post e o ator Douglas Fairbanks Jr., além dos demais 

membros das missões de intercâmbio artístico e cultural internacionais.  

 

3.1.6 A Divisão de Cinema e Teatro 

 O cinema e o teatro eram importantes meios de comunicação do período, que passaram 

a ser assistidos pela Divisão Cinema e Teatro do DIP,   cuja ação influenciava em toda cadeia 

de produção e distribuição cinematográfica e pelas produções teatrais. 

Para os assuntos ligados ao cinema, a divisão visava favorecer a produção cinematográfica pela 

forma de concursos de Shorts Cinematográficos. Os critérios seguiam, em linhas gerais, a 

qualidade estética, a utilização de temas da cultura nacional e as realizações do Estado Novo. 

Ela instaurou a obrigatoriedade da exibição de um filme nacional acompanhado de película 

estrangeria superior a mil metros, medida que incentivou a distribuição  e exibição de filmes 

nacionais e direta ou indiretamente a indústria de cinema271 levando a se consagrar em 

documentários, cinejornais e de gêneros humorísticos, tais como os produzidos pela Atlântida 

Cinematográfica272 e a Cinédia.273Naquela conjuntura, a única forma de assistir a um noticiário 

em formato audiovisual era através da produção dos cinejornais e assim, o Cine Jornal 

Brasileiro (CJB)   que era  produzido pelo DIP, ocupou um espaço de importância na produção 

cinematográfica governamental274 que divulgava as obras e o progressos  advindos das ações 

do regime que não mostrava os seus contrastes. 275
    

 Organizava concursos mensais para a produção cinematográfica com a verba que vinha 

da taxa cinematográfica, que se direcionava a educação nacional e para as premiações.  O 

concurso em comemoração ao “Decênio da Revolução” obteve quarenta inscrições de 

                                                
270 HILTON, Ronald. Who´s who in Latin America Part V - Brasil. Board Trustess old the Leland Stanford 

Junior University Press, 1948, p. 20. 
271 PAULO, Heloisa Helena de Jesus. O DIP e a juventude no Estado Novo (1937-1945). Dissertação de 
Mestrado defendida no Curso de História Social da UFF, 1986,120fl, p.31. Cópia. 
272 Atlântica Cinematográfica: (1941-1962) produzia o Atualidades Atlântida (cinejornais)e posteriormente, 

longa-metragem em formato de documentário-reportagem sobre o IV Congresso Eucarístico Nacional, em São 

Paulo, em 1942 . Em 1943, produz Moleque Tião um dos seus maiores sucessos. Outros foram Gente Honesta e 

Tristeza não paga dívidas ambos em 1944. 
273Cinédia (1930) lançou sucessos das comedias musicais no período do Estado Novo, como Alô, alô Brasil e 

Alô, alô Carnaval. 
274Estão disponíveis online vários cinejornais da Agência Nacional pelo portal Zappiens:  http://zappiens.br/ 
275  RAMOS, Fernão, Miranda, Luís Felipe. Enciclopédia do Cinema Brasileiro. São Paulo, Senac, 1997.p.135 
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produtores, que confeccionaram curtas “versando sobre assuntos que dizem respeito ao 

progresso do Brasil no último decênio e em torno de teses que destacaram o valor econômico, 

político e social do país”276 e os prêmios em dinheiro foram provenientes do rendimento do 

Cine Jornal Brasileiro277.  

 Por outro lado, pela existência de legislação de censura prévia dos filmes desde 1932278, 

já era de praxe a avaliação dos filmes, que se acirrou em 1942, não permitindo críticas ou 

menções sarcásticas aos países beligerantes. A censura prévia se realizava em salas especiais 

no Palácio Tiradentes e pelo relatório de censura, se indicava a classificação etária, os cortes 

necessários ou a proibição do filme.  

 A divisão instituiu o Conselho Nacional de Cinematografia279 (CNC), pelo Decreto-Lei 

nº 4.064280, de 29 de janeiro de 1942, e se compôs por personalidades representantes das 

entidades cinematográficas, tendo sido escolhidos: Alberto Botelho, pelos produtores 

brasileiros, Davi Serrador pelos exibidores, Alípio Ramos pelos distribuidores e Ary Lima 

pelos importadores. O CNC estabeleceu normas para produtores, distribuidores, importadores, 

propagandistas e exibidores de filmes, no sentido de promover, regularizar e fiscalizar a 

produção, o aprimoramento, a circulação, a propaganda e a exibição de filmes visando o 

barateamento e as facilidades de transporte das películas nacionais. Estabeleceu o valor mínimo 

para locação e concessão do filme de complemento nacional, quando a película a ser exibida 

era considerada menor que o tempo de exibição do filme nacional, e dos filmes nacionais de 

longa-metragem.  

 A censura de peças teatrais exigia mais complexidade de avaliação e fiscalização pois 

ela eliminava cenas e falas de forma que os autores das peças eram obrigados fazer as alterações 

para nova inspeção do censor. O mesmo ocorria para os programas impressos e para os cartazes 

de divulgação da peça teatral. A produção da peça de teatro precisava, no ato da solicitação de 

censura prévia, indicar o elenco completo, incluindo-se possíveis substitutos, que deveriam 

estar devidamente autorizados no caso de algum membro do elenco não entrar em cena. A 

ausência de um ator ou atriz no palco, sem a justificativa devidamente encaminhada ao DIP 

era passível de multa contra o artista. Em caso de execução do trecho censurado, as sansões 

                                                
276 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro 02 e 03 nov.1940. s.n. 
277 GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro 16 jan.1940, p 8. 
278BRASIL. Decreto-Lei nº 21.240 de 04 de abril de 1932 que nacionaliza o serviço de censura dos filmes 
cinematográficos e cria a Taxa Cinematográfica para a educação popular  e dá outras providências. 
279 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro 01 jul.1942. 
280 BRASIL. Decreto-lei nº4.064 de 29 de janeiro de 1942, criou o Conselho  Nacional de Cinematografia e da 

outras providencias. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4064-

29-janeiro-1942-414465-publicacaooriginal-1-pe.html.> Acesso em 12-04-2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4064-29-janeiro-1942-414465-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4064-29-janeiro-1942-414465-publicacaooriginal-1-pe.html
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podiam ser de ordem policial com suspensão temporária do espetáculo como a sua proibição 

total. No caso do teatro, os censores tinham assentos reservados nas salas para impedir qualquer 

caco, qualquer improvisação.281Apesar de um rígido controle, existia um espaço para a 

argumentação e para o convencimento que revela a intenção de evitar “uma censura 

propriamente burra”282. 

 Flavio Marinho autor de Oscarito: o riso e o siso detalha que os motivos políticos eram 

muito usados para compor os espetáculos de revista: 

Esta história de declarar guerra a um “Eixo”, naturalmente, não poderia passar 

despercebida pelos revistólogos e revisteiros de plantão. Logo, logo Oscarito e Walter 

Pinto estariam estreando mais uma revista intitulada Fora do Eixo, de Luís Iglesias e 

Freire Jr. Em que figuras da política internacional do momento, como Mussoline 

(Manoel Vieira), Hitler (Silva Filho) ou o imperador Hirohito (Vicente Marchelli), 

eram caricaturas, provocando descontroles de riso na plateia. Afinal, satirizar o 

internacional era permitido pelo DIP. Não podia era brincar com as coisas 
nacionais.283 

 

3.1.7 A Divisão de Rádio e as suas principais atribuições  

 A divisão de rádio superintendia os serviços radiofônicos do território nacional, 

fiscalizando-os e orientando-os em suas atividades culturais, sociais e políticas. Levava aos 

ouvintes radiofônicos nacionais e estrangeiros, por intermédio de radiodifusão oficial, tudo o 

que pudesse fixar-lhes a atenção sobre as atividades brasileiras de interesse do regime.  Exercia 

a censura prévia dos programas, das peças de rádio-teatro, das composições musicais e das 

gravações,  sempre observando  o uso adequado da língua portuguesa. 

 

O controle das rádios comerciais era feito por um serviço de rádio escuta e pela 
censura previa da programação (programas, scripts de novelas ou rádios-teatros e 

esquetes; as músicas que iam ao ar passavam por outro processo de censura).284 

 

Cabia-lhe estimular a cooperação e intercâmbio entre a União e os estados, de forma 

que pelo rádio se divulgassem informações e crônicas educativas. Também estimulava seu uso 

nas escolas e estabelecimentos industriais e agrícolas.  

Planejava e organizava o programa Hora do Brasil, cuja retransmissão ficou obrigatória 

por todas as estações de rádio existentes no país, bem como a sua irradiação em idioma 

estrangeiro para constituir um a atração para o turista estrangeiro. Parte do programa deveria 

                                                
281 Conferir em: Cristina Costa, professora da USP. 

Disponível em <http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/01/21/machado-de-assis-e-vinicius-de-

moraes-ja-foram-censores-diz-professora-da-usp.htm.> Acesso em 14.01.2015. 
282  FERREIRA, Suzana Cristina de Souza. Cinema carioca nos anos 30 e 40: os filmes nas telas da cidade. São 

Paulo, Annablume, 2003.p.94.  
283 MARINHO, Flavio. Oscarito: do riso ao siso. Rio de Janeiro, Ed. Record, 2007,p.148. 
284 SOUZA, José Inácio de M. O Estado contra os meios de comunicação. SãoPaulo,Annablume, 2003, p.82. 

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/01/21/machado-de-assis-e-vinicius-de-moraes-ja-foram-censores-diz-professora-da-usp.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/01/21/machado-de-assis-e-vinicius-de-moraes-ja-foram-censores-diz-professora-da-usp.htm
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conter noticiário governamental enquanto que o restante se dividia entre apresentações de 

artistas, crônicas sobre a evolução do país, ou de temas nacionais, como vida de personalidades 

e vultos históricos. Para tornar sua programação mais atraente, passou a contar com a 

participação de cantores populares, que era amplamente divulgada nos jornais. 

 Promovia o intercâmbio com rádios estrangeiros e por conta do ambiente de guerra na 

Europa, a divisão de rádio incrementou o intercâmbio radiofônico com a Columbia 

Broadcasting System para a transmissão de programas brasileiros. 

 A divisão realizava a censura dos programas radiofônicos e das músicas. Só no ano de 

1943, por exemplo, vinte e sete mil, trezentos e noventa e seis programas , e cinco mil, 

seiscentos e setenta e oito músicas 285 do conteúdo das rádios comerciais passaram pelo seu 

crivo: 

O DIP tinha um controle absoluto sobre tudo o que se relacionava a música popular: 

concursos, espetáculos, o carnaval e também a apresentação das escolas de samba 

cariocas, que passavam a desfilar no asfalto. O contato entre o DIP e os compositores 

era realizado por Heitor Villa-Lobos, e o próprio Getúlio instituiu a prática de 

convidar cantores e músicos populares para recepções que dava no Palácio do Catete. 

O contato direto povo/presidente mais uma vez se realizada sob os auspícios da 

personalidade paternal de Vargas e com a intermediação pragmática do DIP.286 
 

 

 Ferreira287 aponta que com o Estado Novo, o músico e a música popular sofreram 

mudanças em consequência do direcionamento ideológico do regime. Com isso, as 

composições deram lugar ao culto do trabalho e ao trabalhador. O personagem malandro não 

tinha mais espaço na mentalidade trabalhista do governo de Getúlio. Exemplo clássico é a 

história da letra do samba O Bonde de São Januário, do compositor Wilson Batista que por 

solicitação do DIP, muda o sentido e conteúdo: 

O texto original: 

Quem trabalha não tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O Bonde de São Januário  
Leva mais um sócio otário 

Só que eu não vou trabalhar 

Tornou-se: 
Quem trabalha é quem tem razão  

Eu digo e não tenho medo de errar 

O Bonde São Januário  

Leva mais um operário  
Sou eu quem vou trabalhar 

 

                                                
285Revista Cultura Política, Rio de Janeiro, dezembro de 1944, p.177. 
286 GOMES, Ângela de Castro apud FERREIRA, 2003.p.93. 
287  Op.cit .p. 94. 
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 Logo no início de sua existência, a divisão promoveu um concurso de músicas para “A 

Noite da Música Popular”, evento organizado pela Sra. Darcy Vargas, em 20 de janeiro de 

1940, no Club do América, no Rio de Janeiro. Foi um concurso de marchinhas e sambas de 

carnaval, sob o patrocínio do DIP, que conferiria ao primeiro lugar de cada categoria 10 contos 

de reis em premiação288. 

A escolha do júri foi feita pelos candidatos inscritos, em reunião no Palácio Tiradentes, 

sendo sido eleitora para a comissão julgadora: Pixinguinha. Villa Lobos, Eduardo Brown, 

Orestes Barbosa. Ao finalizar a reunião com os inscritos desse concurso, o diretor de divisão, 

Júlio Barata, propôs que todos deveriam acatar irrestritamente o veredito do júri, de modo que 

não houvesse, antes ou depois, do desfile carnavalesco, qualquer debate, discussão ou polêmica 

e que “consideraria esta atitude como patriótica da mais ampla filantropia”289 e solicitou aos 

presentes que assinassem tal compromisso na ata da reunião. 

 O carnaval de 1940 começou logo na primeira semana de fevereiro, do qual se podia 

ler na imprensa: 

As músicas que conquistaram os primeiros lugares no recente concurso realizado no 

Campo do América falharam por completo. Cae Cae, batucada de Roberto Martins, 

criação da dupla Joel e Gaúcho  é até agora, a preferida pelos foliões. Está colocada 

em primeiro plano de domínio público. [...] De quando em quando aparece um bloco 
cantando Acredite quem quiser, Dança do gando, Upa, upa e  Pele Vermelha. O povo, 

mais uma vez, não apoiou as decisões acertadas do júri, que classificou a melhor entre 

as melhores290 

 

 Se por um lado, havia a preocupação com as diretrizes doutrinárias do regime; por outro 

a organização e a censura eram necessárias para sanar os obstáculos a sua realização: 

 

Uma das expressões malditas era “União Soviética”, correspondente a uma nação de 

mais de 100 milhões de habitantes. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando o 

desmoronamento do Reich de mil anos (que durou apenas uma década) já era 

evidente, libertou-se a palavra Rússia, que como se sabe, não designa exatamente a 
mesma coisa. Outro termo banido do rádio era “amante”, tanto no sentido da pessoa 

envolvida em relações amorosas como no de apreciador de algo- não se podia dizer, 

por exemplo, “amante da música”.291 

 

 

 Diferentemente de outros países, o Brasil não tinha uma rádio estatal que servisse a 

sua legitimação e paralelamente, existia limitação de alcance de irradiação. Toda a obra de 

infraestrutura para crescimento do rádio ficava a cabo do Ministério da Viação, fato que era 

                                                
288 Gazeta de Notícias, 06 jan.1940, p. 9.  
289 Gazeta de Notícias, 11jan.1940, p. 11. 
290 Gazeta de Notícias, 06 fev 1940, p. 9.  
291 Nosso Século, São Paulo: Abril Cultural, 1980-1982. V3, p 197 apud FERRARETTO, Luiz Arthur. Radio no 

Rio Grande do Sul: anos 20, 30 e 40: dos pioneiros as emissoras. 
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constante preocupação do diretor geral do DIP, Lourival Fontes, a quem não parecia “razoável 

que se permitisse a transmissão em ondas curtas, por empresas particulares, embora 

fiscalizadas pelo Estado [...] serviço de tal monta não deve ficar unicamente em mãos de 

particulares, mas antes de tudo, nas do Estado”. 292Era, portanto, conveniente o governo ser 

proprietário de uma rádio.293 

 

3.1.7.1 A encampação da Rádio Nacional 

O Decreto-Lei nº 2.073294 de 7 de março de 1940 criou as Empresas Incorporadas ao 

Patrimônio da União, que pelo artigo 1º, item b, todo o acervo das sociedades A Noite, Rio 

Editora e a Rádio Nacional tornaram-se parte do patrimônio federal, cabendo à Presidência da 

República a nomeação de seus diretores. Essas empresas se tornaram instrumento da política 

de construção de identidade nacional que o regime buscava legitimar, e mesmo não se 

vinculando diretamente ao DIP, estavam sujeitas aos regimentos e orientações da divisão de 

rádio e imprensa 

 Para dirigir a Rádio Nacional, foi nomeado Gilberto de Andrade295 que foi a “prova 

inconteste das injunções políticas que ali se poderiam fazer presentes”296 pois Andrade era um 

procurador do Tribunal de Segurança Nacional com experiência profissional anterior no ramo 

e tinha sido editor das revistas Sintonia e A voz do Rádio.  

 Uma vez incorporada, a Rádio Nacional recebeu investimentos do governo, mas não 

perdeu o caráter comercial que provinha de grandes patrocinadores nacionais e internacionais, 

configurando desta forma a sua liderança no meio musical. Permaneceu com seus principais 

colaboradores, como o Henrique Foreis Domingues, conhecido por Almirante, o maestro 

Radamés Gnatalli, e os locutores Aurélio de Andrade, Celso Guimarães e Ismênia dos Santos. 

 Para se tornar uma emissora literalmente nacional, a mudança na estrutura não poderia 

ser apenas na ampliação do seu parque técnico radiofônico. A direção da rádio teria que 

identificar e respeitar os costumes regionais das localidades por onde quer que ela fosse 

irradiada, estudando  as suas riquezas músicas para elaborar programas atraentes ao grande 

                                                
292 Oficio de Lourival Fontes a Oswaldo Aranha.AO 40.07.31/1 apud SOUZA, 2003 p. 72. 
293 MOREIRA, Sonia Virgínea. Getúlio Vargas e o Rádio, convergência de histórias. In: Baum, Ana (org) 

Vargas, agosto de 54-A história contada pelas ondas do rádio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 117. 
294BRASIL. Decreto-lei nº2.073 de 07 de março de 1940. Disponível em 

<“http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=41183”> Acesso em 12-12-2013. 
295 Gilberto de Andrade nasceu em Alagoas e era promotor do Tribunal de Segurança Nacional, porém também 

já tinha exercido atividades como locutor, jornalista, empresário teatral e editor das revistas Sintonia e A voz do 

Rádio. 
296 Revista Nacional, Anuário de Rádio, edição de setembro de 1956, apud MOREIRA e SAROLDI, 2006  p.58. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=41183
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público, idosos ou crianças, cegos e analfabetos297, e ao mesmo tempo, fazer permanecer em 

sua programação, aqueles quadros destinados a promover a música popular brasileira, 

divulgando autores nacionais, dentro da missão de ser um auxiliar na integração nacional, dada 

a suas ligações com o Estado Novo298. 

Após receber investimentos para ampliação de sua frequência, organizou-se a 

inauguração dos seus novos estúdios, que aconteceu em 18 de abril de 1942, véspera do 

aniversário de Vargas. Muitas personalidades foram ao coquetel festivo de abertura, como 

ministros de Estado e o diretor geral do DIP, Lourival Fontes e sua esposa Adalgysa Nery. No 

dia seguinte, em 19 de abril (aniversário de Getúlio Vargas), o novo auditório foi aberto ao 

público, que pode acompanhar a programação especial comemorativa para a data.299  

A Rádio Nacional exerceu um papel diferente daquele dado à Radio Roquete Pinto , 

doada pelo seu proprietário ao Ministério da Educação e Saúde, para a qual o governo criara o 

Serviço de Radiodifusão Educativa, e a mantinha sem patrocinadores ou anúncios.   

A Rádio Nacional ganhou mais força e popularidade a partir de 1941, com os novos 

programas: “Em Busca da Felicidade”300, a primeira radionovela brasileira e o Repórter Esso 

(1941-1968). 

 O Repórter Esso foi um programa jornalístico para o rádio cujo formato foi concebido 

inicialmente em 1935, nos Estados Unidos, que se estendeu para outros países do continente 

americano. Começou a ser irradiado em 28 de agosto de 1941, sob o patrocínio da Esso 

Brasileira de Petróleo e sua pauta de notícias era fornecida pela United Press301. Seu estilo 

jornalístico influenciou a criação de outros noticiários no mesmo formato, tais como o  

Aconteceu no Catete e A reportagem do dia.  A produção de editoriais era feita pela equipe de 

redatores da agência de propaganda McCann-Erikson, observando um Manual Internacional 

de Produção do Repórter Esso e os princípios de orientação e censura do Departamento de 

Imprensa e Propaganda e do Conselho Nacional de Imprensa. No caso do Brasil, seu conteúdo 

noticioso baseava-se na Segunda Guerra, e na movimentação das tropas Aliadas na Europa, 

                                                
297SAROLDI, Luiz Carlos. Vargas e rádio como espetáculo, p. 151. In: Baum, Ana (org) Vargas, agosto de 54-

A história contada pelas ondas do rádio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004 
298 MOREIRA, Sonia Virgínea. Getúlio Vargas e o Rádio, convergência de histórias. In: Baum, Ana (org). 

Vargas, agosto de 54- A história contada pelas ondas do rádio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p.120. 
299SARODI, Luiz Carlos e MOREIRA, Sonia Virgínea. Rádio Nacional: o Brasil em sintonia. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar ed., 2005, p.70.  
300 Em busca da Felicidade estreou em 5 de julho de 1941 e foi uma escrita pelo cubano Leandro Blanco, 

adaptada por José Roberto Whitaker Penteado, redator da Standard e produzida nos estúdios desta agência de 

publicidade, no Rio de Janeiro. Conferir em: CAMA, Luis Augusto e Cavalcanti, Pedro. Não conformistas, 

dissidentes e rebeldes. 80 anos de Standard Ogilvy no Brasil. São Paulo, Prêmio editora, 2013, p.30. 
301 Agência de notícias americana, com escritório no Brasil regulamentada no DIP 
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excetuando-se as informações do Brasil.  Era transmitido quatro vezes ao dia, narrado por uma 

equipe de locutores, dos quais se consagrou Heron Domingues302.  

O próprio Getúlio Vargas acompanhava tais irradiações pois era ouvinte do Repórter 

Esso e o diálogo abaixo mostra que o presidente e o locutor Heron Domingues encontraram-se 

no Palácio do Catete: 

- Heron, por que o Repórter Esso não transmite notícias sobre a Força Expedicionária   

Brasileira?  Perguntou o presidente. 
Ao que o locutor Heron Domingues respondera: 

- Ora senhor presidente, há uma lei que impede a veiculação de notícias locais.... 

O presidente, dirigindo-se ao seu chefe de gabinete, ordenou: 

- Vamos corrigir essa lei imediatamente!303 

 

 Heron Domingues começou a atuar no Repórter Esso em 1944 e na transcrição acima 

se referia a censura e orientação do DIP, como a abaixo, extraída de documento do Serviço de 

Controle da Imprensa, do período de 18 à 24 de agosto de 1943304: 

 

Não deve ter curso sem consulta prévia ao DIP, matéria referente ao corpo 

expedicionário brasileiro, a ser enviada a estrangeiro assim como nomes dos oficiais, 

que comandarão e integrarão o referido corpo e ainda, declarações de quem quer que 

seja (mesmo de oficiais) sobre assunto. 

 

 

Porém a censura das informações sobre a Segunda Guerra não era exclusividade 

brasileira.  Países como os Estados Unidos e Inglaterra também exerciam censura sob as 

notícias do front, especialmente os registros fotográficos que eram controladas pela censura 

militar do país de origem, incluindo-se nesses, os países Aliados.  

 

3.2 A propaganda oficial fardada: agosto de 1942 a maio de 1945 

  As questões ligadas ao cerceamento da informação estavam cada vez mais em 

evidência em função do curso da Segunda Guerra Mundial. As manchetes dos jornais eram 

ocupadas pelas notícias das movimentações das tropas dos países estrangeiros e chamavam a 

atenção da sociedade para a política externa brasileira, que da parte de Vargas, caracterizou-se 

por compromissos parciais com os países do Eixo e com os Estados Unidos, até a declaração 

de guerra em 1942.  Ambos os blocos políticos tentavam influenciar o governo de Getúlio, 

direta ou indiretamente, pelos seus colaboradores, que tinham suas preferências.  

                                                
302 Heron Domingues era locutor gaúcho que permaneceu como locutor do Repórter Esso de 1944 até o seu fim, 

em 1962. 
303KLOCKNER, Luciano. O Reporte Esso e Getúlio Vargas. In: Baum, Ana (org) Vargas, agosto de 54-A 

história contada pelas ondas do rádio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p.125. 
304 Arquivo Histórico e Institucional  do Museu da República, Rio de Janeiro. Acervo Cadernos de clipping do 

DIP , GV 021. 
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Lourdes Sola relaciona estas preferências da seguinte forma: Oswaldo Aranha e 

Lourival Fontes como personalidades que foram conquistadas pelos americanos; Francisco 

Campos, Filinto Muller faziam vista grossa para a propaganda nazista cuja atividade tinha sido 

restringida por lei. Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra visavam a interesses do bloco que 

oferecesse melhores condições de aparelhamento para o Exército e financiamentos para a 

indústria de base que almejavam instalar no país305, o que  acabou acontecendo pelo 

investimento de capital  americano na construção da Siderúrgica Nacional. O interesse ativo 

dos militares brasileiros continuaria a dar base política aos programas governamentais. Para 

Sola, foi revelador o fato de que os representantes de Vargas nas negociações para a criação da 

usina de aço, eram o major Edmundo de Macedo Soares e o industrial Guinle”306  

  O OICAA (Office of the Coordinator of Inter-American Affairs )307 foi criado pela 

Presidência norte-americana dentro da política de Boa Vizinhança dos Estados Unidos. Tinha 

por pretensão aproximar o Brasil e os demais países da América Latina da cultura e da ideologia 

americana e blindar as influencias nazifascistas. Essa já era uma preocupação americana 

anterior aos torpedeamentos dos navios no porto de Pearl Harbor em 1941: 

 

Em 1940, Otavio308 foi contratado por Lloyd Free- um americano que fazia 

investigações nos países da América Latina sobre a imagem dos Estados Unidos- 

para montar uma equipe e aplicar questionários no primeiro estudo de opinião pública 

realizado no Brasil. O estudo tinha por objetivo investigar a repercussão de possível 

entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e também para investigar a 

penetração das emissoras internacionais de ondas curtas de rádio. Dada a importância 

da posição geográfica do Brasil, essas informações seriam úteis para orientar as 

irradiações que poderiam servir para criar um clima favorável aos Estados Unidos se 

entrassem no conflito mundial.309 
 

O discurso do pan-americanismo foi muito marcante nesse período, pois estava presente 

nos apelos publicitários dos anúncios e auxiliou na expansão da cultura norte-americana no 

Brasil e no resto da América Latina. O próprio OCIAA incentivava as indústrias e empresas 

                                                
305 SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em perspectiva. 191. 

ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 1987, p.273 . Sola cita DULLES, W.Jonh, Vargas of Brasil, Austin, 1967, que 

fala de aproximações com o governo  americano, desconhecidas do publico brasileiro, de que Dutra e Góes 
participavam  em 1939, época em que pareciam mais próximos dos alemãs.  
306 Ibid, p.274 
307Conferir em :TOTA, Antonio Pedro. O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na Segunda 

Guerra. São Paulo, Cia das Letras, 2000. 
308 Otavio da Costa Eduardo foi um dos primeiros pesquisadores de opinião e mercado do Brasil, tendo estudado 

na Escola de Sociologia e Política, fundada em 1933 cujos docentes eram originários da Universidade de 

Chicago, Estados Unidos. 
309 MATTOS, Mario e PUOLI, Cristina. A história da pesquisa no Brasil. Teoria e prática da pesquisa 

aplicada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p.422. 
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do setor privado norte-americano a divulgar seus produtos nos periódicos da América Latina. 

Para  o OCIAA: 

 

[...] o projeto de anúncios em jornais e revistas é “parte de um esforço amplo de bom 

vizinho para promover a ajuda entre as Américas”.  O projeto se cassava bem com as 

noções de “esforço de guerra” de todo o continente: os anúncios explicavam as razões 

da escassez naquele momento e a necessidade de sacrifícios imediatos (no consumo) 
de modo a garantir a abundância do futuro [pós guerra]310 

 

 Na sua chegada ao Brasil em 1941, o OCIAA começou a esboçar uma política de 

interligação com os países do continente americano.  A visita de Walt Disney e a concepção 

do personagem Zé Carioca; o incentivo aos artistas brasileiros para shows nos Estados Unidos 

constituíram exemplos do envolvimento do birô americano com o país, que frutificou em vários 

aspectos culturais. Segundo Mitke, “não havia mais nacionalismo e sim continentalismo” e 

falar em Estado Novo ou Estado Nacional tornava-se suspeito aos Estados Unidos e que não 

se deveria mais falar em brasilidade, porque naquele momento, tudo se resumia a América311.   

 O DIP proibiu críticas aos Estados Unidos, fechou o jornal Meio-dia, cuja linha 

editorial era favorável aos países do Eixo e censurou outras publicações, de forma que no final 

de 1941, não existia mais nenhum jornal cujo diretor fosse estrangeiro, e os de língua 

estrangeira foram obrigados a usar somente a língua oficial: o português.312  

Depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 7 de dezembro de 1941, 

rapidamente as relações políticas brasileiras com os países do Eixo se deterioraram. Sampaio 

Mitke ainda tinha dúvidas quanto a vitória do Eixo, mas tinha certeza que, Fontes acreditava 

absolutamente na vitória democrática, e sabia que o Estados Unidos iria exigir do governo 

brasileiro o afastamento de todos “os oficiais suspeitos”313 de ter vínculos com o nazifacismo. 

Por intermédio do governo estadunidense, foi promovida uma reunião de chanceleres 

do continente americano: a III Conferência de Consulta dos Chanceleres das Repúblicas 

Americanas foi realizado entre os dias 15 e 28 de janeiro de 1942, no Palácio Tiradentes, sede 

do DIP à época. Nela, Vargas demonstrou sua solidariedade aos Estados Unidos no intuito de 

                                                
310 MOURA, Gerson. O Tio San chega ao Brasil – A penetração cultural americana. São Paulo: Brasiliense, 

1988. p. 69. 
311 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA. GV confid 

1942.01.05/1 Relatório narrando conversa da esposa de Azevedo Amaral com Sampaio Mitke, do DIP, sobre o 

nacionalismo, guerra e bases aéreas brasileiras.  Arquivo Getúlio Vargas. Disponível em “ 
312 Conferir em: SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em 

perspectiva. 19 ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 1987. 
313 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA. GV confid 

1942.01.05/1 Relatório narrando conversa da esposa de Azevedo Amaral com Sampaio Mitke, do DIP, sobre o 

nacionalismo, guerra e bases aéreas brasileiras.  Arquivo Getúlio Vargas. Disponível em “ 
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convencer314os outros governos latino-americanos a romperem relações com o bloco do Eixo. 

Ao término do encontro, o Brasil anunciou o pronto rompimento das relações com Alemanha, 

Japão e Itália. 

A entrada do Brasil no conflito mundial deu-se após vários torpedeamentos dos navios 

mercantes brasileiros, que causou comoção nacional e foi apoiada pela sociedade e por 

instituições privadas.  Em consequência dessa agressão do Eixo para com o Brasil, várias 

manifestações ocorreram organizadas pela União Nacional dos Estudantes, que promoveu uma 

passeata de repúdio aos torpedeamentos e de apoio à entrada brasileira no confronto mundial. 

A UNE obteve recursos financeiros da prefeitura do Distrito Federal e do governador do Estado 

do Rio, o interventor Ernani do Amaral Peixoto. Dela, participaram quinze mil pessoas que 

empunhavam cartazes e proferiam palavras de ordem: 

 

Um a um, entre vaias, risos e gritos de sarcasmo, os carros alegóricos foram se 

sucedendo na Avenida Rio Branco, que amanhecera decorada de ponta a ponta com 

cartazes alusivos à guerra. “Morra o nazi fascismo!”, “Abaixo a quinta-coluna!” e 

“Estamos com as democracias!” - eram as diretrizes mais frequentes. Panfletos que 

circulavam de mão em mão davam vivas a Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e 

Franklin Delano Roosevelt.315 

  

 A autorização para tal evento deveria partir de Filinto Muller, que se negou a dar , sob  

alegação de que “subversivos” poderiam infiltrar-se nela e promover atentados contra a ordem 

pública. Esta decisão trouxe consequências que o levaram à prisão e exoneração do cargo. Nos 

dias subsequentes, também foram exonerados de seus cargos Francisco Campos, do Ministério 

da Justiça e Negócios do Interior e Lourival Fontes, diretor geral do DIP. De acordo com Vasco 

Leitão Cunha, os dois principais chefes militares do país, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra 

consideravam que a propaganda oficial em tempos de guerra devia ser de responsabilidade de 

um colega de farda316.  Essa concepção para os assuntos pertinentes a propaganda do governo 

levou a busca de indícios que mostrassem a interferência de militares nas ações estratégicas do 

DIP,  a partir de 1940, por conta do desenrolar da guerra.  

Um desses indícios refere-se a um documento confidencial do Ministro da Guerra, que 

se trata de uma conversa telefônica interceptada e datada de 27 de junho do mesmo, contendo 

críticas à atuação do Lourival Fontes no DIP e as reivindicações dos proprietários de jornais. 

                                                
314 BARROS, Orlando. A Guerra dos Artistas: dois episódios da Segunda Guerra no Brasil. Rio de Janeiro: e-

papers, 2010, p. 16. 
315 CAVALCANTE NETO, João de Lira. Getúlio: do governo provisório à ditadura do Estado Novo. São 

Paulo, Cia das Letras, p. 417. 
316 CUNHA, Vasco Leitão, Diplomacia em Alto mar, p 88-94 apud Lira Neto,2013,p.345 
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Esse diálogo partiu do gabinete do diretor geral do periódico O Radical, entre o Sr. Rodolfo 

Carvalho, e outra pessoa não identificada: 

 

Rodolfo: - Eu mandei um telegrama ao Presidente. O Lourival, não gostou muito, 

mas eu não sou culpado! Ontem eu o procurei muito. Para todos os lugares, onde 

sabia que ele se encontrava, eu telefonei, mas sempre, ele deixou de me atender. Visto 

isto, falei com Fabregas e avisei-lhe que ia remeter um artigo, sobre o preço dos 

jornais. Mandei que lhe dissesse, que no caso em que a censura cortasse meu artigo, 

eu o levaria ao Presidente, ou passaria um telegrama. Como ele não me atendeu, hoje, 

passei o telegrama.  
 

Sr. sem identificação: - Se o Lourival não andar direto, o Presidente tirá-lo-á do 

departamento. 

 

Sr. Rodolfo: É isso mesmo, o que sucederá. Aliás, eu sou contra a sua saída, de lá, 

pois em sua substituição, irá um soldado! Então você sabe como é esse negócio, com 

soldado. Eu sou amigo do Lourival, mas não posso estar me prejudicando. 317 

 

 Outro indício mais concreto está em documento (Anexo G) extraído da fé de oficio318 

do gen. Amílcar Dutra de Menezes, último diretor geral do DIP. Nesse documento, que é um 

requerimento de promoção de posto, Dutra de Menezes relatou ter recebido ordens diretas da 

Presidência da República, para o cumprimento da execução da regulamentação de censura das 

telecomunicações previstos no Decreto-Lei  nº 2.985  de 27  de janeiro de 1941319, que dispunha 

sobre o emprego de aparelhos de telecomunicações no território nacional enquanto durasse a 

Segunda Guerra.  

O artigo 2º desse Decreto-Lei, subordinou várias regras ao emprego das estações e 

instalações de telégrafos, telefones, radiotelegrafia, radiotelefonia, ou quaisquer outros meios 

de telecomunicação que estivessem estabelecidos em território nacional, ou a bordo de barcos 

ou aeronaves neutras. Proibia a transmissão de notícias de caráter militar ou de propaganda que 

pudessem favorecer os países beligerantes, e aumentava a vigilância e o controle de instalação 

e funcionamento de estações emissoras radioelétricas, oficiais, particulares, experimentais ou 

de amadores, afim de evitar o funcionamento de estações clandestinas. 

       Em 16 de setembro de 1942, foi decretada a Mobilização Geral em todo o território 

nacional em virtude do estado de guerra, pelo Decreto-Lei 10.451320, que em seu artigo 3º 

                                                
317 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, FGV, sob nº GV 

confid. 1940.06.21/3. 
318 ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO. Requerimento ao posto de General de Brigada por Almilcar 

Dutra de Menezes. Rio de Janeiro, Ministério do Exército.  
319 BRASIL. Decreto-lei nº 2.985 de 27 de janeiro de 1941 dispõe sobre o emprego de aparelhos de telecomunicações 

no território nacional enquanto durar a Segunda Guerra.< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-
2985-27-janeiro-1941-412963-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 12 fev.2015 
320 BRASIL.Decreto-Lei 10.451 de16 desetembrode1942que decreta a mobilização geral. Disponível e < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-10451-16-setembro-1942-468273-

publicacaooriginal-1-pe.html>.Acesso em 12 fev. 2014 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2985-27-janeiro-1941-412963-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2985-27-janeiro-1941-412963-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-10451-16-setembro-1942-468273-publicacaooriginal-1-pe.html%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-10451-16-setembro-1942-468273-publicacaooriginal-1-pe.html%3e.Acesso
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determinava que os Ministérios e demais órgãos da administração pública federal, estadual e 

municipal tomariam as medidas que se impusessem ao domínio econômico, militar, científico, 

da propaganda, da mão de obra e do trabalho necessários à defesa do território nacional.  Por 

este decreto, o DIP foi sujeitado a essas determinações e daí por diante, coube ao departamento, 

a produção de intensa propaganda necessária à defesa de todo território nacional e do preparo 

psicológico do povo321 para o ambiente de conflito e privações que a participação na Segunda 

Guerra traria. A temática das propagandas realizadas pelo DIP, a partir de então, foram 

conduzidas prioritariamente para temas que valorizassem a participação do Brasil no conflito 

mundial, à defesa da soberania brasileira e do esforço de guerra.  

Conforme registro, o então capitão Amílcar Dutra de Menezes assumiu como diretor 

da Divisão de rádio em 23 de abril de 1942, alguns meses antes da saída de Lourival Fontes do 

DIP. Para substituir Fontes, outro oficial do Exército, major Antônio Jose Coelho dos Reis322 

foi designado para a direção geral do departamento, que aconteceu alguns dias antes da 

declaração de guerra. Ao todo, a diretoria geral do DIP, enquanto de sua existência, foi ocupada 

mais tempo por personalidades militares, oficiais da infantaria do Exército no período de 

agosto de 1942 até maio 1945.  A declaração de guerra aos países do Eixo e a participação do 

Brasil na Segunda Guerra ao lado dos Aliados também impactou as ações de coerção, controle 

e censura do Departamento de Imprensa e Propagada, explicitado no Decreto-Lei, nº 10.358 

de 31 de agosto de 1942, cujo teor aumentava a vigilância à manifestação do livre pensamento, 

pois alterava o artigo 122, da Constituição de 1937, limitando a liberdade individual. 

 Barros323 afirma que não houve uma descontinuidade nas relações com a imprensa, nem 

quanto aos métodos de censura ou de propaganda do governo. Porém, além dos decretos-lei 

mencionados a que se sujeitaram as atividades do DIP, a regulamentação do uso dos símbolos 

                                                
321 Processo nº019814 de 29 de jul.1958, requerendo promoção ao posto de General de Brigada. Parte integrante 

da fé de oficio de Amílcar Dutra de Menezes. Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro. 

322 Nascido em São João del Rei, era oficial de gabinete do Ministro da Guerra, quando de sua promoção. 

Constam referências de ter sido integralista e que após o fechamento da agremiação, retirou-se do partido. 

Constam elogios a sua cultura e retidão de caráter proferidas pelo gen. Cordeiro de Farias, com quem serviu. 

Quando deixou o cargo de diretor geral do DIP, retornou ao gabinete ministerial em 1943 e ingressou na Escola 
Superior de Guerra em 1949 Conf.: CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DA FGV. Arquivo GV c 1942.08.27, 5º folha. Durante a pesquisa não se identificou 

documentalmente as razões pela escolha do major para ocupar um cargo no DIP, somente que, enquanto era 

oficial de gabinete do Ministério da Guerra, foi responsável pela organização de eventos militares como a 

cerimonia do mérito militar, em 25 de agosto de 1940, conforme noticiado pelo jornal A Noite, São Paulo, 25 

ago.1940, p.2. 
323 BARROS, Orlando.  Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. In: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs.). 200 anos de 

imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa, 2009, p.234 
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nacionais pelo Decreto-Lei 4.545324 de 4 de setembro de 1942, também contribuiu para que 

mudanças ocorressem nas diretrizes da propaganda nacional, tanto na parte do regime, quanto 

na parte do mercado publicitário e da sociedade em geral.  

O Decreto-Lei 4.545325 de 4 de setembro de 1942, entendido à luz da propaganda 

estadonovista que procurava legitimar a ideologia pelo de culto ao líder e o estímulo ao 

nacionalismo, dificultou o uso popular desses símbolos. A normatização do emprego dos 

símbolos nacionais represou a espontaneidade do uso público desses ícones e influenciou no 

sentimento popular relativo ao nacionalismo brasileiro, especialmente pelas apropriações das 

cores verde e amarelo e da Bandeira Nacional. 

O referido Decreto-Lei proibiu a confecção de réplicas dos símbolos nacionais 

(especialmente da bandeira nacional) por iniciativa particular, sem as observâncias das 

determinações do modelo oficial, e previa punições aos infratores. Qualquer distribuição de 

natureza gratuita ou de venda, de qualquer item do conjunto dos símbolos nacionais foi 

proibida, assim como a execução do Hino Nacional sem autorização prévia. Esse Decreto-Lei 

definiu que as cores verde e amarela eram oficiais e se integravam aos símbolos nacionais e 

por isso, igualmente proibidas de serem usadas. Não podiam ser aplicadas em ornamentos ou 

roupagem, nas casas de diversão, ou em qualquer ato que não se revestisse de caráter oficial, 

como pano de boca, guarnição de mesa ou revestimento de tribuna, cobertura de placas, 

retratos, painéis ou monumentos a serem inaugurados, por qualquer pessoa natural ou entidade 

coletiva para prestação de honras de caráter particular o que implicaria na regulamentação e 

sanções para uso inadequado326, incluindo ações de menosprezo ou ultraje  puníveis  com seis 

meses a um ano de prisão.327 

Foram disponibilizados modelos homologados dos símbolos nacionais para consulta 

pública somente em órgãos públicos como na Casa da Moeda, nos museus históricos oficiais, 

nas prefeituras municipais, nas embaixadas, nos comandos militares de unidades de terra, mar 

e ar, na capitania dos portos e alfandegas. O uso correto dos símbolos nacionais passou a ser 

matéria para os planos de aula nas escolas públicas e privadas, sendo obrigatório o ensino do 

desenho da Bandeira Nacional e do canto do Hino Nacional.328 

                                                
324 BRASIL. Decreto-Lei 4.545324 de 4 de setembro de 1942.Dispõe sobre a forma e a apresentação dos 

símbolos nacionais, e dá outras providências. Disponível em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4545impressao.htm> . Acesso em 12 fev. 2014. 
325 BRASIL. Decreto-lei 4.545325 de 4 de setembro de 1942. Dispõe sobre a forma e a apresentação dos 

símbolos nacionais, e dá outras providências. Disponível em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4545impressao.htm> . Acesso em 12 fev. 2014. 
326 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 09 set. 1942.  
327 Um mês de realizações governamentais, Cultura Política, nº20, outubro de 1942, p. 203. 
328 CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 1 de ago. 1942, p.3. 
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A revista Publicidade329, em sua edição de novembro de 1942 noticiou a apreensão pela 

polícia estadual de brindes e propagandas de uma fábrica em Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

Elas continham estampado o retrato do presidente Getúlio Vargas e da bandeira nacional. A 

matéria jornalística informava que houve protestos, mas não determinou sua amplitude.  

 A importância desta informação compõe o argumento de que, o cerceamento da 

imagem do presidente e a regulamentação do uso dos símbolos nacionais por causa do estado 

de guerra, contribuíram para diminuir o teor popular e nacionalista associados ao Estado Novo, 

mudando a função inicial do DIP.  O que ficou mais evidente quando, nas palavras de Vargas 

que diz que o DIP tinha sido transformado num dos mais importantes departamentos para a 

defesa nacional, como a guarda das forças morais internas e o sigilo dos informes de natureza 

militar330, registrado em carta de 27 de agosto de 1942, endereçada ao major Coelho dos Reis 

já empossado. Por este documento, Vargas demonstrou ter ciência de que o DIP exerceria, 

naquela conjuntura, a propaganda da defesa e da soberania brasileira. Esta alteração foi muito 

sutil, pois aparentemente, não houve modificações estruturais no organograma do DIP331.  

 A Segunda Guerra era o assunto de ordem e consequentemente, a demanda por assuntos 

militares crescia em vários setores da sociedade bem como também a antipatia popular aos 

governos nazifascistas. As notícias contra o Eixo não eram mais  vetadas e, em alguns 

momentos, serviam de estímulos ao seu temor, algo que não era possível antes da participação 

do Brasil na Segunda Guerra. Referências existentes no livro E06711, da coleção do DEIP, 

(Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda), da Agência Nacional - São Paulo, 

intitulado Pautas de Serviço, dos dias 13 a 18 de outubro de 1943, na página 60, contem cópia 

de telegrama datado de 13 out.1943 onde se lê:  

 

Rio, 13 (A.N) -  polícia de Niterói prendeu dois ladrões galináceos em que foram 

apreendidos quatorze galinhas, três canários e um papagaio. 

Encaminhados à Seção de Roubo e Furtos o papagaio começou a reproduzir a 

saudação nazista “Heil Hitler, Heil Hitler”.  Os polícias pretendem identificar quem 

era o dono do papagaio. 332 

 
 

                                                
329 Revista Publicidade foi uma revista editada por Lycurgo Costa, diretor dos serviços administrativos do DIP, 

no Rio de Janeiro que era especializada para os profissionais de publicidade. Foi editada de 1940 até 1945 
quando foi comprada pela Agência Standard Olgivy, tornando-se Revista Publicidade e Negócios. 
330 CENTRO DE PESQUISA DE DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (FGV). Arquivo 

GV c 1942.08.27. Carta resposta do Gabinete da Presidência ao pedido de exoneração do major Coelho dos 

Reis, que não foi concedido. Disponível em < 

http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Pasta/PastaPesquisaConsultar.aspx >. Acesso em 13 fev.2015. 
331 No âmbito desta pesquisa, foi levantado a possível existência de um Setor Português, que referia-se ao 

Acordo cultural luso-brasileiro,  porém não se identificou alteração administrativa regulamentada no 

organograma da estrutura do DIP 
332 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, consulta por e-mail em 15 de setembro de 2014. 
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Esta notícia foi reproduzida pela Agência Nacional, não consta veto posterior para ela, 

e podia ser noticiada pelos periódicos, e motivava os sansões sofridas pelos simpatizantes do 

nazismo. 

Para auxiliar na elucidação das mudanças ocorridas no DIP a partir de 1942, fez-se uma 

análise dos assuntos referentes ao departamento no periódico Cultura Política, revista mensal 

de estudos brasileiros333, na seção chamada “Atividades Culturais do DIP”, para identificar as 

mudanças ocorridas nas diretrizes da propaganda oficial. 

 A historiografia apresenta Cultura Política como uma das principais fontes do discurso 

do governo Vargas do período, e a considera órgão oficial do Estado Novo, a expressão das 

diretrizes que tinham por objetivo legitimar o status do regime e municiar os leitores uma 

consciência nacional e política sob seus parâmetros. Palamartchuk334 afirma que o papel desse 

periódico foi fundamental por atestar a incorporação de uma prática cultural de espaços para 

intervenção política. Neste sentido, pelos seus editoriais e colaboradores, seria apontada a 

direção das alterações que ocorreram no DIP ao longo de sua trajetória.  

Cultura Política (1941-1945) foi um periódico produzido pelo DIP, sob orientação 

editorial de Almir de Andrade, escolhido diretamente por Getúlio Vargas para essa função. 

Tinha por objetivo explicar as mudanças que estavam ocorrendo no país, além de noticiar as 

ações do governo do Estado Novo.   Goulart335  ressalta que a publicação foi  mais durou, a de 

maior fôlego, a mais completa e a mais importante do gênero, reunindo, inclusive, renomados 

autores da intelectualidade daquela conjuntura. Nelson Werneck Sodré, Graciliano Ramos, 

Gilberto Freyre colaboraram com artigos que figuraram lado a lado aos dos ideólogos do 

regime, como Oliveira Vianna e Azevedo Amaral. Era um periódico mensal, que circulou 

initerruptamente entre os anos de 1941 e 1945 em todo o Brasil, vendido nas bancas de 

revistas336 e por assinatura conforme informação contida na folha de rosto da revista. 

Lançada em março de 1941, Cultura Política, apresentou no seu editorial de abertura 

as questões que seriam tratadas pelo periódico, que visava esclarecer os rumos da política 

nacional divididos em seções, abrangendo temas históricos, econômicos, de legislação, cultura, 

educação e bibliografia recomendada. Eram distribuídos nas suas duzentas e trinta páginas (em 

                                                
333 Todas as revistas Cultura Política pesquisadas pertencem ao acervo da Casa Oliveira Vianna,Niterói, Rio de 

Janeiro, consultadas de novembro de 2014 até janeiro de 2015. 
334 Conferir em PALAMARTCHUK, Ana Paula. Os novos bárbaros : escritores e comunismo no Brasil (1928-

1948). São Paulo: Prisma, 2014. 
335 GOULART, Silvana. Sob a Verdade Oficial: Ideologia, propaganda e censura no Estado Novo. São Paulo: 

Marco Zero, 1990, p. 16. 
336 VELLOSO, Mônica Pimenta. Cultura e poder político: Uma configuração do Campo Intelectual. In: 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro (rgs.). Estado  

ovo: Ideologia e Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p.80. 
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média), sem qualquer anúncio publicitário.  Para Almir de Andrade, ela seria “um espelho do 

Brasil”, pois refletiria tudo o interessava a sociedade brasileira, como ela era e como pensava, 

que adquiria conhecimento político pelas aspirações culturais: “a cultura põe a política em 

contato com a vida, com as mais genuínas fontes da inspiração popular. A política empresta à 

cultura uma organização, um conteúdo socialmente útil, um sentido superior de articulação 

para o bem comum”337.  

Nos seus primeiros números, a linha editorial da revista sofreu poucas adaptações e a 

maior delas foi a introdução de uma nova seção na edição nº 7 de setembro de 1941, chamada 

“O trabalho e a economia nacional”, destinada a estudar os problemas do trabalho, da riqueza 

e da produção nacionais. A mudança mais significativa para essa pesquisa foi a introdução da 

seção chamada “Política militar e defesa nacional” e “bibliografia da história militar”, na 

edição de nº 15 de maio de 1942, a apenas três meses antes da declaração de guerra. Por isso, 

o corpo editorial de Cultura Politica estaria atualizando seus estudos brasileiros referentes a 

este assunto, contando com análises de autores militares. Nesta seção colaboraram, 

especialmente para o lançamento da seção, um general de divisão, um coronel, um capitão de 

mar e guerra, coronel aviador e um major. A presença de autores militares não era inédita na 

revista, mas, a partir deste número, intensificou-se o reforço de textos referentes a história 

militar, política externa em face da guerra, com destaque para a argumentação coerente com a 

tradição brasileira de nacionalismo na política do regime. Para justificar a participação do 

Brasil ao lado dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, os textos produzidos serviram para 

explicar ao leitor a conduta do Brasil em se aproximar do pan-americanismo , com o argumento 

de que não seria incoerente a união de forças entre o regime varguista e a liberal democracia 

dos Estados Unidos contra o inimigo em comum : o nazi-fascismo.  

Em sintonia com as determinações do DIP   referentes ao Decreto-Lei de Mobilização 

Geral,  Cultura Política  apresentou textos  explicativos, interpretando que a mobilização foi 

uma iniciativa que o Governo havia elaborado para que a sociedade, organizada pelos 

parâmetros do regime, colaborasse para a vitória da nação. Assim, o Estado Novo dirigiria a 

organização da sociedade de maneira a guiar o povo, na formação de uma mentalidade 

preparada para os enfretamentos que uma guerra exigia: “a mobilização psicológica deve ser 

compreendida como a formação da mentalidade cívica, com fundamento no conhecimento das 

tradições do povo e das possibilidades e conveniências nacionais”338. 

                                                
337ANDRADE, Almir. A evolução política e social do Brasil. Cultura Política, 1941, nº 1,  p.8.  

338  LIMA, Onofre Muniz Gomes de. Mobilização Nacional. Cultura Política, outubro, 1942, nº 20, p. 108 
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No tocante a imagem de Getúlio Vargas, Cultura Política reafirma constantemente que 

a sociedade é unânime na convicção de que, se Vargas não estivesse na direção suprema do 

país, a crise interna e internacional teria acarretado um processo de lutas intensas e 

instabilidade política.:    

A experiência dos homens e a experiência do poder, que possui o atual Presidente, o 

testemunho da sua conduta passada e presente – se reúnem, para alicerçar essa 

confiança e para firmar, em cada brasileiro, a sincera convicção de que toda política 

futura será a continuação da política atual, como é esta mesma a continuação da 

política de 1930- 1937, com as transformações impostas pelas contingências339.    

 

Por fim, o conteúdo temático da revista Cultura Política apresentou alterações 

significativas e correspondentes as mudanças no direcionamento da propaganda 

governamental a valorização da personalidade de Vargas em de seus artigos. 

 Na administração do major Coelho dos Reis, a revista Cultura Política , na edição de 

número 20,340 apresentou em sua parte pré-textual uma reprodução de um quadro do pintor 

Lucilo de Albuquerque (1877-1939) chamado “Despertar de Acaro” como um homenagem a 

Força Aérea Brasileira, pois “caberia a aviação  uma das missões de maior relevância da defesa 

nacional” e também apresentou na seção “Inquéritos  e reportagens”,  um subtítulo chamado 

“As atividades culturais do DIP - resenha mensal”,  que explicava das atividades mensais do 

departamento. Na referida edição, consta breve apresentação de todas as divisões do DIP e suas 

respectivas finalidades e produção do mês anterior. Para a divisão do rádio, explicitou-se a 

importância da programação da Hora do Brasil; para as de cinema e teatro, demonstrou com 

dados numéricos, a quantidade de metragens de filmes censurados (estrangeiros e nacionais), 

contratos de artistas, músicos e esportistas registrados, de locais fiscalizados para aprovação e 

a produção de seis cinejornais e três shots (Desses, dois tinham por título: “Cadetes de Caxias 

em manobras” e “Preparação física do Soldado Brasileiro”).  Relativo a seção de divulgação 

demonstrou-se os dados das conferências realizadas por ela, da distribuição de livros e a edição 

de revistas. Para a seção de turismo, consta-se  o registro de turistas atendidos, dentre eles, os 

jornalistas e personalidades estrangeiras .  A seção também identificou as atividades do setor 

português dito como Setor de Intercambio Luso-brasileiro e explicitou a responsabilidade deste 

pela edição da revista Atlântico.  

 A partir desta edição até a de nº 30 (com a exceção da edição de nº 28), no mês de 

agosto de 1943 a revista passou a ter espaço dedicado ao relatório de atividades do D.I.P, porém 

                                                
339 ANDRADE, Almir. O presidente, o Brasil e a guerra. In: Cultura Política, outubro, 1943, nº 33, p. 35 
340 CULTURA POLÍTICA, Rio de Janeiro, nº. 20, outubro de 1942 
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apresentada de forma mais direta, informativa, com os dados numéricos, em formato de 

relatório. 

 A edição nº 22, contém a classificação, por tema, dos cartazes produzidos pelo 

departamento através da divisão de divulgação, no período de 15 de outubro a 15 de novembro 

de 1942, que foram: 3 cartazes com temas sobre o esforço de guerra, 3 cartazes sobre o primeiro 

lustro do Estado Nacional, com o título “A vitória do Trabalho”, 01 para a Cruz Vermelho e 

mais 3 sobre a Defesa Passiva Antiaérea (Anexo H).  Nessa produção de cartazes, se identifica 

os eixos temáticos que demonstravam a força da sociedade brasileira, a valorização da 

participação na guerra, ao lado dos países Aliados.  A imagem de Getúlio Vargas, não chegou 

a ser totalmente excluída, tendo sido observado somente a sua diminuição. 

Na edição nº23, janeiro de 1943, os temas de dois cartazes, dos três produzidos,   

referem-se ao tema da defesa nacional (sobre o dia do Reservista  e outro sobre Natal de guerra, 

sem títulos mencionados). A edição nº 25 março de 1943 relata a produção pelo DIP da 

publicação Agressão, publicação ricamente ilustrada dos agravos praticados pelo Eixo contra 

o Brasil341.  A edição de nº 28, não apresenta as atividades culturais do DIP mas  contém artigos 

sobre a Campanha Nacional do Bônus de Guerra, que se tratava de títulos emitidos pelo 

Tesouro Nacional disponíveis para a compra no intuito de arrecadar fundos para à condução 

do Brasil a Guerra 342 e o relatório de atividades do Conselho Nacional de Imprensa durante o 

ano de 1942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nesse mesmo período, o Departamento de Imprensa e Propaganda promoveu um 

concurso de cartazes de propagada nacional do Bônus de Guerra, com premiações em dinheiro. 

O regulamento do concurso apresentava oito condições para participação dos concorrentes: 

“serem originais, simples, incisivos permitindo, de um golpe, a apresentação do objetivo 

patriótico da aquisição do bônus de guerra; deverão conter frase ou frases curtas, que possam 

ser tornadas slogans, frisando a intensão do cartaz”343 E nenhuma dessas normas impõe o uso 

da imagem de Getúlio ou menção ao Estado novo. 

Moles 344, em análise da importância do cartaz enquanto peça publicitária, aponta que 

ele é um meio de comunicação que, apesar de aparentar ser estático, não o é, dado a quantidade 

de cópias que podem ser produzidas e postas em diferentes lugares e que auxilia na 

disseminação de uma mensagem direta de uma doutrina, uma ideia, um conceito ou uma 

                                                
341 Consta exemplar deste no acervo da Biblioteca do Museu do Ingá, Niterói, Rio de Janeiro, doada por Celina 

Vargas aquela instituição que não tem referências editoriais ligadas ao DIP. 
342 CULTURA POLITICA, Rio de Janeiro, nº 28, p.252 
343 DIP.Edital da Propaganda Nacional dos Bônus de Guerra, Gazeta de Notícias, 20 jun.1943. 
344 MOLES, Abraham A. O Cartaz. Trad. Miriam Garcia Mendes. São Paulo: Pespectiva, 1969, p. 27 
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diretriz. O concurso de cartazes oferecido pelo DIP abriu espaço para participação de 

profissionais de criação publicitária e de agências de propaganda, que construiriam a 

mensagem do cartaz a partir da sua visão e entendimento do que o regulamento do concurso 

impunha (Anexo I).  

A edição de nº31 de Cultura Política foi uma edição especial, exclusivamente dedicada 

a assuntos de guerra, e dessa adiante, não se apresentou mais nenhuma informação sobre as 

atividades do DIP, que só retornou à pauta da revista na edição de nº 47, de dezembro de 1944, 

como reportagem especial de Cultura Política. 

Esta edição foi a última do ano de 1944, e a reportagem sobre o Departamento de 

Imprensa e Propaganda iniciou-se com uma retrospectiva da trajetória do órgão, relatando que, 

a fim de manter o país em dia sobre os acontecimentos internos e externos e convencer as 

massas da necessidade das reformas operadas, o DIP utilizou os recursos completos de 

propaganda para a época: pelo microfone, pelo palco, pela tela do cinema, pela tribuna falada 

e pela escrita.  O Estado centralizador, que entendeu a necessidade de que se distribuísse a 

publicidade oficial, aliou essa propaganda à defesa do Brasil, numa ação de vigilância e de 

fiscalização a respeito da soberania nacional. Em seguida, a matéria jornalística desenvolve no 

seu texto as mudanças e as realizações que ocorreram em cada divisão do DIP, e apontou os 

projetos em andamento para o ano seguinte, cuja justificativa era: 

 

Passada a primeira fase de ação do DIP, com a consolidação da unidade nacional e a 

firmeza das instituições inauguradas em 1937, assuntos de que cuidavam aquelas 
publicações, outros novos problemas surgiram, notadamente depois da entrada do 

Brasil na guerra, a reclamar uma nova cooperação mais ativa do aparelho encarregada 

de fazer a nossa propaganda345 

 

 A divisão de divulgação não publicaria mais, a partir de 1945,  os periódicos O Brasil 

de hontem, hoje e amanhã, Dos Jornais e Estudos e Conferências que dariam lugar a outras 

mais modernas que seguiriam a orientação do , agora major, Amílcar Dutra de Menezes, como 

a já em circulação chamada  Brasil Reportagens346. Foram criadas também, duas novas 

coleções de livros, a Coleção Brasil, da qual dois títulos já estavam disponíveis: O Brasil 

Econômico e Brasil Aeronáutico, escritos respectivamente pelo prof. Djacir Menezes, da 

Faculdade de Economia da antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro e major brigadeiro 

Lysias Rodrigues. A Coleção Brasil na Guerra era o reflexo do momento histórico nacional 

com títulos em circulação:  Os Brasileiros chegam ao front  e Os brasileiros entram em ação. 

                                                
345 CULTURA POLÍTICA, Rio de Janeiro, n.41 p. 153. 
346 A revista Brasil Reportagens começou a circular em março de 1944 no Rio de Janeiro,  vendida em bancas e 

alcançou em dezembro a quantidade de  35 mil exemplares. 
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Ao informar o número de bibliotecas criadas no período (14 unidades no total), cita a  

Biblioteca do Combatente,  que  foi uma biblioteca itinerante que acompanhou as tropas 

enviadas para a Europa. 

Para a divisão de cinema e teatro, a reportagem de Cultura Política afirma que a 

produção e a distribuição de filmes ficaram prejudicadas por conta da conjuntura de guerra, 

entretanto apontou que os cento e dezenove episódios do Cinejornal Brasileiro produzidos 

entre de 1943 até outubro de 1944 foram exibidos em 608 salas de cinema, em 278 localidades, 

concentradas em São Paulo (289) e Minas Gerais (117).  As embaixadas brasileiras no exterior 

receberam cópias para exibição de filmes produzidos pelo departamento que diziam respeito a 

preparação e embarque da Força Expedicionária Brasileira e outro, chamado Esforço de 

Guerra.  As atividades de censura dessa divisão, no mesmo período julgou em torno de 4.000 

filmes, e para o teatro foram aprovadas 1100 peças de teatro.  

A divisão de imprensa, foi a única a manter as suas atividades, demonstrando, através 

de dados numéricos, a quantidade de registros concedidos aos jornais. Pelos dados 

apresentados, a maior concentração de registros concedidos abrangeu São Paulo (930 

registros), seguido do Distrito Federal (826 registros) e em terceiro lugar, Minas Gerais (316 

registros). Quanto a agências de publicidade e oficinas gráficas, somente o Distrito Federal (16 

agencias e 21 gráficas) e São Paulo (12 agencias e 28 gráficas) apresentaram registros 

deferidos. A Agencia Nacional mudou de diretoria, que partir de novembro de 1943, passou a 

ser dirigida por Almir de Andrade.  

A divisão que menos pode ser desenvolvida nos últimos dois anos, segundo o artigo, 

foi a divisão de turismo, que teve suas atividades reduzidas por causa do conflito, limitando 

sua ação a organização de exposições como a “Cooperação Brasil-Estados Unidos” e a 

“Arquitetura Brasileira”. Ela seria dirigida por um novo diretor, mas não foi informado a sua 

identidade. Os planos para esta divisão consistiam na organização de um grande arquivo 

fotográfico, no formato de banco de imagens e a organização e identificação dos potenciais 

pontos turísticos do Brasil.  

Para a divisão de rádio, foi exposto o balanço de suas atividades de 1943 até outubro 

de 1944, com destaque para o crescimento de participações de músicos e cantores, que saltou 

de 88 anual para 245 em 1944.  

Essa reportagem, além de mostrar o desenvolvimento do DIP também deixou claro que 

houve duas fases distintas da sua trajetória, vinculadas diretamente ao engajamento do governo 

federal em se posicionar ao lado dos Estados Unidos. 
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O major Coelho dos Reis, após um ano aproximadamente na direção geral do DIP, foi 

promovido por tempo de serviço, justificativa para que houvesse transferência de departamento 

segundo regimento do Exército, e deixou o cargo em 26 de junho de 1943, retornando ao 

gabinete do Ministério da Guerra, como tenente-coronel. Em seu lugar, assumiu a direção 

geral, o então, ainda capitão, Amílcar Dutra de Menezes oriundo da divisão de rádio, que 

permaneceu no cargo até a extinção do departamento. O capitão, apesar da coincidência do 

sobrenome, não tinha parentesco347 com o Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Autor do 

livro, O que todo soldado deve saber 348de 1940 e O futuro nos pertence349de 1943 tem, em 

sua fé de ofício, uma ficha extensa de elogios e bons serviços e de produção literária, tendo 

sido instrutor e professor da Escola Militar.  Em seu discurso de posse no DIP como diretor 

geral, declarou:  

 

Esta casa, cuja direção tenho a grande honra de assumir, foi constituída para o povo, 

por um regime criado e consagrado pelo povo. Todas as determinações que dela 

emane serão inspiradas nos anseios populares (...)  Estou certo que encontrarei ao 

meu lado as forças que lutam pela disciplina intelectual: a Imprensa e o rádio. Ambas 

saberão levar as longínquas distancias pátrias, com sadio e límpido patriotismo que 

lhes são peculiares, a palavra do chefe do governo350 

 

  

 O ambiente político de 1943 já não era o mesmo de cinco anos atrás afinal, a conjuntura 

de guerra fez com que o trabalho do DIP intensificasse o controle das diversas formas de 

comunicação, usando a censura e a orientação sobre o que devia ou não ser divulgado. 

Conhecido na imprensa como pessoa de poucas palavras, o capitão Amílcar Dutra de Menezes, 

justificou o rigor na censura por ordens do próprio governo. Assim, o DIP, executou medidas 

de segurança e controle da radiodifusão e comunicação,  exposto por ele próprio: “de e preparo 

psicológico do povo e intensa propaganda em todos os setores  que fossem necessários a defesa 

de todo território nacional, durante o período da Segunda Guerra351.” 

                                                
347 De acordo com Ângela Dutra de Menezes, sobrinha do gen. Amílcar, que gentilmente confirmou por rede 

social em janeiro de 2015, a ausência de parentesco direto, apesar de ambas famílias serem da mesma cidade no 
Mato Grosso.  
348 Esta obra recebeu elogios do Ministro da Guerra, que mandou noticiar seu lançamento na imprensa.  Tal 

informação consta em documentação depositada no Arquivo Histórico do Exército, no Palácio Duque de 

Caxias, RJ. Noticiado no O Imparcial, 05 mar. 1940. 
349 O futuro nos pertence – romance, foi o segundo livro editado do gen. Amílcar Dutra de Menezes, em 1943 

pela Jose Olympo Ed.,no Rio de Janeiro. 
350 GAZETA DE NOTÍCIAS, 13 jul de 1943 
351 Trecho retirado do processo de requerimento de promoção solicitada ao posto de General de Brigada, de 28 

de julho de 1958. Arquivo Histórico do Exército, Palácio Duque de Caxias. Grifo da autora 
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As notícias passaram a ser transmitidas sem comentários dos editores, que viviam sob 

as ameaças de pena de suspensão do jornal352 ou a cassação de seu registro.  Dessa forma, 

destaque-se a reprodução pela Revista Publicidade em sua edição de julho de 1943353 de  um 

artigo do Diário de Notícias  que responsabilizou o novo diretor geral do DIP, pela repressão 

“à poética sambística [sic] dos analfabetos”, instituindo extremos rigores as letras submetidas 

a aprovação do departamento, e citou que, cerca dos 600 versos que usualmente davam entrada 

diariamente na divisão de censura, diminuíram para menos de 24.  

Algumas das orientações recolhidas por Davi Nasser, jornalista de O Cruzeiro e dos 

Diários Associados, podem dimensionar o rigor imposto pelo DIP nos anos de 1944 e 1945 e  

que foram publicadas posteriormente pela ABI. Nessas normativas até mesmo a Agencia 

Nacional tinha seus artigos ora distribuídos, conforme seleção transcrita abaixo: 

 

O Departamento de Imprensa e Propaganda veta: 

- Nada sobre o transito de oficiais norte-americanos pelo Brasil.  

- Nenhum ato oficial do Governo deve ser antecipado, seja ele qual for. 

- Nenhuma fotografia da Rússia 

- Não pode ser divulgada nenhuma notícia ou discurso da sra. Alzira Vargas na LBA, 

mesmo distribuída pela Agencia Nacional. 

- a) De conformidade com o que dispõe [...] não pode ser divulgada nenhuma matéria 

sobre o movimento dos portos nacionais (entrada e saída de navios, etc.) que envolva 

a navegação dos países beligerantes, inclusive o Brasil; b) De acordo com as 

recomendações anterior não pode ter curso, nenhuma matéria a respeito dos 
manifestos, memoriais etc. de caráter coletivo notadamente aqueles que são enviados 

ao Presidente Getúlio Vargas. 

-Não pode ser publicado nenhum manifesto, moção ou manifestação coletiva de 

caráter político-social, inclusive a moção a imprensa, votada no Congresso dos 

Escritores. 354 

 

 Em depoimento ao repórter da Folha de São Paulo, Hermínio Sacchetta355 declarou que 

a censura do Estado Novo era “presente,incoerente e absurda, por vezes, ridícula. As ordens 

vinham por telefone, e é claro eu nem sempre cumpria ordens, o que causava transtornos ao 

jornal e a mim”356. 

                                                
352 Durante esta pesquisa, os dados levantados no acervo documental do DIP do Museu da República 

confirmaram as ordens expedidas aos jornais, que para assuntos especiais, não se podia emitir nenhum 

comentário, apenas sintetiza-lo ou reproduzi-lo como enviado pela Agência Nacional.  
Não se localizou informações sobre sansões sofridas pelos jornais ou jornalistas durante a administração de 

Amílcar Dutra de Menezes publicadas na imprensa, o que ocorria com frequência nas administrações anteriores. 
353 REVISTA PUBLICIDADE, edição de junho de 1943, p. 10. 
354MEIRELLES, Domingos, Memórias de um censor do DIP (e outras memórias). Boletim ABI, ano XXIII, ed. 

nov. /dez.1974. 
355 Hermínio Sacchetta foi jornalista de vários periódicos e depois foi ser diretor da redação da "Folha da 

Manhã" e da "Folha da Noite" em São Paulo.  
356. Entrevista de Noé Gertel. Folha de São Paulo, 10 jan.1979. Disponível em 

<“almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br”>. Acesso em 13 ago.2014 
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  Paralelamente, presença norte-americana em terras brasileiras era tema 

frequente  na imprensa, originadas pela presença da sua base em Natal, no Rio Grande do Norte 

e pela comoção geral em prol dos pracinhas americanos nas Cantinas do Marinheiro Norte-

americano357, que eram organizadas pela Sociedade dos Amigos da América, entidade que 

promovia a aproximação do Brasil com as Nações Unidas e os Estados Unidos, presidida pelo 

general Manuel Rabelo e “vigiada de perto com censura total nos noticiários a seu respeito”358 

 As discussões sobre a participação do Brasil ao lado dos países democráticos 

começaram a se proliferar na sociedade civil: Congresso dos Jornalistas do Interior de São 

Paulo, a Segunda Assembleia Democrática dos Estudantes de Porto Alegre, o Congresso 

Jurídico no Rio de Janeiro,  Congresso Nacional dos Advogados359, cujas notícias foram 

vetadas pelo DIP, tendo curso somente o que foi enviado pela Agência Nacional. Sobre essas 

questões, Ângela de Castro Gomes aponta que : 

 

Tal fato, contudo, guarda em si uma grande ambiguidade, porque dizer que era 

necessário transformar a face autoritária do Estado não significava dizer que era 

necessário desalojar   as elites políticas desse Estado das posições de lideranças por 

elas ocupadas. Inclusive porque se as elites brasileiras sempre tiveram dificuldades 

para realizar as alianças políticas mais amplas, também sempre se mostraram 

competentes para negociar as condições necessárias para a sua manutenção de poder. 

Portanto, o que se deseja destacar, a partir de 1942 ficou claro  para as lideranças 

estadonovistas que as características do regime implantado em 1937 estavam se 

tornando insustentáveis.360 

 

 Naquele mesmo período, foi lançado em outubro o Manifesto dos Mineiros, documento 

reivindicatório ao retorno do estado democrático originário de personalidades intelectuais e 

políticas de Minas Gerais,  que criticou severamente o Estado Novo e iniciou  um movimento 

pelo retorno ao estado democrático, que na opinião de Benedito Valadares  “não passava de 

um exibicionismo” da parte de quem desejava voltar aos cargos públicos361. Porém já 

representava um sinal da insatisfação de personalidades de Minas Gerais com relação aos 

rumos governamentais. 

                                                
357 Locais de confraternização dos pracinhas americanos no Brasil, onde em suas folgas podiam assistir a shows, 

fazer lanches ou descansar, gratuitamente.  
358 BARROS, Orlando.  Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. IN: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs). 200 anos de 

imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa, 2009,  p. 239. 
359Ibid.,  p. 239. 
360 GOMES, Angela de Castro. Estado Novo: ambiguidades e heranças do autoritarismo.In: ROLLEMBERG, 

Denise; QUADRAT, Samantha Viz; BITTENCOURT, Marcelo,FERRERAS, Norberto (orgs.). Sociedades e 

regimes autoritários no século xx.Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2006,p.56 
361 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA.  EAP na 

1943.10.29. Arquivo Ernani do Amaral, 29 out 1943. 
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Buscando apascentar tais discussões, Vargas instituiu a Consolidação das Leis do 

Trabalho, lado a lado da intensiva propaganda temática da defesa nacional produzida pelo DIP, 

de suas atividades em prol da Nação e seu desenvolvimento, enquanto a Agência Nacional 

produzia matérias sobre as obras de infraestrutura para a nova siderúrgica de Volta Redonda.   

O elemento novo nesse discurso diz respeito à possibilidade que o governo daria aos cidadãos 

a opção de escolherem seus governantes com o término da Segunda Guerra e então  Brasil seria 

governado segundo as exigências da consciência nacional. A promessa tinha partido do  

próprio Getúlio Vargas em “Discurso de 7 de Setembro” ao dizer que “terminada a guerra, em 

livre ambiente de calma, a Nação, através de ampla consulta às urnas, poderá pronunciar-se e 

fazer a livre escolha dos seus mandatários”362.  

Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira foi enviada para o campo de batalha e 

diante as vitória dos Aliados no front ,  a desestabilização política  aumentou no regime. E, na 

sequência, Vargas articulou  a criação de partidos políticos ,com a promessas de eleições , que 

foi confirmado pela imprensa através de depoimento do Ministro da Justiça, Marcondes Filho. 

A promessa deum novo pleito, feita em setembro de 1944, demonstrou que o Estado Novo 

estaria sofrendo pressões para que o país voltasse a viver sob uma forma de governo 

democrática, com eleições para o Executivo e para o Legislativo de tempos em tempos, ou seja, 

uma redemocratização.  

Assim como vinha se desgastando o regime, o esgotamento do DIP foi notório quando 

os jornais começaram a ameaçar desobediência civil, o que finalmente aconteceu em 22 de 

fevereiro de 1945, com uma longa entrevista de José Américo de Almeida concedida a Carlos 

Lacerda, publicada pelo Correio da Manhã, na qual abordou assuntos como a liberdade de 

expressão, o Congresso dos Escritores Brasileiros, fez críticas ao governo Vargas e para 

surpresa de todos,o jornal continuou a ser editado363. Daí por diante, a grande imprensa das 

capitais aderiu ao movimento iniciado pelo jornal de Eduardo Bittencourt, com reflexos na 

imprensa estrangeira quando em Nova York, o Herald Tribune noticiou a ruptura da imprensa 

brasileira com DIP.   

Se em 1940, o governo contou com o Conselho Nacional de Imprensa para estabelecer 

relações favoráveis ao regime do Estado Novo, o mesmo Conselho que procurava manter a 

sobrevivência das empresas jornalísticas durante a escassez de papel, e de certa forma,   

                                                
362 VARGAS, Getúlio. Discurso de 7 de Setembro. Cultura Política, setembro, 1944, nº 44 p. 9 
363 BARROS, Orlando.  Os incontaminados contra as toxinas letais do vírus fascista: a imprensa oposicionista 

nos últimos meses do DIP. IN: Fonseca Silvia Carla Barreto de Brito; Correa, Maria Leticia (Orgs). 200 anos de 

imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Contracapa, 2009,  p. 241 
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solidarizando-se entre si,   passou a representar a força de um grupo de empresas que rompiam 

com a censura  para manter-se ao lado de seus leitores: a sociedade brasileira, que  fazia pressão 

contra o controle e censura da liberdade de expressão. 

A desarmonia entre o regime, o momento político e o DIP ficou evidente quando, 

Vargas convocou uma coletiva de imprensa364 em Petrópolis, que não foi organizada pelo 

departamento, em 02 de março de 1945 e concedeu esta entrevista ao lado de Herbert Moses, 

presidente da ABI e de Andre Calazzone, presidente do sindicato dos jornalistas. Na ocasião, 

informou, dentre outros assuntos, a migração do Departamento de Imprensa e Propaganda em 

órgão ou uma dependência do Ministério da Justiça e Negócios do Interior, transformando-o 

em um instrumento de   divulgação da cultura brasileira. Ao ser inquerido sobre as medidas de 

censura e suspenção de registros de jornalistas ainda em execução, Vargas limitou-se a dizer 

que não tinha conhecimento desses fatos, e que cabia ao ministro da justiça a avaliação de cada 

um deles.  

Entretanto, o DIP ainda manteve suas atividades até maio de 1945, quando concedeu a 

autorização para a irradiação do discurso de Luis Carlos Prestes, em um comício no dia 23 

daquele mês, no Estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A transmissão foi cortada por 

uma contraordem do ministro da guerra, gen. Eurico Gaspar Dutra. Esta autorização teve por 

consequência, a exoneração de  Dutra de Menezes  do cargo de diretor geral e o encerramento 

das atividades  do DIP, poucos dias depois. Pelo Decreto-Lei nº 7.582 365de 25 de maio de 

1945, ele foi extinto e foi criado o Departamento Nacional de Informação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
364 CORREIO DA MANHÃ, 3 de mar. 1945, p. 2 
365 BRASIL.Decreto-Lei nº 7.582 de 25 de maio de 1945 extingue o Departamento de Imprensa e Propaganda e cria o 
Departamento Nacional de Informações. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-

lei-7582-25-maio-1945-417383-norma-pe.html> Acesso em 12 fev 2013 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7582-25-maio-1945-417383-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7582-25-maio-1945-417383-norma-pe.html


116 

  

Considerações finais 

  

          A trajetória do Departamento de Imprensa e Propaganda foi marcada pela evolução dos 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que influenciou diretamente nas suas funções e 

provocou mudanças nas suas diretrizes.  

O período que vai de sua criação, em 1939, até a realização da III Conferência de 

Consulta dos Chanceleres das Repúblicas Americanas, em fevereiro 1942, representou uma 

fase inicial, na qual se priorizava, na propaganda oficial, todos os esforços para a legitimação 

do regime do Estado Novo. Em uma fase subsequente, o conteúdo temático da propaganda, 

regida pelo departamento após a declaração de guerra, apresentou argumentos relativos a 

defesa nacional, proteção da soberania e da vigilância, reduzindo do foco anterior, que era a 

legitimação do  Estado Novo.  

 Na fase inicial, o Departamento de Imprensa e Propaganda, realmente, desenvolveu 

suas atividades vislumbrando a justificativa da implantação do Estado Novo, usando bordões 

positivos da vida pública de Getúlio, sua autoridade, seu nacionalismo e vocação para conduzir 

o Brasil ordenadamente. Ao se tomar por base esses argumentos como tema de propaganda, 

entende- se que eles já tinham sido estabelecidos pelos departamentos de propaganda oficiais 

anteriores, especialmente o Departamento Nacional de Propaganda, criado em 1938, num 

período em que a propaganda oficial era dirigida de forma eficiente por Lourival Fontes e era 

subordinada ao ministro Francisco Campos, do Ministério da Justiça e Negócios do Interior. 

Lourival Fontes perpetuou-se no comando da propaganda oficial, ao lado de Getúlio 

Vargas, na direção do DIP, até 1942, dando uma percepção (equivocada) de que o 

departamento, criado em 1939, seria uma continuidade dos seus antecessores e exerceria as 

mesmas atividades. Porém, duas características importantes foram conferidas ao DIP que o 

diferenciou: a responsabilidade do uso da censura, que antes era uma atividade das chefaturas 

de polícia e a autonomia na concessão de favorecimentos à imprensa, exemplificado pelo 

controle da restituição do imposto sob o papel linha d’água, cujas taxas aduaneiras eram, 

anteriormente, de responsabilidade do Ministério da Fazenda. Estas características foram 

fundamentais para o aumento do controle da informação e das demais atividades coercivas 

exercidas pelo departamento. 

  Os itens analisados para identificação do conteúdo temático, produzidos durante o 

Estado Novo, constituíram-se de cartazes, cartões postais, pastas organizadoras de uso interno 

do departamento e as seções referentes ao DIP, constantes da produção editorial de Cultura 
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Política, revista mensal de estudos brasileiros. Esses itens apresentaram, consistentemente, 

como propaganda do governo, a figura de Getúlio Vargas e suas realizações como, a campanha 

nacionalista da “Marcha para o Oeste” e a valorização do trabalho pelas regulamentações 

trabalhistas. Essas foram algumas das ações do governo de Getúlio, que a propaganda oficial 

associou como legitimação e justificativa do Estado Novo. Isto é, no conjunto de produtos de 

propaganda desenvolvidos pelo órgão, foi constatado conteúdo temático de enaltecimento do 

“Chefe da Nação”, incorporada na figura de Vargas que serviu de testemunho para validar e o 

regime, nos anos de 1940 e 1941.  

 Registre-se que, o uso da imagem do presidente como grande líder da nação era uma 

técnica de propaganda comum, elaborada pelos governos fortes, no âmbito mundial. Na 

América Latina, essa estratégia de propaganda oficial foi acompanhada pela criação de 

recursos legais para controle da imprensa, no intuito de influenciar a opinião pública pelos 

Departamentos de Imprensa em outros países fronteiriços. 

Partindo do entendimento de que a publicidade e propaganda conferem intenso caráter 

simbólico ao seu objeto de divulgação (no caso, o Estado Novo e o Chefe da Nação), não se 

identificou, nos primeiros anos de existência do DIP, coerção ou censura no uso da imagem de 

Getúlio, desde que dentro dos moldes de enaltecimento de sua figura, equiparando-o a um 

ícone nacional, tal qual a Bandeira, o Hino e o Selo Nacional, incluindo nas situações de 

propaganda comercial.  Na fase inicial do DIP, não se detectou nenhuma ação de coerção, por 

parte do regime no uso popular dos símbolos nacionais (exceto os de falta de decoro). Durante 

a pesquisa, foi identificada uma campanha promocional dos sabonetes Eucalol, que se tratava 

de uma coleção de figuras alusivas às bandeiras nacionais de vários países e que também 

continha a Bandeira Nacional (Anexo J). Com a participação brasileira no Conflito, as 

figurinhas das “bandeiras inimigas” foram separadas e eliminadas da coleção. 

As restrições mais graves eram apenas para o uso de símbolos estaduais e municipais, 

que foram abolidos na Constituição de 1937, como demonstrado no evento da Festa da 

Bandeira, cremada publicamente e organizado pelo DPDC, em 27 de novembro de 1937, no 

Campo do Russel, no Rio de Janeiro.  

 Uma segunda fase da trajetória do DIP, iniciou-se com a ruptura da posição de 

neutralidade do Brasil e com os torpedeamentos de navios na costa brasileira. Desde então, 

várias mudanças conjunturais ocorreram na política do Estado Novo e novas regras passaram 

a reger as atividades do DIP.  A diretoria geral do departamento e o diretor da divisão de rádio, 
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o principal meio de comunicação popular366, foram substituídas por oficiais do Exército. Nesse 

ponto, o estudo identificou que houve alterações no eixo temático do conteúdo das propagandas 

oficiais em cartazes, na revista Cultura Política e o acirramento dos conteúdos vetados à 

Imprensa. Essas mudanças delimitam a transição para a segunda fase da trajetória do DIP. 

 Nessa fase subsequente, os temas de política externa e soberania nacional passaram a 

ser mais enfatizados na propaganda oficial, assim como a importância do papel das Forças 

Armadas na proteção e vigilância da nação. Isso pode ser constatado pelos critérios utilizados 

para o concurso de cartazes do bônus de guerra instituído pelo DIP, qu não exigiu nenhum 

enaltecimento do Estado Novo ou a presença da figura de Getúlio (o  apelo exigido no concurso 

era alusivo ao Bonus de Guerra, e deveria ser direta, simples.); pelas atividades de cerceamento 

das informações de guerra,  que eram consideradas estratégicas para preservação das fronteiras 

brasileiras (conforme os relatórios do Serviço de Controle da Imprensa) e pela inclusão de 

grande conteúdo referente à política militar e defesa nacional, nos textos de Cultura Política, a 

partir de maio de 1942. Deve-se considerar que, paralelamente, o uso popular dos símbolos 

nacionais foi restringido pela nova regulamentação criada para eles, nesse período. 

A Mobilização Geral causou o acirramento efetivo da censura, enquanto que a 

participação do Brasil na Segunda Guerra contribuiu para o crescimento de temas militares nos 

produtos do DIP, reforçando a propaganda oficial do regime com temáticas de defesa nacional 

e da vigilância da soberania. 

Não se pode afirmar, entretanto, que o Estado Novo enfraqueceu somente por conta da 

condução da propaganda oficial exercida pelo DIP, porque a entrada do país na Segunda Guerra 

foi justificada para a sociedade como desejo do povo entendido pelo Estado. Ou seja, o DIP 

elaborou explicações para que, com a declaração de guerra do Brasil ao Eixo, fosse 

demonstrado que o regime estava embasado no desejo do povo brasileiro, já que o governo 

ainda representava as aspirações nacionais, em sintonia com o povo, especialmente através dos 

textos de Cultura Política. O governo de Getúlio, através DIP, explorou as ações de 

favorecimento das forças militares, visando à manutenção de ordem interna e da segurança e 

vigilância externa.  

 A cessão de espaço publicitário para os assuntos referentes ao pan-americanismo e a 

Segunda Guerra ocorreram, em paralelo, com o aumento da coerção e da censura, que, por sua 

vez, diminuíram os esforços técnicos publicitários de estímulo à popularidade do regime.   

                                                
366SUGIMOTO, Luiz. Acervo do Ibope mostra como era a vida nos velhos tempos. Jornal da UNICAMP. ed. 

206, 17 a 23 de mar 2003.Disponível em 

<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2003/ju206pg06.html.>, acesso em 13 maio 2015.  

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2003/ju206pg06.html.
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Essas ações podem ser entendidas como facilitadores do enfraquecimento do DIP, que não 

ajustou seus códigos, linguagens e sistemas para lidar com o paradigma da proximidade da 

democracia dentro de um regime de exceção, representada pela posição brasileira ao lado dos 

Aliados.  

 À medida que a sociedade lutava por espaços para pleitear o retorno do estado de 

direito, o DIP mantinha o rígido cerceamento da liberdade de expressão, representada pela 

imprensa.  Em seus últimos meses de existência, acabou por enfraquecer em consequência da 

sua filosofia autoritária e não tomou medidas diante da percepção da nova conjuntura mundial, 

que se direcionava para a democracia. 
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Anexo A 

 

Figura 13- Capa impressa para armazenamento e circulação de documentos  do DIP. Arquivo do Arquivo Histórico e 

Institucional Do Museu Da Republica acervo “Cadernos de clipping do DIP”. Os trechos impressos foram encontrados 
na referência: DIP. Quem foi que disse? Quem foi que fez? Rio de Janeiro,DF, s.n. s.d., p.98. 
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Anexo B 

 

 

 

Figura 14 - Materiais confeccionados para a campanha eleitoral da Aliança Liberal de 1930. Fonte:CAVALCANTE 
NETO, João de Lira. Getúlio: do Governo Provisório ao Estado Novo. São Paulo: Cia das Letras, 2012, [s.n]. 
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Anexo C 

 

 

Figura 15 - Anúncio em jornal da empresa Nestlé do produto Milkmaid (Leite Condensado Moça). Durante a 

Revolução Constitucionalista, o Milkmaid foi produzido em embalagem especial de 80 gramas e com rótulo alusivo de 

exaltação aos combatentes, para ser distribuído aos soldados paulistas no front. A fábrica da empresa estava instalada 

em Araras, São Paulo. Disponível em <https://www.nestle.com.br/site/images/historia/1932_2_dl.jpg>. Acesso em 23 

jan.2015. 
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Anexo D 

  
Figura 16- Postais produzidos pelo DIP. Fonte: Centro de Pesquisa e Documentos de História Contemporânea, arquivo 
Getulio Vargas, DIP, audiovisual 

 
 
Figura 17 - Cartilha "Getúlio Vargas para crianças". Centro de Pesquisa e Documentos de História Contemporânea, 
arquivo Gustavo Capanema . 1942. 

  

Figura 18- Postais produzidos pelo DIP, após a declaração de guerra, 1942 .Fonte:Centro de Pesquisa e Documentos 
de História Contemporânea, verbete Postais do DIP. 
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Anexo E 

     

 

  

Figura 19 – Conjunto de cartazes produzidos pelo DIP (1942-1944) de formato aproximado de 960x630 cm, em papel, 

impressos em 1 cor. Apresentam conteúdo temático referente a defesa e soberania nacional. Fontes: Arquivo Histórico 
da Marinha , Rio de Janeiro e coleção particular de Afonso Pereira,  gentilmente cedido para este trabalho. 
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Anexo F 

 

Figura 20- Livro de Ponto - Seção Portuguesa. Fonte: Coleção Presidência da República, série Agência Nacional, 
Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. 
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Anexo G 

 

                                   

                   

Figura 21: Processo  nº019814 de 29 de jul.1958, requerendo promoção ao posto de General de Brigada. Parte 
integrante do fé de ofício militar de Amílcar Dutra de Menezes. Fonte: Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro. 
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Anexo H 

 

Figura 22 : DIP. Cultura Política, revista mensal de estudos brasileiros, nº 28, p 210, nov. 1942 
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Anexo I 

 

Figura 23 -  EXÉCITO BRASILEIRO. Manual de Campanha de Operações Psicológicas do Exército Brasileiro. 3°ed. 

Aprovado pela portaria nº070-EME, de 26 de agosto de 1999,p.19. Cópia impressa . Acervo particular de Afonso 
Pereira,, gentilmente cedido. 
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Anexo J 

 

 

Figura 24. CAMA Luis; Cavalcanti, Pedro. Não conformistas, dissidentes e rebeldes,80 anos de Standard. São 
Paulo:Premio, 2013,p.23. 

 

 

 


