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Resumo:
Acreditando que a educação pública era um dos principais instrumentos de construção da nacionalidade brasileira, os agentes históricos e as autoridades estatais penderam para uma visão autoritária ao longo das décadas de 1930 e 1940, dentro da qual
ganharam relevo as concepções nacionalistas que apontavam para um reforço do
patriotismo e do civismo. Abordando as solenidades cívicas e os espetáculos patrióticos, se discute o caráter pedagógico das encenações que representavam as imagens
de unanimidade nacional e de harmonia social, diretrizes teóricas da ação educacional
do Estado Novo (1937-1945). Analisando as efemérides cívicas, como a Semana da
Pátria e o Dia da Bandeira Nacional, se percebeu que as formas de encenação típicas,
como paradas, desfiles, concentrações orfeônicas e solenidades em estádios apresentaram vínculos com a atmosfera religiosa das missas e das procissões, como também
com a apropriação de práticas sociais de trabalhadores urbanos expressas nos rituais
do 1º de maio. A este conjunto se acrescentaram as cerimônias de legitimação do
regime, como o culto à personalidade de Vargas e as comemorações da instauração
da ditadura do Estado Novo, como também as celebrações dos aniversários da “Revolução de 1930”. As encenações patrióticas revelaram a apropriação dos valores
educacionais pelos ideólogos do regime, transformando-os em mais um instrumento
da propaganda política do período.
Palavras-chave: Educação; Cultura; Estado Novo; Civismo.

Abstract

Believing that the public education was one of the main instruments for constructing
the Brazilian nationality, the historical agents and the state authorities hung for an
authoritarian vision along the decades of 1930 and 1940. This vision sheltered nationalistic conceptions that aimed at reinforcing the patriotism and the civism. Approaching the civic solemnities and the patriotic performances, the pedagogic character of the staging that represented the images of national unanimity and the social
harmony; theoretical guidelines of the New State (1937-1945) educational action is
discussed. Analyzing the civic registers, as the week of the Homeland and the Day of
the National Flag, it was noticed that the typical staging forms, as stops, parades,
choral concentrations and solemnities in stadiums presented links with the religious
atmosphere of the masses and of the processions, the appropriation of urban workers social practices that were expressed in the rituals of May 1st. This group increased
ceremonies for legitimating the regime as the cult to Vargas´s personality and also the
celebrations instituting the dictatorship of the New State, as well as the celebrations
of the birthdays of the Revolution of 1930. The patriotic staging revealed the appropriation of the educational values for the ideologues of the regime, transforming
them in one more instrument of the political propaganda in that period.
Key words: Education; Culture; New State; Civism.
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INTRODUÇÃO:
CIVISMO ESTADONOVISTA E MEMÓRIA HISTÓRICA
As solenidades cívicas espetaculares e as demais festividades do Estado Novo
se revestiram de um apuro e de um preparo que se prestaram para a abordagem dos
fenômenos relativos às encenações do poder. As representações da unanimidade
nacional articulavam-se com diversos espaços e com diversas instâncias das organizações estatais, possibilitando ao seu analista estabelecer relações entre o ideário político de seus pensadores autoritários, as propostas pedagógicas dos nacionalistas das
décadas de 1920 a de 1940, as reformas educacionais do Estado Novo e suas iniciativas de arregimentação de crianças, de jovens, de mulheres e de trabalhadores. Ainda
que a busca de legitimidade institucional impusesse a seleção de mensagens específicas para cada um destes segmentos – ou públicos-alvo – foi notável a constatação de
que ocorrera um intenso intercâmbio de formas de encenação, de ritualizações e de
seus respectivos valores na propaganda política do regime, como também nas diretrizes e nas opções definidas para as representações da hierarquia social e da sociedade
por se efetivar contidas nos projetos educacionais e nos pedagógicos.
Ao se considerar as solenidades comemorativas e o civismo tout court, se avança a possibilidade inicial de que a análise possa ser assentadas na leitura de sua dimensão projetiva no tempo. Ela opera em dois níveis distintos: na recursividade do
calendário, que se repete anualmente, ou segundo os períodos mais longos característicos do conjunto de efemérides; na apreensão de uma particular concepção da relação passado/presente, remetendo o momento da comemoração para o acontecimento ou evento destacados do passado como fundador do presente. Portanto, ao iniciar
tais reflexões a respeito das solenidades e do civismo, talvez seja concebível um ponto de vista empírico e constatável imediatamente: apreender as especificidades temporais que os constituem. Tais características determinam o grau de complexidade
das operações simbólicas envolvidas e, por decorrência, a dimensão do investimento
institucional necessário para sustentar esta nova etapa no percurso de invenção das
tradições republicanas.
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Os nacionalistas autoritários elaboraram uma particular recuperação da história do país, atribuindo um caráter de construção mimética às formulações do liberalismo, cujo modelo era reputado como artificial e inadequado à realidade brasileira,
também destacaram quais eram, pela ótica de seu conservadorismo passadista, as
verdadeiras raízes da nacionalidade. Paradoxal que parecesse, iniciam um movimento
de valorização do passado colonial, pelo destaque da epopéia dos bandeirantes e pela
reavaliação do papel da autoridade na sociedade escravista, como nas análises sobre
os engenhos açucareiros no nordeste. Ao que se adicionou, em flagrante choque com
o ideário republicano, a valorização das instituições políticas do Segundo Império,
pelo seu caráter excludente e restritivo da participação das massas. No limite, a busca
de um pensamento político que fosse expressão do que se construía como verdadeira
tradição nacional não hesitou em reverter os sentidos imputados pelos adversários da
monarquia de Pedro II: se a República teve como conseqüência maior à consolidação
do liberalismo, não havia porque estancar a crítica diante do regime ainda em vigor.
As massas como objeto do espetáculo cívico
Seguindo as pegadas de Balandier, valeria lembrar que todas as sociedades são
afetadas por alguma forma de teatralização do exercício do poder, passando das sociedades primitivas até a modelar República Francesa à época de sua fundação. Captar
este elemento nos possibilita apreender a especificidade do imaginário político de
cada uma das mais variadas épocas e sociedades. O autor chega até a falar em teatrocracia (Balandier, 1982: 5) que, supostamente, governaria dos bastidores, suprindo os
príncipes e os poderosos de todos os quadrantes de sua indispensável aura de legitimidade, seja ela haurida pela autoridade da tradição monárquica, seja como depositária da soberania popular.
Até se chegar ao momento em que a presente pesquisa se ateve com maior
detalhe, um grande cabedal de experiências já havia se acumulado na história ocidental. Ainda que o interesse prioritário seja a consideração dos mecanismos de encenação típicos de uma república, ela incorporou, em seu movimento de fabricação de
suas representações simbólicas, todo um patrimônio de imagens e rituais que abrange
uma gama extensa de fenômenos e de situações históricas. Foi esse detalhe que nos
compeliu cada vez mais para trás na busca das sucessivas contribuições que convergi-
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ram na época republicana francesa, indubitavelmente o momento em que se procedeu a um amplo esforço de renovação das tradições até então aceitas e veneradas.
Portanto, ao se tratar de festas republicanas brasileiras das décadas de 1930 e
de 1940, inevitavelmente, a pesquisa será impelida para períodos anteriores, na busca
dos diversos elementos que confluíram para definir o panorama que se irá descrever
a partir de nossas fontes primárias. Entretanto, vale a pena seguir as pistas abertas
por Peter Burke em seu monumental A Fabricação do Rei, quando se refere a duas
correntes majoritárias de interpretação e de leitura dos fenômenos de representação
da política: a perspectiva cínica, por exemplo, muito próxima daquela dos atuais profissionais de marketing, que consideram que qualquer coisa, ou pessoa, ou imagem é
vendável, atribuindo, portanto, toda dinâmica do intrincado processo de elaboração
de efeitos de sentido exclusivamente aos manipuladores de mídia (Burke, 1994: 1349). A perspectiva antagônica, elaborada a partir da constatação dos limites da persuasão política em sua relação com o real e com a capacidade dos espectadores não se
portarem como passivos receptores de mensagens, explica porque existem sempre
amplos contingentes da população ávidos em receber algum indício de sua localização na hierarquia social e, por mais ínfima que seja a posição relativa de um indivíduo
ou de um grupo, a simples menção à sua existência os enche de uma glória incompreensível aos analistas mais argutos, até que Mc Luhan desvendasse o mecanismo da
efêmera proeminência televisiva. Há que se atender às necessidades psicológicas daqueles para quem o poder apresenta a dimensão de mistério e fascínio, que argutamente os republicanos souberam tomar de empréstimo da liturgia católica, a ponto
de se aportar no Brasil do século 20 observando o fenômeno da sacralização da política tendo a sua frente Vargas, herdeiro do positivismo gaúcho da República Velha.
Conceitos e categorias para análise do civismo no Estado Novo:
A idéia central que desencadeou a elaboração do presente estudo aponta para
a consideração das encenações espetaculares como uma série de representações simbólicas da concepção vigente da sociedade no interior do ideário nacionalista. Assim,
a consigna política da colaboração de classes, pedra de toque do corporativismo estadonovista, foi representada pelas encenações dos 1o de maio -- não mais como os ameaçadores dias dos trabalhadores organizados pelos anarquistas -- ressignificado
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como dia do trabalho, quando disciplinadas delegações sindicais se sucediam em desfiles, portando os dísticos da propaganda do Estado Novo, enaltecendo e agradecendo a atenção recebida do pai dos trabalhadores. Analogamente, a valorização do passado nacional e de seus protagonistas era materializada pelas encenações da Semana da
Pátria, ou pelas comemorações do Dia da Proclamação da República, em que (numa
expressão da época) as forças vivas da nação ocupavam o espaço público para exibir o
poder de mobilização política desencadeado pelos cultores do nacionalismo. As representações permitiram que as concepções políticas programáticas ganhassem materialidade através das encenações, simulando uma adesão grandiosa a esse ideário nos
volumosos contingentes de espectadores e de participantes dos eventos.
Na presente análise o civismo não é considerado apenas como epifenômeno
da ideologia do regime, mas como resultado de um longo processo histórico, característico da Era Contemporânea, aberto com a instauração da República Francesa
(1792). Neste contexto histórico mais amplo, o civismo foi uma invenção criada para
responder ao vazio desencadeado pelo processo de descristianização levado a cabo
pela Convenção, especificamente no período do Terror. Para avançar nos estudos
desta temática é imprescindível proceder a uma ponderada delimitação dos termos e
significados, uma vez que neste campo tão polêmico e aberto à confusão, não se
chega longe quando se incorporam à narrativa do pesquisador as expressões atribuídas pelos agentes históricos contemporâneos aos eventos observados. Basta lembrar
que corporativismo, por exemplo, tem hoje uma acepção diametralmente oposta
daquela do Estado Novo. Analogamente, são inadequadas as formulações que analisam o civismo tomando emprestado o nome que os agentes que o propalaram lhes
deram, como a designação patrianovismo, que não passou de uma vulgar e desmedida
veneração do reforço do poder do Estado-Nação. Prefiro até correr o risco de lançar
mão de expressões supostamente herméticas, como estatolatria, e assim, estabelecer
maior precisão na referência aos períodos e episódios particulares a esta linha de estudo.
A teatralização da política, a invenção de representações mais ou menos espetaculares, conforme a contingência, é característica de todos os regimes posteriores à
dessacralização do poder, processo que se manifestou após o fim das monarquias
absolutistas européias. Mesmo antes da instauração do regime republicano francês,
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no período que antecede a execução de Luís XVI, já se viam comemorações de datas
significativas do movimento revolucionário (o 14 de Julho e a Festa da Federação).
Durante o governo da Convenção, concomitante ao estabelecimento do novo calendário se inicia o empenho de elaborar representações adequadas ao enaltecimento do
novo soberano: o povo. As comemorações de veneração ao Ser Supremo forneceram a
matriz para as representações da política na Era Contemporânea, portanto, muito
antes da sociedade de massas, o jogo teatral de invenção e de multiplicação de sentidos era mobilizado pelos artífices da República.
O conjunto de imagens criadas pelo Estado Novo incorporou elementos distintos destes citados acima, ainda que dentro das mesmas características históricas
gerais. Contudo, sua utilização se desdobrava em diversos níveis, englobando desde a
luta política, dentro da disputa de poder pela predominância dos novos aliados do
governo federal contra as antigas oligarquias, até estratégias de dominação dos grupos subalternos, via incitação ao trabalho. O investimento nas encenações, parte do
amplo projeto de propaganda, era resultado de múltiplos esforços e concepções, desdobrando-se num espectro que envolvia desde a campanha de civismo tipicamente
castrense, como nas solenidades do Dia da Bandeira, nas da vitória sobre a Intentona
Comunista, e nas de veneração aos patronos das respectivas armas, passando também pela exaltação da higidez da juventude, como nos casos do “Dia da Raça”, “Parada da Mocidade”, ou “Dia Nacional da Juventude” (Aniversário de Getúlio), até
chegar às encenações monumentais dos 1o de maio, comemorados no Estádio do Vasco da Gama.
Tal divisão, contudo, não pode ser considerada tipológica. Os elementos predominantes sempre foram acompanhados da participação de outros setores: é o caso
de ginastas apresentando evoluções no campo do Vasco, ou de acrobacias aéreas,
como entretenimento de platéias reunidas para assistir a uma partida de futebol, após
o discurso de Vargas. Também se presenciou a desfiles de civis e militares nas comemorações do Estado Novo, como será visto nas inaugurações ao longo das festividades do natalício do Chefe da Nação. São indícios inequívocos dos esforços envidados para encenar a representação de uma nação coesa, tão relevante quanto à de
harmonia social, derivada do projeto de colaboração de classes. Para a maioria dos
cidadãos as solenidades foram transmitidas por rádio ou vistas pelos cinejornais, sob
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estrito controle do DIP. Assim, multiplicava-se, por retransmissão, a massa de espectadores, o que transformava o próprio espaço de encenação e sua platéia em partícipes exemplares das fortes emoções propiciadas pelo governo. Ampliava-se, conseqüentemente o manancial de opositores à antiga ordem, tão indiferente a esses anseios de pretensa participação nos centros de vitalidade nacional.
Para captar os detalhes envolvidos na relação dos organizadores de tais eventos com suas respectivas massas de participantes, serão utilizados os termos encenação política, teatralização da política e estetização das massas.
Será empregado o termo encenação política para designar qualquer aparição
pública das autoridades ou em qualquer manifestação de apreço dos subalternos pelas primeiras. A nível descritivo, todo conjunto de eventos abordados será considerado sob esta ótica: desde os gestos isolados do conjunto de uma comemoração -- Vargas acenando do carro para os espectadores em um estádio -- até as ações executadas
com algum intuito laudatório, como as homenagens in absentia que eram prestadas ao
Chefe de Estado por ocasião de sua data natalícia. Parte-se, portanto, do pressuposto
de que qualquer evento registrado o foi por revestir-se de um inequívoco caráter de
investimento do poder; se assim não fosse, pouco provável que restasse algum indício no âmbito das fontes aqui pesquisadas. Seja pela vertente de deliberado movimento de construção da memória histórica, seja pela contingente empresa de construção do mito em torno do Estado Novo ou de seu grande chefe, o campo abordado é
o do conjunto de representações, tomado em seu duplo sentido: o de encenação teatral e o de elaboração deliberada de imagens e de sua equivalente manipulação de
símbolos que, via de regra, se remetem a um movimento histórico anterior àquele de
sua invocação pelos exegetas do civismo, ou seja, representações da suposta herança
comum a que caberia cultuar.
Teatralização da política será utilizado para referir-se ao mise-en-scène das comemorações, englobando as encenações. A teatralização dará conta dos ritmos e dos
tempos -- forma pela qual se escandem os gestos e passos rituais de uma comemoração -- levando-se em conta que foram consideradas equivalentes, em qualidade, a
qualquer representação teatral. Ainda que o espaço de encenação tenha se destacado
dos últimos para as ruas, praças, avenidas, logradouros e estádios, o movimento e a
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dinâmica serão abordados pela mesma ótica. Envolverá a trama, ou enredo, o cenário, as músicas e as relações com os espectadores.
As massas foram elevadas à condição de objeto artístico quando, nas grandes
solenidades, elas se desmembraram, via de regra, em duas aglomerações distintas: a
massa de figurantes e a de espectadores. A primeira era constituída por aqueles que
desempenhavam algum papel -- no sentido literal do termo -- durante as encenações,
seja como figurantes episódicos, seja como atores dos desfiles, paradas, ou reuniões
massivas. Poderiam, portanto, ser caracterizados pelo movimento e pela sua exibição,
ou então pela presença como bloco coeso, passível de ser observado em sua magnitude e em sua meticulosa organização. De qualquer maneira, se oferecem a uma sensibilidade e a um olhar que as elevaram à posição de elementos a ser manipulados na
construção de obras vivas e móveis, como na evolução de desfiles e paradas, ou como elementos pictóricos, pela alternância de cores e matizes das vestes, mas, sempre
como volumes e densidades que se oferecessem à observação do grande chefe e do
“grande olho” das lentes das câmeras.
A estetização das massas foi revelada pela seleção dos figurantes e pela combinação das características destas com os espaços de encenação. Os planejadores das
comemorações apresentavam um inequívoco pendor pelos grandes números de figurantes, o que também tinha o efeito multiplicador de sentido, estimulando o gosto
dos espectadores distantes pela grandiosidade das encenações. A própria massa de
espectadores, ao ser descrita pelos fotógrafos e cinegrafistas, passava a se metamorfosear em mais um dos elementos da encenação, o que fazia surgir uma massa derivada de espectadores, os ouvintes, os leitores e o público de freqüentadores dos cinemas. A magnificação das celebrações, com grande estardalhaço em torno dos monumentais contingentes de figurantes e de espectadores reforçavam, pela quantidade,
a suposta mudança qualitativa que se processava nas grandes cidades brasileiras: as
massas foram estimuladas a ocupar o espaço público, com o beneplácito da sociedade e o patrocínio do Estado Novo. As massas vicejavam ritualmente, cultivadas a
partir da domesticação das multidões citadinas.
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O presente trabalho se divide em quatro capítulos, onde serão abordados os
assuntos e os temas referentes às questões vinculadas à construção da memória histórica, à formação das campanhas nacionalistas e patrióticas em educação, ao processo
de constituição de massas ao longo do período mais amplo, de 1930 a 1945, aprofundando a abordagem sobre as festas cívicas e seus espetáculos, lidas a partir da
materialidade de suas manifestações e de suas encenações. Contando com o apoio de
bibliografia específica sobre estes temas e com levantamentos em jornais, revistas e
em acervos fotográficos, serão analisadas as particularidades do teatro do poder durante
os anos sombrios da ditadura do Estado Novo.
Considerando que as encenações espetaculares se revelaram num privilegiado
construto em que as características do imaginário político se exibiram com intensidade, se objetiva, no presente trabalho, a proceder a uma incursão por alguns momentos em que o poder estatal deles lançou mão para conferir a legitimidade institucional
de que carecem as ditaduras e as supostas ditablandas. Contudo, não se concebe que
os agentes históricos sejam apenas o Estado Nacional e seus alegados protagonistas,
o que pode ser percebido pela tentativa de estabelecer uma relação que vinculasse as
encenações às necessidades dos súditos do regime, aos seus desejos e às suas aspirações, condicionados pelo conservadorismo e pelo elitismo que tão bem caracterizavam aqueles tempos da história da república brasileira. Portanto, as relações dos exegetas do patriotismo e do nacionalismo autoritário não são vistas como portadoras
exclusivas da dinâmica social e política impressa ao período, mas também são relevantes as incursões que permitam avaliar como foram engendrados os mecanismos
de formação de massas, assim como os valores de que eram veículos, como também
da apropriação a que se procedera das demais ritualizações e das formas de expressão
coletivas institucionalizadas e legitimadas pela mentalidade do período. Essas questões fazem parte do primeiro capítulo, que almejou demonstrar o percurso pelo qual
se entrecruzaram as peculiaridades do conflito político e as formulações que redundaram na constituição de campos antagônicos dentre os quais se rotularam os correligionários e os simpatizantes da causa autoritária, de um lado, e aqueles agentes históricos que foram objeto de discriminação por razões contingentes, sendo alçados à
categoria de inimigos internos, de outro.
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No segundo capítulo se busca apresentar algumas investigações sobre as encenações da unanimidade nacionais, representadas pela criação de Altares da Pátria,
sobre seu caráter pedagógico, sobre o conteúdo da educação nacionalista e suas relações com a particular formulação do patriotismo no período.
O terceiro capítulo aborda, com a descrição de detalhes, a organização das
solenidades espetaculares comemorativas da Semana da Pátria. As encenações da
unidade nacional tiveram seu ponto alto nessas festividades patrióticas, em que as
representações da sociedade harmônica e da colaboração de classes foram encenadas
com grande pompa e solenidade.
O quarto capítulo se refere às solenidades legitimadoras do regime, mediante
a observação dos rituais de apropriação do Dia do Trabalhador e de sua metamorfose em Dia do Trabalho, associados ao culto da personalidade do ditador e ao seu
papel central nas encenações de apoio ao regime. As comemorações dos aniversários
da “revolução” e da instauração do Estado Nacional forneceram as pistas que permitiram investigar a associação, ao longo do Estado Novo, das várias formas de representação da nova ordem distribuídas por tipos diversos de encenações. A abordagem
do Dia do Presidente encerra a galeria de representações da unanimidade engendradas no período.
Para a consecução deste percurso, papel fundamental foi ocupado pela utilização de registros fotográficos, em sua maior parte proveniente do acervo do DIP.
Ainda que não se tenha organizado séries exaustivas sobre o tema das encenações da
unanimidade nacional, as imagens funcionaram como mais uma evidência – como
indícios, para ser mais adequado. E o fato delas terem sido obtidas para divulgar os
resultados da teatralização da política é que foi considerado fundamental para o escopo do presente trabalho, assentado na composição de uma narrativa que, minimamente, conseguisse alinhavar vestígios de procedências tão díspares, como notícias da
imprensa oficiosa, relatos de depoentes, fragmentos de falas compilados nas fontes
secundárias e as imagens fotográficas. Sem que se tenha a pretensão de originalidade
ou de contribuição relevante para o avanço dos estudos na área, o presente trabalho
reiterou formulações de conhecimento geral, assim como se valeu da apropriação de
pesquisas anteriores sobre o tema, na tentativa de lançar luz sobre determinadas ex-
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periências históricas do sombrio período da ditadura estadonovista, momento em
que, simultaneamente, se lidou com a elevada expectativa associada ao papel da educação na obra de regeneração nacional ou de construção do Brasil Novo, ao mesmo tempo
em que ela teve sua autonomia condicionada pela luta política e pelos correspondente autoritário contido nos supostos imperativos da segurança nacional. Período sombrio, decerto, mas que ainda abriga a potencialidade de colocar à prova a perspectiva
também compartilhada pelos tempos hodiernos de atribuir à educação um papel central nos esforços de transformação de nossa república em regime democrático, igualitário e compatível com o respeito à diversidade da formação social brasileira.
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CAPÍTULO 1:
MASSAS E IMAGINÁRIO POLÍTICO NA ERA DE VARGAS

A década de 1930 foi pródiga em manifestações públicas, desencadeadas em
torno de bandeiras de luta social ou de disputas políticas. A atividade partidária, assim como a atuação das organizações social foi intensas e matizadas por várias inspirações ideológicas, do conservadorismo e autoritarismo nacionalista até o internacionalismo proletário dos anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas e comunistas, passando também por positivistas, liberais e democratas. A crença na fragilidade das
instituições do Governo Provisório, assim como na ausência de legitimidade do Presidente Getúlio Vargas tiveram como conseqüências mais imediatas os freqüentes
questionamentos da ordem instituída. Pela ótica da harmonia social e da colaboração
de classes – pontos programáticos comuns a diversos grupos que se agregaram ao
redor do presidente --, as massas organizadas em torno de reivindicações sociais,
mobilizadas pelos sindicatos e entidades que não se subordinavam estritamente à
tutela estatal, eram manifestações de radicalização e de confronto. Anátema similar
fora impingido a ação de movimentos políticos organizados pela Ação Integralista
Brasileira e pela Aliança Nacional Libertadora (Levine, 1980: 97-155). Tais espetáculos – apontados como traumáticos para os estreitos horizontes democráticos do período -- deveriam sucumbir ao peso do civismo e da obra de reconstrução nacional.
A comunhão em torno dos objetivos propalados pelas autoridades e a organização
das massas dentro da ordem, hierarquia e disciplina, despontavam como necessidade
imperiosa para a manutenção do projeto político estadonovista, no interior do qual
se destacavam as concepções autoritárias dos militares.
A preeminência do coletivo sobre o individual, elemento basilar da crítica do
totalitarismo ao liberalismo (Marcuse, s/d), era representada pela constituição de
massas de figurantes. A multidão que circulava pelas ruas quotidianamente constituía-se de indivíduos que, só quando sob a ação diretora dos organizadores de solenidades, assumiam a forma de massas contidas. Mas tal fenômeno não deve ser abordado
exclusivamente do ângulo da ação institucional. As solenidades espetaculares tinham
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efeito multiplicador de sentido não só pelos artifícios do aparelho de propaganda:
também correspondiam, em algum instante e em certa medida, às aspirações do homem citadino, razão pela qual se acredita que o sucesso verificado em tais eventos
não deva ser atribuído exclusivamente aos exegetas do patriotismo, ou ao carisma
pessoal de Getúlio Vargas.
A domesticação das multidões e sua metamorfose em massas não encontram
uma explicação cabível, da perspectiva aqui utilizada, ao se atribuir às lideranças e às
suas ideologias o papel de determinantes exclusivos. Descarta-se a visão conspiratória
sobre a organização dos movimentos sociais e políticos, ao se recusar concepções da
relação entre lideranças e militantes assentada na valorização excessiva do papel de
seus condutores. Tampouco se abraçaram versões que atribuem uma suposta espontaneidade aos movimentos sociais, concebidas como reação automática às condições
de vida adversas ou como resposta à exploração de uma classe sobre as demais. A
articulação de massas nas sociedades da Era Contemporânea envolve a consideração
de múltiplos elementos, não podendo ser reduzida ao contraponto entre os papéis
das lideranças, de um lado, e o automatismo reativo, condicionado pela situação material dos cidadãos, de outro.
Em Massa e Poder, Elias Canetti desvenda a relação interna entre o apego à
individualidade e a articulação no interior de algum tipo de massa (Canetti, 1983: 11).
O ponto inicial das considerações do autor reside na sua peculiar concepção de indivíduo, tomado como unidade contida nos limites de seu corpo físico: a integridade
de cada ser humano, segundo esta concepção, é colocada em risco pelas menores
atitudes de seus concidadãos, como no caso de esbarrões involuntários, ou choques
ocasionais entre transeuntes de uma avenida, além das corriqueiras agressões em brigas ou outras formas de atingir a um semelhante através do uso da força bruta. O
fato do indivíduo se abrigar dentro da frágil morada de seu corpo é que o leva ao
medo de ser tocado. O autor concebe uma continuidade sem mediações entre os
toques, esbarrões e demais contatos involuntários e a sua interpretação pelo atingido
como sinal de uma ameaça futura muito maior, a da aniquilação física. No pensamento desencantado de Canetti – a sua concepção de tempo contingente não abre espaço
para a crença no progresso ou no socialismo --, a morte espreita a todos, aguardando
o momento de seu definitivo sucesso. Esta consciência, que o autor designa como o
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medo fundamental de qualquer ser humano, tem início com o aparente e inócuo
gesto de evitar a proximidade indesejada de seus concidadãos. Entretanto, ninguém
consegue viver com as defesas permanentemente erguidas contra os seus semelhantes, tampouco suportaria as profundezas abissais dessa solidão, se esperasse, a qualquer momento, a irrupção de ataques contra sua pessoa. As convenções, os comportamentos sociais adquiridos e o que chama de distâncias, através das quais os indivíduos se protegem uns dos outros – seja em sua casa, em sua poltrona de teatro ou no
trem -- abrem a possibilidade para a sua própria superação: a inversão do medo de ser
tocado (Canetti, 1983: 11-12). Ao reforçar a importância do impulso ao isolamento
individual, o autor almeja demonstrar que somente um motivo inelutável reverteria
tal panorama: a busca de uma vivência extremamente peculiar, aquela fruída durante
a articulação de algum tipo de massa. A descarga emocional vivida por aqueles que se
deixam envolver em algum mecanismo de formação de massa não tem comparação,
tampouco sucedâneo. A imersão do homem isolado na massa é compreensível ao
levarmos em consideração que o indivíduo aspira à descarga emocional que lhe é
peculiar, materializando-se numa unidade que a todos perpassa e que anula momentaneamente as particularidades de cada um. Sem essa perspectiva de comunhão coletiva propiciada pela descarga emocional no interior da massa, a solidão e o isolamento dos indivíduos seriam insuportáveis (Canetti, 1983: 14-16).
A possibilidade de que a descarga emocional se propagasse de forma limitada
ou almejasse à sua desmesurada expansão foi o critério utilizado pelo autor para caracterizar a distinção entre massa contida e massa aberta. A massa contida tem, como
propriedade, o limite de sua expansão. Contrapondo-se à massa aberta, que busca
ampliar-se infinitamente, como condição para que ela não se dissolva, a massa contida pressupõe que, após o momento da descarga -- que só pode ser compartilhada por
um número limitado de componentes -- ela se dissipe. A massa contida ostenta, portanto, limites numéricos, determinação no tempo e nas condições de sua existência
(Canetti, 1983: 12-14). As solenidades cívicas patrocinadas pelo Estado Novo apresentavam como marca distintiva a peculiaridade de terem sido concebidas segundo
os cânones da massa contida: rígidas prescrições quanto ao número de participantes
envolvidos, quanto ao tempo de duração das fases do ritual e quanto às condições
impostas para sua correta realização.
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A escolha das formulações de Elias Canetti se deveu ao fato de que, para ele,
a resposta para o enigma das massas se localiza nas necessidades psicológicas dos
cidadãos, sem, contudo, enveredar pelo arsenal suprido pela psicanálise. Podemos
classificar, no escopo deste trabalho e para o tema em pauta, os autores segundo sua
abordagem da formação dos movimentos coletivos: os marxistas, como Rudé (1991),
Hobsbawn (1984) e Thompson (1979) que, ao mesmo tempo em que negam as interpretações “psicologizantes” sobre as massas -- caso de Gustave Le Bon (1954),
principalmente, e de Ortega y Gasset (1987) --, apontam para as formas historicamente definidas que as mesmas assumiram para expressar seu protesto e sua participação ao longo da História social e política do ocidente. Para esta corrente, trata-se
de identificar e explicar as razões pelas quais as classes populares – sejam camponeses, artesãos e posteriormente os operários e demais trabalhadores urbanos -- se colocaram em movimento e o motivo das reivindicações que elas entendiam ser justas e
legítimas. Suas aparições estavam, portanto, condicionadas pela busca da satisfação
de suas necessidades imediatas, sem que se colocassem em primeiro plano as justificativas de cunho psicológico, ainda que a ideologia e as representações de sua identidade coletiva ocupassem um papel relevante para a compreensão dos fenômenos
analisados.
Hannah Arendt investigou o movimento histórico de constituição da sociedade
de massas: ela foi resultado de uma situação específica do final do século 19 e início do
século 20 (Arendt, 1979: 27-72). Nesse período, com a incorporação de grandes contingentes populares à participação política nas sociedades liberais, estabeleceu-se uma
ruptura com os padrões vigentes desde a abertura da Era Contemporânea, afrouxando-se os laços que caracterizavam a relação entre a inserção social e as respectivas
práticas políticas. Segundo a autora, em sua análise sobre a falência da democracia
liberal européia no início do século 20, podem ser atribuídas às massas que emergem
na cena pública neste período as seguintes características:
[…] O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao
seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização profissional
ou sindicato de trabalhadores.
[…] Isto permitiu que a introdução de métodos inteiramente novos de propaganda política e
a indiferença aos argumentos da oposição: os movimentos, até então colocados fora do sistema de partidos e rejeitados por ele, puderam moldar um grupo que nunca havia sido atingido por nenhum dos partidos tradicionais. Assim, sem necessidade e capacidade para refutar
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argumentos contrários, preferiram métodos que levaram à morte em vez da persuasão, que
traziam um terror em lugar de convicção[…] (Arendt, 1979: 35-36).
A autora tinha em vista, ao elaborar a sua análise, as massas que se definiram em direção ao nacionalismo -- que levou à Primeira Guerra Mundial -- e que foram envolvidas pela propaganda romântica conservadora – que, por usa vez, sustentou a expansão do nazismo na Alemanha da década de 1930. Contudo, se percebem os traços
comuns com a pugna social e política da república brasileira das décadas de 1930 e,
sobretudo, com o cenário que se abriu após a instauração da ditadura estadonovista,
no que se refere aos métodos de sua propaganda política.
Num outro pólo do espectro hora abordado estão as interpretações oriundas
da psicanálise. Dentro dessa corrente também foram incluídos os remanescentes dos
movimentos pós-freudianos, como Whilhelm Reich (Reich, 1972), Edgar Morin
(Morin, 1980) e aqueles que abordam o fenômeno da teatralização da política com
base em suas análises do star system, como é o caso de Schwartzenberg (Schwartzemberg, 1978) em seu O Estado Espetáculo. A característica comum a esse amplo conjunto de autores é a de interpretar o fenômeno da constituição das massas a partir dos
mecanismos estimulados pela propaganda política na sociedade contemporânea, de
identificação dos subalternos com os dominadores, tendo como base os mecanismos
de projeção do ideal do ego do homem comum sobre a personalidade modelar do
líder.
Para autores como Reich e Felix Guattari (Guatari, 1981), o aporte de formulações provenientes de movimentos de crítica à psicanálise permitem abordar os fenômenos de formação das massas com acuidade maior do que aquela postulada apenas pela relação de identificação e projeção do liderado sobre a figura modelar do
guia ou condottiero. É desse campo que partiram as considerações de Alcir Lenharo
(Lenharo, 1986) em Sacralização da Política. O autor nos chamava a atenção para a
importância do elemento repressivo do patriarcalismo, contido no conjunto da política e da propaganda estadonovista de valorização da família que, na expressão de
Guattari, significam uma articulação de estratégias microfascistas, cujo resultado Lenharo denominou de familialismo. No capítulo A Pátria como Família (Lenharo, 1986:
19-51), Alcir nos relata como, a partir da incorporação da psicanálise, os agentes da
propaganda estadonovista optaram deliberadamente pela construção do mito Getúlio
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Vargas pai dos pobres, conforme nos demonstrou a obra do médico Gastão Pereira da
Silva Getúlio Vargas e a psicanálise das multidões (Pereira da Silva, s/d).
Por esta vertente, se chega a uma nova definição do problema inicial: ao invés
de pesquisar as necessidades psicológicas atendidas pelos mecanismos de projeção e
identificação, se perguntam quais foram os segmentos de público captados nas teias
das estratégias elaboradas durante as décadas de 1930 e de 1940. Desloca-se, assim,
da ênfase nos comportamentos individuais em relação com os coletivos, para a tentativa de captar as características do público mobilizado por este tipo de mensagens.
Partindo da constatação de que o pensamento estadonovista se legitimava através de
apelo imaginário de construção de um futuro que rompesse com o círculo vicioso
das práticas partidárias do passado imediato, incorporando, assim, a visão que os
agentes históricos do período elaboravam sobre o sentido de sua ação, é possível
afirmar que a abertura de novos tempos significou, ao fim e ao cabo, a tentativa de
construção de um novo homem para o novo regime (Gomes, 1982: 151-166).
Neste ponto da argumentação aqui alinhavada, fica patente a divergência
teórica entre as correntes que atribuem aos fenômenos de massa características invariáveis, posto que derivadas de uma particular visão sobre a personalidade humana,
de um lado, e, de outro, as correntes de inspiração materialistas, que estudam tais
fenômenos a partir de seu movimento interno de constituição. Esta última perspectiva permite prescindir de uma teoria do comportamento geral das massas, abrindo a
possibilidade de colocar a questão em termos da singularidade dos períodos históricos abordados.
Formação de massas e conflito político na Era Vargas
As categorias que descrevem os movimentos de massas e se indagam das
razões e motivações de sua origem, que buscam compreender o impulso e as condições que motivam sua aparição na cena pública, que investigam a relação entre o
comportamento individual e a sua dissolução dentro desta unidade enigmática, têm,
em Elias Canetti, uma contribuição que possibilitou avançar na análise das solenidades espetaculares do Estado Novo. A apropriação das categorias descritivas sobre as
massas propostas pelo autor (Canetti, 1983) levou a associá-las às encenações e a
teatralização da política no período, com o intento de captar inúmeros elementos que
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compunham a mise-en-scène dos espetáculos cívicos e demais movimentos da propaganda política oficial. As categorias de Canetti são adequadas para dar conta de dimensões ainda inexploradas das representações coletivas da hierarquia social, como
também da imagem que se construía sobre a sociedade e sobre o seu futuro comum.
Enquanto a análise do comportamento das multidões esteve circunscrita aos
domínios da história das revoluções e, posteriormente, ao da psicologia social, ressaltavam-se as motivações e as necessidades materiais prementes dos manifestantes, na
primeira vertente, ao passo que a segunda inquiria sobre sua presença em termos de
intenções, de sua relação com os seus circunstanciais líderes e mobilizadores, ao
mesmo tempo em que buscava uma explicação para o impulso irresistível para o
comportamento irracional das mesmas. As formulações de Canetti foram elaboradas
como contraponto às de Freud que, por sua vez, apontavam para a superação do
ambiente intelectual do século 19 e da psicologia social. Após o surgimento da psicanálise e da elaboração da teoria da identificação da massa com os líderes, como foi
anunciada em Psicologia de Grupo e Análise do Ego (Freud, 1974), foram abandonadas as
intenções persecutórias que presidiam aqueles estudos, impulsionando a discussão
para patamares mais elevados. A partir da categoria de ideal do ego e de sua projeção,
por parte dos liderados, nas figuras que as conduziam, Freud estabeleceu um único
fio condutor que ligava a psique individual à massa, expresso no referido mecanismo
de identificação. Canetti combate as formulações de Freud, buscando uma explicação
para os mecanismos que desencadeiam a formação de massas que também fizessem
parte da psique individual.
O percurso intelectual de Elias Canetti teve um grande impulso com sua recusa em aceitar as interpretações de Freud sobre o fenômeno das massas. Relatando
seu primeiro contato com a Psicologia de Grupo…, em 1925, Canetti aponta esse momento como o marco originário de sua preocupação em decifrar as suas manifestações. Em sua autobiografia (Canetti, 1988: 117-8; 138-40; 223-33) ficaram registradas
tais preocupações, bem como as múltiplas insuficiências identificadas na teoria freudiana, causada por duplo movimento: a incorporação da ótica de Le Bon sobre o
movimento de formação das massas; e por outro lado, a ausência de experiências
pessoais referentes à participação nas mesmas massas que ele, Freud, descreveu.
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A irritação de Canetti com Freud começou, portanto, com a denúncia de sua
particular apropriação de Le Bon, já que este tinha os olhos postos voltados para os
antigos movimentos operários, e provavelmente também a Comuna de Paris (Canetti, 1988: 139),
embora a matriz interpretativa tivesse sido inspirada por Taine em seus relatos sobre
a história da Revolução Francesa, especialmente a história dos massacres de setembro de 1792
(Canetti, 1988: 139). Canetti pretendia criticar a inadequação dos horizontes históricos dos analistas, face às vivências de fenômenos de formação de massas muito mais
recentes. Contudo, ao abordar a visão de Freud, alegou que o referencial deste se
dirigiu a um período muito específico, pelas suas conseqüências traumáticas para as
gerações que o presenciaram: a exacerbação dos sentimentos nacionalistas (que antecedeu a eclosão da Iª Guerra Mundial) que encontrou em Freud um sincero e militante opositor, como as manifestações dos intelectuais da época deixaram claro.
Para Canetti, nenhum dos dois estava habilitado para analisar as massas hodiernas pelo simples fato de manifestarem uma recusa apriorística em delas participar:
nas palavras do autor, faltava-lhes reconhecimento do fenômeno, uma vez que as massas
observadas por Le Bon já não se encontravam na cena pública, não existiam mais,
enquanto Freud passou sua vida em laboratórios e em clínicas, ausente, simultaneamente, da observação do fenômeno e igualmente distante do exército e da igreja,
exemplos por ele abordados para corroborar suas análises em Psicologia de Grupo…
O autor se refere à necessidade do reconhecimento do fenômeno e, a partir
deste ponto, as críticas elaboradas à forma pela qual a psicanálise aborda a questão. O
autor apresenta uma formulação cáustica ao dizer que Freud não dispunha de nenhuma
ferramenta útil para seu empreendimento (Canetti, 1988: 139). Entretanto, parece plausível
considerar que os equívocos de Freud são apropriações elaboradas pela psicologia
das multidões. Mas o mais significativo reside no abandono do elemento central de
ambas formulações: Le Bon e Freud consideravam a massa como uma segunda natureza humana, degradada, infantilizada e, apenas no caso do último, hipnotizada sob a
ação carismática de um líder (Lindholm, 1993: 52-79).
A maior virtude percebida na vertente aberta por Canetti está insinuada na
seguinte passagem: sempre estive ciente do quanto se gosta de sucumbir à massa (Canetti,
1988: 139). A partir deste ponto, o autor desencadeia uma análise que busca apreen-
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der aquilo que Le Bon e Freud designavam como a alma da multidão: a sua dinâmica
não se localiza – como diziam os psicólogos – na relação líder/massa, mas num impulso individual, cuja satisfação independe daquele que virtualmente conduza os grandes
agrupamentos humanos. Canetti vislumbra o fenômeno da óptica do indivíduo que
busca uma comunhão entre iguais, desfazendo-se, assim, de suas cargas privadas e
das distâncias que são a base de qualquer hierarquia social.
Canetti, em sua autobiografia, nos fornece outras pistas do seu envolvimento
pessoal com a massa ou, para usar uma expressão sua, de seu reconhecimento do fenômeno:
trata-se de sua experiência durante os episódios de 15 de julho de 1927, em Viena
(Canetti, 1988: 223-33). O autor nos relata o episódio da revolta dos operários vienenses quando a justiça inocenta as forças policiais que, dias antes, haviam alvejado
vários militantes: ao ser divulgado o resultado do julgamento, a indignação dos populares se generaliza, desencadeando um motim de vastas proporções, cujo objetivo era
o de incendiar o que fora entendido como símbolo da impunidade, o Palácio da Justiça. O saldo das manifestações redundou em noventa mortos e inúmeros feridos,
além do palácio que ardera em chamas. Neste emblemático evento, estão reunidos os
elementos centrais da análise que Canetti elabora sobre o mecanismo de formação
das massas, ainda que nos atenhamos a apenas um deles, a revisão do papel do líder
frente a elas, exatamente um dos pontos centrais das visões da psicologia social e da
psicanálise sobre o fenômeno.
Ao considerar que as massas se formam independente de seus alegados ou
supostos líderes, Canetti rompe com a tradição persecutória – tão bem conhecida na
história política republicana brasileira que até foi alçada a uma imaginária virtude de
nossa cultura política – que atribui toda a responsabilidade por motins, revoltas, manifestações sindicais e trabalhistas, assim como quaisquer reivindicações que se apresentem como movimento organizado, aos seus organizadores, àqueles que conduzem
as mobilizações. A chamada solução brasileira foi empregada em diversos contextos,
como nas revoltas trabalhistas conduzidas por anarquistas ao longo das décadas de
1910 e de 1920, como também reaparece no período de 1930 a 1945. Ela consiste em
reprimir os movimentos, perseguir e aniquilar as lideranças, ao mesmo tempo em que
destrói o patrimônio destas organizações, invadindo sedes de sindicatos e empastelando os jornais que os apóiem ou estivessem a eles vinculados. Vimos esta lastimá-
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vel cena repetir-se no golpe de 1º de abril de 1964, carinhosamente designado pelos
seus asseclas de a redentora. Portanto, seja em nosso país, seja na Europa, a construção
ideológica que vê no movimento de massas a ação de lideranças conspiratórias, infiltradas em todos os lugares em que aparecem reivindicações, é bastante conhecida.
Em sentido contrário vêem as formulações de Canetti, quando este nos afirma que
toda narrativa que atribui papel central a tais pessoas falseia os acontecimentos (Canetti, 1988:
223-30). Desde o marco inicial da experiência em Viena em 1927, o autor recusa o
marco da construção persecutória, nos alertando para o fato de que naquele mês de
julho o disciplinado operariado pertencente ao movimento sindical e ao partido social-democrata nesse dia agiu sem líderes (grifos do autor). Ao testemunhar tais acontecimentos concluiu que havia a possibilidade de que as massas se colocassem em movimento apesar dos seus supostos condutores:
Compreendi que a massa não precisa de um líder para se formar, não obstante as teorias
em voga. Durante todo o dia tive diante dos olhos uma massa que se formara sem qualquer líder […] Naquele dia horrível, plenamente iluminado, obtive a verdadeira imagem
daquilo que, como massa, preenche o nosso século […] (Canetti, 1988: 229).
Ao derrubar um dos pilares da formulação da psicologia social de Le Bon, o autor
acaba por atingir igualmente a Freud. Se o papel dos líderes não é aquele que lhes foi
atribuído – o de condutores --, não faz sentido, tampouco, detalhar as formas de
operação do mecanismo de projeção do ideal do ego que os uniria às massas, atestando, assim, a sua radical separação do horizonte teórico freudiano.
Como se depreende de estudos e de análises contemporâneas sobre a política
de massas na sociedade brasileira, as conseqüências desse deslocamento proposto por
Canetti abrem a possibilidade de uma renovação considerável nos estudos sobre populismo, propaganda política e em todos aqueles que se valem de instrumental teórico fornecido seja pela psicanálise, seja pela psicologia social. Além disso, vale destacar que, nesta perspectiva, a figura do líder teve seu papel rebaixado, o que pode não
ser de interesse de analistas comprometidos com a divulgação dos feitos dos próceres
republicanos, tampouco daqueles envolvidos na fabricação de heróis ou na produção
da memória histórica.
Entretanto, para os efeitos da presente investigação, sem compreender o que
teria motivado individualmente a cada um dos participantes, não seria possível se dar
conta de uma adequada utilização dessas categorias, uma vez que o autor considera

31

que o impulso para que o cidadão comum se integre em algum mecanismo de formação de massas tem origem na inversão do desejo de não ser tocado. A integração de
alguém nas massas satisfaz ao desejo de se ver dissolvido em uma unidade maior,
dentro da qual as distâncias sociais se dissipem e se compartilhe de uma vitalidade
inacessível ao indivíduo isolado. Em uma das passagens de Massa e Poder, a relação
entre as distâncias e a descarga emocional é colocada nos seguintes termos:
Somente todos juntos são capazes de se libertar de suas distâncias. E é exatamente isso o
que acontece dentro de uma massa. Na descarga todas as separações são colocadas de lado e
todos se sentem iguais. Dentro desta densidade, como praticamente não existe espaço entre
as pessoas, os corpos se pressionam uns contra os outros, e cada um fica tão próximo do outro como de si mesmo. O alívio que isto provoca é impressionante. É em função deste momento feliz, no qual ninguém é mais, ninguém é melhor que os outros, que os homens se
transformam em massa (Canetti, 1983: 14-6).
Entretanto, o impulso para a formação de massas não almeja apenas a fruição do
alívio proporcionado pela descarga emocional, uma vez que o autor, mais adiante,
nos revela que o temor de enfrentar a morte isoladamente também é um dos componentes a ser levado em conta, conforme sua análise das massas de guerra.
A partir da descrição das propriedades fundamentais da massa, o autor elabora uma tipologia do fenômeno, em que suas manifestações são enquadradas a partir
do que ele considera como sentido dominante na sua formação. Em vários contextos
históricos as massas se apresentam, demonstrando como é irrefreável o impulso para
a sua constituição, na medida mesma em que os indivíduos se sentem compelidos a
dissolver as suas individualidades e a abandonar as suas cargas privadas para encontrar soluções coletivas para os desafios com que se defrontam na vida social e política.
A categoria massa de inversão aborda o contexto revolucionário, como o da
França do século 18, apontando para a ampliação da ancestral ira dos pobres contra
os ricos, dos oprimidos contra seus opressores, dos mandados contra os seus mandantes, fazendo com que nesses momentos de sua irrupção, a sociedade passe por
períodos de intensa desordem, com a violência coletiva se destinando aos alvos que
materializem o impulso de colocar a sociedade de cabeça para baixo. Segundo Canetti,
Toda ordem deixa nos que são forçados a obedecer a ela um doloroso espinho […] Homens
que estão constantemente recebendo ordens e que se sentem repletos destes espinhos possuem
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um forte impulso para se livrar dessa situação.[…] quando muitos se encontram numa
massa, pode acontecer o que lhes estava vedado num plano individual. Juntos podem voltarse contra aqueles que até então lhes davam ordens. A situação revolucionária pode ser considerada como o estado clássico de tal inversão. E a massa cuja descarga consiste principalmente numa liberação conjunta dos “espinhos-ordens” deve ser designada como massa de inversão (Canetti, 1983: 61).
Na França revolucionária, a religião de estado, a encenação da soberania popular, como culto às novas divindades resultante do processo de descristianização,
expressava um processo de inversão que perpassara a sociedade de alto a baixo, renovando suas formas de estabelecimento das distâncias sociais. A inversão chegara
até a dimensão religiosa, tendo sido criado um culto específico para venerar os valores que presidiram a constituição do novo estado, portador de características mobilizadoras inexistentes no catolicismo romano ou no cristianismo reformado. Partira-se
da admissão de que o cristianismo era fonte de superstições e de obscurantismo incompatíveis com os novos tempos e com a consigna de criar novos homens, agora
livres e iguais.
Mas o assalto das massas pode encontrar formas mais sutis e complexas de se
relacionar com seu objeto, com a consecução de suas necessidades, mesmo tendo o
alvo à distância, mesmo na ausência de sua visibilidade, como no caso das massas
duplas:
O mais seguro e freqüentemente o único meio de conservar a massa é a existência de uma
outra massa com a qual a primeira possa se comparar. Seja que elas se enfrentem de maneira lúdica e meçam forças, ou seja, que se ameacem seriamente, a visão ou a representação
intensa da segunda massa não permite que a primeira se desintegre […] (Canetti, 1983:
66).
O mecanismo de formação de massas duplas dá conta de solucionar um dos seus
maiores temores: a sua desagregação. Portanto, uma das maneiras de se prolongar à
mobilização das massas está em contrapô-las umas às outras. O que seria da paixão
pelo futebol, sem a contraposição entre as massas de torcedores? Analogamente,
como manter acesso o lume do patriotismo, sem a constante produção de inimigos
internos a serem combatidos?
O Estado Novo não fez apelo patriótico idêntico ao dos militantes nacionalistas posteriores à Iª Guerra Mundial, como preconizavam os cultores do civismo na
década de 1920 – denominados patrianovistas –, para os quais a veneração à pátria
desencadearia um programa de regeneração nacional a partir da educação e do civis-
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mo de cunho castrense (Oliveira, 1990: 127-143). A discussão ideológica mobilizada
na construção de uma identidade nacional se aprofundara, envolvendo um novo espectro de participantes e de interlocutores. A campanha de civismo do Estado Novo
tinha como referências anteriores à guerra civil paulista de 1932 e a sublevação comunista de 1935 – que o regime convencionou designar como Intentona Comunista –,
momentos em que ficaram patenteadas as nítidas distinções entre massas que deviam
sua existência ao contraponto de sua respectiva adversária. No Estado Novo esses
episódios eram referências freqüentes, justificando a permanente elevação emocional
das solenidades e evidenciando o compromisso político do cidadão ao se aliar à massa de súditos do estado desencadeada pelos cultores da nacionalidade.
Em 1932 ocorreu um estouro no contingente dos opositores ao Governo Provisório, estabelecendo um sistema de massas duplas. De um lado estiveram as forças
políticas arregimentadas pelo Partido Democrático e pelo Partido Republicano em
São Paulo, secundadas por constitucionalistas e demais dissidências oligárquicas ao
longo do resto do país, e de outro o movimento trabalhista e seus aliados. Entretanto, com a refrega desencadeada em 23 de maio aconteceu o estouro que moveu as
massas para a guerra civil.
O sistema de massas duplas, que se pautara pela contraposição entre os cultores do Estado de Direito e aqueles identificados como sequazes de um governo ilegítimo, que pretendia se eternizar através de uma espúria aliança com os de baixo, se
metamorfoseou em algo muito mais explosivo. Com um grupo de mártires nas mãos
para ser pranteados, a massa estourou, crescendo num ritmo assombroso. Esse componente imponderável do comportamento das massas está associado ao seu permanente temor de desintegração, quando elas se defrontam com o dilema de se dissolver, reconhecendo sua impotência ao enfrentar um desafio maior do que suas forças,
ou reagir em escala ampliada: o estouro contempla a determinação repentina de atrair, o
desejo passional de alcançar todos (Canetti, 1983: 29). As análises de Canetti sobre o papel
e a importância das massas na Era Contemporânea são sombrias e carregadas de
preocupações, compondo um quadro pouco alvissareiro sobre as conseqüências de
sua irrupção no espaço público:
[…] A história dos últimos cento e cinqüenta anos registrou uma multiplicação acelerada
de estouros deste tipo; até mesmo as guerras estão incluídas, uma vez que se tornaram guer-
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ras de massa. A massa já não se conforma com condições e promessas piedosas; ela quer
experimentar por si mesma o sentimento supremo de sua potência e de sua paixão selvagens
e, para alcançar esta meta, torna sempre a se utilizar de todas as situações e exigências sociais que lhe apareçam (Canetti, 1983: 20).
O apelo patriótico para ingressar numa guerra justa forneceu, no período abordado, a
oportunidade descrita acima pelo autor. As conseqüências foram trágicas, do ponto
de vista do número de baixas e de mutilados de guerra.
A partir do estouro provocado pelo aprofundamento da divisão de campos e
com mártires para simbolizar o heroísmo de uma das partes, o inimigo não mais residia ao alcance de seus manifestantes, mas encontrava-se na Capital Federal. A suposta legitimidade do núcleo paulista se viu reforçada pela esperada adesão de Mato
Grosso, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais ao movimento conspiratório. A
contraposição entre aliados e inimigos deslocara seu eixo do interior do conflito manifestado em São Paulo, estendendo-se ao longo de diversas regiões do país: estavam
lançadas as condições para uma conflagração aberta entre as hostes regionais associadas e as forças armadas da república (De Paula, 1998). As massas duplas metamorfosearam-se em massas de guerra, assumindo uma outra dinâmica, até se extinguirem
com o final do conflito armado.
Em sua tipologia, Canetti se refere com freqüência ao espectro da morte,
como ameaça efetiva ou simbólica, vinculando a dimensão individual com a formação de massas. Na massa de guerra, frente à iminência de um confronto armado, os
indivíduos se agregam em massa para exorcizar o seu maior medo, a morte individual. Nas palavras do autor…
[…] O entusiasmo com o qual os seres humanos recebem semelhante declaração tem sua
raiz na covardia do indivíduo em relação à morte. Ninguém deseja enfrentá-la sozinho. É
mais fácil fazê-lo a dois, quando dois inimigos executam a sentença reciprocamente; e já não
se trata da mesma morte, quando milhares caminham juntos ao seu encontro. O pior que
pode acontecer aos homens numa guerra é que morram juntos; isto os livra da morte individual, que é o que temem acima de tudo (Canetti, 1983: 77).
E como inúmeros relatos da historiografia patenteiam, as massas paulistas e as de
simpatizantes do constitucionalismo ao longo do país se colocaram em movimento,
as primeiras dirigindo-se diretamente ao front de guerra, as demais realizando protestos pontuais e demonstrações isoladas, desprovidas de maiores conseqüências ou
continuidade (De Paula, 1998: 201-273). Acompanhando as formulações de Canetti,
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percebemos como as massas, uma vez atribuída à sentença de morte ao Governo
Provisório, acabaram por encontrar a sua própria aniquilação…
No momento subseqüente, as massas duplas se estabeleceram tendo como
divisor de campos a distinção entre direita e esquerda, conforme era compreendida
internacionalmente: aliados do fascismo e componentes do movimento comunista
internacional. O comportamento destes dois blocos perante seu opositor era o de
inimigos declarados em contenda aberta, desde o final de 1934, quando aliancistas e
integralistas se defrontaram durante horas na Praça da Sé, em São Paulo, com troca
de tiros e repressão dos manifestantes por parte das forças de segurança pública comandadas por Miguel Costa. Este foi o padrão incorporado pela propaganda do regime para demonstrar que a democracia liberal era frágil e também despreparada para
controlar os conflitos políticos radicalizados.
Após a derrota dos aliancistas e dos comunistas, com o fracasso do levante
abortado pelos próprios membros da repressão infiltrados no movimento (Levine,
1980: 182-186), se seguiu uma onda avassaladora de paranóia e uma liberação ímpar
dos desejos persecutórios, simbolizados pela ação das inúmeras comissões de repressão ao comunismo que se formaram ao longo do país. O combate aos inimigos, no
horizonte da ação contra-revolucionária preventiva (Mayer, 1977), se prestou a atingir todos
aqueles que pudessem ser incluídos nesta categoria, o que deixou as forças policiais,
em conluio com as demais autoridades, de mãos livres para todo tipo de arbitrariedade. Os grupos dominantes do período, em diversas regiões do país, se sentiram sem
inibição alguma para proceder à aniquilação de seus adversários de quaisquer matizes,
como o relato sobre a situação mineira em 1936 nos deixa perceber:
As perseguições de natureza policial que se praticam no interior do Estado, sob o pretexto
de repressão ao comunismo, não passam de uma arma pouco feliz utilizada pela situação
agonizante, para apavorarem o eleitorado e se garantirem no poder. […] A prova evidente
é que só padecem de perseguições os elementos que não se alistam nas hostes situacionistas
municipais. Os comunistas são todos os adversários (apud Dutra, 1994: 224).
Este é o momento crucial em que os comunistas foram elevados à categoria
de inimigos internos (Lefort, 1983; Girardet, 1987). As abordagens sobre a história
política do nosso século não poderiam prescindir da análise do mecanismo de constituição de inimigos internos, sem o que não se sustentariam nem o nacionalismo, nem
o romantismo conservador, tampouco seus rebentos mais proeminentes, como o
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fascismo e o nazismo. Lefort demonstrou que em outros contextos se presenciou a
emergência de situações análogas, como no stalinismo soviético. A análise do autor
apontou para o fato de que a construção da figura do inimigo interno esteve associada à produção da imagem de povo-Uno. Para que esta construção imaginária se mantivesse, ela demandou a constante nomeação de novos inimigos -- uma vez neutralizados os da véspera --, estivessem eles reunidos com as forças do antigo regime, como
no caso dos exércitos brancos, fosse como súbita aparição no interior do círculo mais
restrito dos poderosos membros do partido (Lefort, 1983: 89-121).
Na história política brasileira da década de 1930, suplantando o confronto exclusivo com os membros da Ação Integralista Brasileira, os aliancistas e os comunistas passaram à qualidade de massa adversária de todos aqueles que apoiavam Vargas
e seu regime, supostamente preocupados e comprometidos com a manutenção da
herança ocidental cristã que tão bem caracterizava o país em sua estreita visão oficial.
Todo esse clima de patriotismo exacerbado serviu para dar vazão ao que, apenas na
aparência, se buscava combater: o sectarismo e a expressão radicalizada do confronto. A oportunidade não foi perdida para um acerto de contas da parte dos situacionistas contra qualquer tipo de desafio, como as palavras do coronel Felipe Moreira Lima, acusado de participação no levante de 1935, nos deixam perceber:
Qualquer argumento, até mesmo a mais convincente demonstração de inocência, não encontraria eco num ambiente gelado de medo onde apenas ressoam livremente as injúrias, as calúnias, as invencionices da abjeta imprensa do Estado de Guerra pela qual se canalizam o
enxurro de lama dos rancores reacionários. (apud Dutra, 1994: 261).
Portanto, se prestou a diversos usos a produção de inimigos internos, indo muito
além dos alegados objetivos iniciais de reprimir um setor particular do espectro político, metamorfoseando-se em lei da selva, ou guerra de todos contra todos. O mecanismo de atribuição e de designação de inimigos internos se parece com o sucedâneo
contemporâneo das cruzadas em busca do inimigo de classe disfarçado, como ocorreu no Terror durante a Revolução Francesa, mobilizando um desejo de morte tão
intenso, que acabou por devorar àqueles que o desencadearam. Em nosso contexto, a
história política republicana presenciou dois momentos em que tais componentes se
manifestaram com grande intensidade e nitidez: o Estado Novo e a redentora, posto
que as ditaduras foram, por excelência, o ambiente propício para a manifestação dos
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instintos e impulsos mais baixos e mais destrutivos dos seres humanos, amplificados
sob o manto da impunidade.
Assim, consideramos a campanha de civismo do Estado Novo como manifestação de um momento de estabelecimento de massas duplas: os que ficaram com
o Brasil, suas tradições, sua história e sua cultura oficiais e os inimigos, os alegados
representantes de Moscou em nossa sociedade. As palavras do escritor mineiro Oscar
Mendes, neste sentido, foram lapidares em sua caracterização do sentido do civismo
pós-1935:
Um dos meios postos em prática pelo governo para provocar o sentimento cívico do povo, fortalecendo-o contra a pregação internacionalista dos partidários de Stalin, foi o das comemorações festivas das grandes datas nacionais. […] Esse redespertar do sentimento cívico é o
lado positivo da campanha de repressão ao comunismo (apud Dutra, 1994: 186).
No período estudado, a apropriação dos valores educacionais pelos nacionalistas
autoritários significou a absorção da autonomia relativa do campo do conhecimento,
da cultura e do saber aos ditames do setor militar do entourage do Estado Novo.
Assim, o mencionado redespertar do sentimento cívico foi resultado de uma estratégia elaborada em espaços alheios aos da educação e de seus movimentos organizados em
torno das reformas: signo da total subserviência de burocratas do saber frente ao
poder das armas que, na época, identificava ensino a proselitismo nacionalista conservador.
Os comunistas deveriam ser neutralizados a todo custo, por quaisquer meios
concebidos, ao arrepio da lei, da constituição e dos mais mínimos dos direitos humanos fundamentais, como a repressão desencadeada ao longo dos anos de 1936 e 1937
o demonstrou. Tendo à frente os organismos de repressão política, como a Polícia
Federal de Felinto Müller e o farsante Tribunal de Segurança Nacional, os colaboradores de Vargas souberam como tirar todo proveito possível da alardeada intenção
revolucionária (Cancelli, 1994). A massa dos nacionalistas não precisava saber que os
comunistas estavam neutralizados, fugidos ou encarcerados: a ameaça é que contava;
portanto, uma “bomba”, mesmo sendo uma falsificação barata, como o Plano Cohen
(Carone, 1977: 253-7; Silva, 1980: 51-60), já fora suficiente para acender os ânimos
outra vez…
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Entretanto, outros episódios da crônica política do período foram bastante
explorados pelo mecanismo da incessante produção de inimigos internos as ser perseguidos, ainda que demonstrem cabalmente a face autoritária e repressora do regime
sem, contudo, desencadear a formação de massas duplas. Os acontecimentos de
1938, quando da sublevação integralista, com o ataque ao Palácio Presidencial e a
posterior execução sumária de alguns revoltosos no próprio recinto, fuzilados junto a
um dos muros que o cercava, serviram para manter elevado o apelo emocional em
torno da periculosidade dos inimigos (Levine, 1980: 247-55).
Outro momento marcante no percurso de violências e de desprezo pelos direitos humanos se deu com a campanha de nacionalização do ensino, desencadeada
em 1939, supostamente por iniciativa do Ministério da Educação e Saúde Pública
(Schwartzman et alli, 1984: 141-70; Bomeny, 1999: 137-66; Seyferth, 1999: 199-228).
A violência com que foram expropriadas as escolas e demais instituições comunitárias organizadas pelas colônias alemã, italiana e japonesa fora iniciada bem antes da
definição dos campos em torno da IIª Guerra Mundial. Neste último caso, é possível
considerarmos a formação de uma massa de perseguição, em que a morte física dos
novos inimigos internos fora substituída pela aniquilação cultural e lingüística, ao
espoliar tais comunidades do seu direito a uma identidade coletiva – uma morte simbólica. Valem as palavras de Canetti sobre o tema:
A massa de perseguição se forma tendo como finalidade a obtenção de uma meta de maneira rápida. Esta meta é conhecida e está caracterizada de maneira precisa; ela também está
próxima. Esta massa está disposta a matar e sabe também quem será morto. Com uma
determinação sem igual, ela avança em direção à meta; é impossível impedir que ela a alcance. Basta dar a conhecer esta meta, basta comunicar quem deve morrer, para que a massa se forme. A concentração para matar é de índole particular e não há nenhuma que a supere em intensidade […] (Canetti, 1983: 50).
Vale ressaltar, evidentemente, que se trata de uma referência à morte simbólica, posto que os contingentes de imigrantes e de seus descendentes não foram fisicamente
aniquilados, mas submetidos a perseguições geradas pela incompreensão e pelo preconceito que embasam as concepções nacionalistas autoritárias então em vigor. Entretanto, a violência não deixou de se manifestar (por ser apenas simbólica), assim
como a interdição às práticas culturais de uma comunidade não deixa de conter uma
ordem de morte coletiva. O mito da democracia racial e da convivência harmônica
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de raças e etnias vigentes no Brasil se mantém a partir da produção de silêncio sobre
os fantásticos feitos de nossos patriotas autoritários.
Novo momento de estabelecimento de massas duplas vai se dar com as mobilizações que levaram à declaração de guerra ao eixo, durante os anos de 1942 e de
1943. Resultado de um duplo jogo de política internacional, onde o apoio brasileiro
fora disputado tanto pela Alemanha, com a qual Vargas mantivera colaboração militar desde o início da década de 1930, como pela campanha de aproximação entre o
Brasil e os Estados Unidos da América.
Os agentes sociais e políticos do período souberam ler o momento histórico
como contraposição entre elementos militares e autoritários do entourage de Vargas,
do lado do governo, e os aliados aos americanos. Assim, o movimento político pela
entrada do Brasil na guerra, ao lado das potências democráticas, contou com um
espectro de alianças que envolveram desde alguns poucos elementos do governo,
como o ministro da Aeronáutica -- arma identificada com o seu primeiro patrocinador, os EUA -- incluindo setores do poder econômico e chegando a empolgar oposicionistas declarados do regime, como acontecera com setores do Movimento Estudantil, até se chegar à adesão da União Nacional de Estudantes. Este panorama nos
apresentou o primeiro confronto: o governo identificado como germanófilo e os contendores como americanófilos. Apenas com a decisão desse round se chegou a um delineamento entre aliados, após a definição do país dentro da esfera de influência dos
EUA, e os simpatizantes do eixo encarnando o mal e a traição, o que bastou como
justificativa para a sua repressão das mais variadas maneiras e pelos motivos mais
diversos.
Assim, a figura do inimigo se desloca do interior da sociedade brasileira para
o contingente de estrangeiros e de seus supostos aliados internos, os imigrantes e
seus filhos. O Estado Novo não se sustentaria sem essa permanente elevação da tensão política e do envolvimento emocional dos cidadãos/súditos do estado brasileiro,
diuturnamente contrapostos aos inimigos produzidos em série pela propaganda. Enquanto a massa de inimigos vai se deslocando ao longo do período, a dos cultores
das tradições nacionais e do patriotismo se manteve, abastecida pela permanente
produção de grupos políticos, etnias e organizações sociais a serem aniquiladas,
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mesmo ao se considerar que os inimigos nunca estivessem efetivamente visíveis ou
ao alcance da massa adversária, com sua presença supostamente comprovada em
campanhas de propaganda veiculadas pelos meios de comunicação de massas sob a
tutela do DIP.
Portanto, a descrição que Canetti nos propiciou sob a denominação de sistema de massas duplas nos parece muito adequada para abordar os mecanismos que a
propaganda do regime encontrou para estimular uma permanente intensificação das
emoções, apontando, reiteradas vezes, para a identificação de inimigos a serem acusados pelas mazelas do país e, assim, serem combatidos numa atmosfera de guerra
santa (Chauí, 1994: 19-40). Sem a produção constante de inimigos internos, não teria
sido possível sustentar a ficção de coletividade representada pelos nós estabelecido no
discurso oficial (Lefort, 1983: 107-21). A coesão nacional, a harmonia social e a colaboração de classes se deram neste cenário em que não se poderia assumir a descendência estrangeira ou qualquer comportamento cosmopolita, nem a diversidade das
classes sociais com suas organizações autônomas, tampouco o direito de oposição ou
de crítica ao regime.
Para os destinatários das intensas e sucessivas campanhas de propaganda
política do Estado Novo, tratava-se de uma única massa, a daqueles que percebiam a
mudança e apoiavam a continuidade da suposta revolução comandada por Vargas e
sua luta contra a permanente possibilidade de ressurgimento das antigas forças políticas anatemizadas como remanescentes da república dos carcomidos. Vários inimigos foram designados ao longo do período, envolvendo o movimento operário, as correntes de esquerda -- como anarquistas, comunistas e socialistas --, os democratas e passando pelos contendores aliancistas e integralistas, até desencadear um expurgo de
germanófilos no próprio governo. Concomitante ao investimento em propaganda na
divulgação das realizações do regime e no caráter providencial da liderança de Vargas, fora se acumulando um conjunto de inimigos circunstanciais, sempre colocados
como ameaçadores e com uma fantasiosa capacidade de colocar a ordem em questão.
Rituais cívicos no Estado Novo
As formulações da antropologia política podem contribuir de maneira relevante na abordagem dos passos rituais das comemorações espetaculares durante o
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Estado Novo. Georges Balandier nos chamou a atenção para a impossibilidade de se
estudar, separadamente, as solenidades cívicas – dentre elas a paradigmática Semana
da Pátria – sem se levar em consideração o contexto mais amplo da religiosidade, da
cultura e dos rituais brasileiros:
O carnaval permanece sempre um meio de liberação e de expressão popular. No Brasil, é
um dos grandes rituais nacionais; ele se opõe, em sua liberdade, sua espontaneidade, seus
excessos, suas manifestações, à cerimônia política da Semana da Pátria e as ritualizações
constrangedoras da Semana Santa. (Balandier, 1980: 55-6).
Portanto, do ponto de vista da antropologia política e de seu foco nos rituais e encenações do poder, não se separam as dimensões acima mencionadas, tanto quanto se
fez necessário perceber as interações entre as formas rituais de que a sociedade lança
mão, ainda que elas sejam objeto de estudo de diferentes disciplinas das ciências humanas e sociais. Tanto as procissões nos informaram sobre o seu inverso, o carnaval,
como este nos apontou a possibilidade de uma inversão da inversão, com a Semana da
Pátria, quando se comemorava a Independência e a constituição do Estado Nacional
brasileiro, afirmando, simbolicamente, a soberania nacional em encenações da ordem
e da hierarquia – os desfiles das forças armadas --, onde sobressaiam a presença militar e uma peculiar visão de sua relação com a sociedade.
Neste sentido, tendo em vista um horizonte onde as formas rituais se entrecruzaram e permitiram um diálogo de mútuas apropriações, podemos analisar as manifestações cívicas à luz de suas relações com as encenações das hierarquias sociais,
permitindo se avançar na análise das diferentes formas de representar a relação estado/sociedade e com ela os fundamentos da legitimidade do poder (Ferro, 1989: 4175). Em análise posterior, Balandier retornou ao tema, incorporando Roberto DaMatta:
É o carnaval brasileiro, que apareceu no último século nas formas hoje conhecidas, que melhor revela como essa efervescência nasce de uma ordem, inscreve-se em uma configuração
simbólica onde exprime, junto com outras grandes manifestações nacionais, o ordenamento
geral da sociedade. Deve ser relacionado com a Semana Santa – em sua intensidade dramática, nos seus rituais que terminam na alegria da Ressurreição, na movimentação espiritual que esta provoca em um povo de religiosidade intensa – e em sua relação com a Semana da Pátria ao longo da qual a unidade, a coesão, a força coletiva são exaltadas pelo cerimonial e as demonstrações militares. Nos dois casos, a ordem é afirmada segundo uma
dupla referência, divina e histórica. No caso do carnaval, a ordem se afirma pelo contrário,
fazendo da inversão um jogo que contribui para assegurá-la. O antropólogo Roberto DaMata constata que o carnaval “fala” de uma mesma estrutura social. Mas o faz transformando-a pela inversão, transfigurando-a pelo imaginário. […] Faz do corpo e da sexuali-
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dade, momentaneamente livres das restrições, os instrumentos de uma efêmera libertação,
mas cada um dos participantes sempre soube que essas rupturas e esses desvarios deviam ser
seguidos, acabada a festa, de um retorno às normas, aos códigos, a uma ordem que foi remexida mas não quebrada (Balandier, 1997b: 130-1).
A partir do contraponto entre a ordem e a desordem, a última realimentando a primeira, o autor definiu um campo de representações simbólicas que nos permitiram
relacionar o carnaval, simultaneamente, com a Semana Santa e a Semana da Pátria.
Basta se lembrar que as manifestações populares cariocas foram abominadas e perseguidas (Lenharo, 1995: 17-61; Contier, 1998: 41-64) – principalmente aquelas com
mais marcado cunho afro-brasileiro – para se perceber o quanto Balandier inspirou
as formulações aqui apresentadas: a necessidade de que as representações simbólicas
fossem abordadas em conjunto não pode ser esquecida ou negligenciada. Analogamente, incorporando os preconceitos das autoridades culturais estadonovistas para
com as manifestações afro-brasileiras realizadas a época no Distrito Federal, se postula que seja cabível considerar as solenidades cívicas renovadas ao longo da década
de 1930 como a inversão – patrocinada pelo Estado – da religiosidade da Semana
Santa e do caráter lúdico do Carnaval. No período de 1930 a 1945 se observou a
aproximação entre o regime de Vargas e a cúpula da Igreja Católica (Schwartzman,
1984: 44-47; Horta, 1994: 93-136), por um lado, como também à sistemática vigilância e controle sobre as manifestações culturais da população afro-brasileira do Rio de
Janeiro, de outro, o que demonstrou a singularidade do momento analisado, com
diálogos, apropriações e combates entre as formas de representação simbólicas até
então vigentes.
Assim, ganha relevo a comparação com exemplos de encenações em repúblicas mais antigas que a nossa e nas quais esta se inspirou para elaborar a atual forma
de representação: o Dia da Independência americano – o 4th of July – e o dia que marca a inauguração da moderna nação francesa, a Queda da Bastilha, em 14 de Junho.
O Dia da Independência brasileiro guardou semelhança com o congênere do norte
apenas no nome, posto que os Estados Unidos da América comemoram tanto a independência como a forma de governo sob a qual ela se tornou possível, a república.
Vale ressaltar que o Independence Day é comemorado também como uma data de reunião das famílias e que o júbilo cívico se metamorfoseia em alegria generalizada na
figuração do fim da Guerra de Independência, simbolizada pela queima de fogos de
artifícios. Essa associação entre data cívica e júbilo coletivo também serviu, ao longo
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do século 19, para inspirar a produção das inúmeras paradas que ainda hoje fazem
parte do calendário americano, a ponto delas se transformarem num espaço para a
exibição de subjetividades e singularidades em busca de afirmação. Ao longo do século 19, como relataram os pesquisadores da nova história cultural, em particular os
trabalhos de Mary Ryan (Hunt, 1992: 177-209), as paradas falavam também sobre as
representações da ordem social em diversas localidades analisadas, como Nova York,
São Francisco e Nova Orleans.
Na França revolucionária a elaboração de encenações da unanimidade nacional se deu ainda no período da Monarquia Constitucional, como no caso da Festa da
Federação em 1790, matizadas por apropriações enraivecidas da liturgia do que ficou
conhecido como processo de descristianização, quando irrupções de rituais de inversão
se apropriaram de comportamentos das antigas festas do asno (Vovelle, 1988: 53-78;
1989a). A simultaneidade de objetivos -- a veneração da unanimidade em torno da
Revolução e depois da República --, se associou ao combate aos remanescentes do
antigo regime. Neste movimento, o antigo poder do clero fora erigido como um dos
principais alvos a ser neutralizado, por conseqüência, o processo de descristianização se
alçou à posição de uma das principais fontes inspiradoras do padrão posterior de
encenação cívica. Contudo, fosse na representação do novo soberano -- o povo --,
fosse na demonização dos privilegiados do antigo regime, estiveram presentes ecos
da religiosidade cristã. Da invenção da religião republicana – Deusa Razão e depois Ser
Supremo – até a reação thermidoriana, quando tivemos configurado o panteão de heróis da revolução; o calendário cívico e o novo padrão de solenidades comemorativas
que chegaram até nossos dias -- como bem pudemos constatar quando das festas em
homenagem ao bi-centenário da Revolução Francesa em 1989 --, todos esses momentos trouxeram em seu bojo, mesmo que a título de inversão, a marca e a referência à religiosidade cristã (Ozouf, 1988: 154-157).
No caso brasileiro houve uma fratura entre a Independência e a idéia de nação que supostamente a embasaria: a formação do estado nacional se deu sob contexto monárquico e como continuidade da casa real portuguesa. Aqui se presenciou a
manutenção dos compromissos internacionais herdados dos portugueses e renovados pelo novo estado com a Inglaterra, enquanto a república era efetivamente combatida pela repressão das sublevações que a pleitearam ao longo do Império. Portan-
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to, é plenamente compreensível que não houvesse maneira de ressaltar o envolvimento popular com a Independência, posto que fora uma alternativa que excluiu os
anteriores anseios de soberania popular de base regional, tanto quanto combateu os
que lhe foram posteriores (Ribeiro, 1995: 21-44).
A duplicidade de comemorações representada pela Semana da Pátria e pela
Proclamação da República ficou marcada pelos elementos acima alinhavados. Contudo, a
organização dos rituais republicanos imprimiu características comuns às respectivas
cerimônias: em ambas tivemos a destacada presença militar, que se apresentou na
forma de paradas e de desfiles das corporações. Na ausência do povo como agente
histórico, ganharam destaque àqueles que se representaram como defensores da soberania nacional e como atores maiores na instauração do regime republicano. O
positivismo foi a corrente mais influente na elaboração dos rituais cívicos republicanos, não deixando de levar em consideração – ao implantar o conjunto de datas comemorativas – as representações anteriores sobre a criação do estado nacional brasileiro. Essa incorporação do status quo ante nas representações do novo regime levaram
a um perfil de comemorações nas quais a ausência do povo como agente histórico foi
preenchida pela veneração daqueles que se consideravam os sujeitos das transformações históricas advindas com a República (Carvalho, 1990: 35-54). Se a expulsão dos
movimentos insurrecionais do horizonte histórico colaborou para o esquecimento de
seus respectivos heróis, por outro lado abriu a possibilidade para o culto de grandes
personagens sem carisma e sem liderança, o que demandou intensa elaboração e investimento simbólicos para consagrá-los. Coube ao civismo, no espaço da escola e
depois na sociedade, se apropriando dos espaços urbanos para seus rituais, repercutir
essas concepções sobre o suposto patrimônio comum constituído pela história nacional.
Portanto, panteão de heróis republicanos, pais fundadores do estado nacional,
patriarcas da independência, protomártires, todos eles foram o indício irretorquível
da ausência de efetiva soberania popular. Foram simulacros produzidos para preencher o vazio de acontecimentos históricos de grande significação política e institucional, mas de escassa repercussão popular. Por isso a adesão a essas comemorações,
que se revestiam de grande pompa e de elevada cerimônia, teve que passar previamente pelos circuitos do espaço escolar, no caso da juventude, ou das organizações
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consentidas pelo estado, como os sindicatos reconhecidos, antes de ganhar o espaço
das ruas e das praças. As cerimônias guardavam uma semelhança traiçoeira com os
eventos recordados: foram resultados de ações de cima para baixo, da elite para o
povo, da cúpula militar e da educacional para os praças e os estudantes. Esses elementos recuperam as características excludentes e repressivas da designação das datas
e dos rituais comemorativos, estabelecidos como alternativas às intenções capilares
de resgatar para os de baixo o direito de exibir em público a sua versão da história e
do seu respectivo lugar na hierarquia social. A apropriação do ritual operário do 1º de
Maio, deslocado de Dia do Trabalhador para Dia do Trabalho demonstra de maneira
cabal esta tendência (Hardman, 1983: 59-110; Paranhos, 1999: 141-167). Entretanto,
passado o momento da apropriação de tradições anteriores e estabelecido o silencio
sobre as alternativas descartadas, a vitória se dissipou. O retrato da sociedade que se
objetiva perenizar perdeu, assim, seu apelo emotivo inicial e se cultuaram encenações
de sentido desgastado, cujo vínculo sentimental originário se esvaziara.
Uma foto de Violetta Coelho (Anexo: 212; fotografia SSP4301), obtida durante uma das comemorações da Semana da Pátria (07/09/1943), apresentava características emblemáticas: a figuração com coqueiros e plantas exuberantes, a natureza
ao fundo, representava da visão do paraíso, conforme nos demonstrou Marilena Chauí.
Violetta cantava Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos, outra versão da perspectiva que
reiterava o mito fundador. Acresça-se a isto o fato de que o nós estabelecido pela
imagem do povo-Uno (Lefort, 1983: 101-106) poderia ser equiparado à dissolução do
indivíduo na massa, de acordo com Canetti (Canetti, 1983: 14-16). Aliás, vale ressaltar que a imersão do indivíduo na massa -- com a anulação das distâncias sociais e
com a equalização horizontal de sua situação com a de seus vizinhos próximos --,
pode ser percebida na prontidão que antecede o início de uma solenidade espetacular.
Devemos lembrar que Canetti designa por símbolos de massa das nações o
que ele considera como sendo a base das religiões de estado (Canetti, 1983: 80-98). O
autor elaborou uma diversificada categorização dos símbolos de massa das nações
européias durante o século 20, com base na qual foi aqui incorporada a expressão de
Chauí visão do paraíso (Chauí, 1994: 21) para denotar a veneração da imagem que os
brasileiros identificam como sendo a correspondente a de sua terra natal. Fosse no
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Hino Nacional e naqueles produzidos para ocasiões – como o Hino a Getúlio Vargas
--, ou na interpretação e leitura popularizadas da Bandeira Nacional, fosse na poesia
parnasiana supostamente patriótica, fosse nas solenidades espetaculares, vislumbrouse a representação do mito fundador enquanto visão do paraíso. Nas palavras de Chauí:
Estarei tomando a noção de mito no sentido antropológico de solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no plano
simbólico e muito menos no plano real. Mito fundador porque, à maneira de toda fundatio, impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que
não cessa, que não permite o trabalho da diferença temporal e se conserva como perenemente
presente. Neste sentido, mito também na acepção psicanalítica, ou seja, como impulso à repetição por impossibilidade de simbolização e, sobretudo, como bloqueio à passagem ao real.
Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas
linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo (Chauí, 1994: 21).
A consagrada autora estendeu suas considerações também para a abordagem dos
hinos, dos símbolos nacionais, da poesia parnasiana patriótica, chegando até as produções da ditadura militar (1964-1985). Também poderiam ser identificados os mesmos componentes de sua análise nas recentes composições comemorativas dos 500
anos de descobrimento do Brasil, em sua maioria, laudatórias, ufanistas e portadoras
do mesmo projeto utópico: comprovar que Deus é brasileiro e que vivemos no paraíso sobre a terra!
Daí a importância revelada pela imagem de corpo ao designar as representações do território e de sua obrigatória integridade. O território, como corpo físico da
nação, não poderia ser desmembrado, tampouco atacado em suas características fundamentais, como a de espaço prioritário para a expansão da cultura brasileira (se é que
este termo teve ou tem algum sentido). Ao corpo nacional hígido e saudável deveriam corresponder análogas higidez e saúde dos corpos jovens do conjunto dos estudantes – um dos componentes mais idealizados na expressão de época forças vivas da
nação. Portanto, a soberania nacional simbolizada pelos seus defensores, as Forças
Armadas, supostos responsáveis pela manutenção da integridade territorial do país,
teve como contrapartida à exibição dos corpos dos jovens para demonstrar que a
continuidade desta intenção iria ser garantida com a chegada das novas gerações, cuja
preparação para o status de futuros defensores da nacionalidade já começava desde
tenra idade, abarcando os dois gêneros. Em termos de representações, a visão do
paraíso nos impunha a obrigação de zelarmos pelo nosso patrimônio maior – o para-
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íso terrestre denominado Brasil --, razão pela qual, também, os seus futuros guardiões
devem ser preparados à altura de tarefa tão grandiosa quanto o tesouro a legar à posteridade. Esta foi a base simbólica a partir da qual se pôde enunciar o nós dirimido
das diferenças.
A partir destas considerações tornar-se-ia possível compreender a razão pela
qual as versões ufanistas sobre o país soaram tão familiares e quão fundo elas calaram
na cultura política, chegando até os nossos dias. Trata-se de um fenômeno de multiplicação: são muitos sabiás, muitas palmeiras e praias a zelarmos para a manutenção
de nosso paraíso terrestre! Além disso, no interior do horizonte cristão, é sabido que o
paraíso pode ser infiltrado pelos agentes do mal – o demônio e seu séqüito infindável
– assumindo as feições mais inéditas…
Pensar as representações coletivas da sociedade e de sua hierarquia, analisar
as formas simbólicas de exibição social, a relação política entre as encenações espetaculares e o imaginário coletivo, pensá-los em conjunto considerando-se o diálogo de
múltiplas apropriações e incorporações de linguagens e atribuições de sentido face às
manifestações de religiosidade contidas nos códices da liturgia, assim como sua inversão ritual – o carnaval, o vislumbre de tal conjunto esclarece igualmente sobre as
suas conexões e as formações autônomas de cada um desses elementos. Portanto,
sem a procissão e sem a parada cívica, não seria possível tampouco a existência de
manifestações sociais e político-partidárias massivas.
As formas de exibição, de representação simbólica e imaginária da inserção
social e do pertencimento à coletividade se encontraram relacionadas e mutuamente
envolvidas. A retração do investimento emocional, com o esvaziamento das associações e a redução da participação pública, em qualquer um dos seus domínios, colocou a todos os demais em risco. Os liberais, de maneira análoga aos autoritários, se
satisfaziam ao admirar a falência das organizações sociais dos trabalhadores e dos
setores populares, solapando-as de todas as formas possíveis, sem perceber que colocaram também em cheque, até a sua ruína, a urbanidade, a disciplina da produção nas
sociedades consumidoras de trabalho abstrato (Kurz, 1993: 16-29) e o seu eidola magno, o sacrossanto mercado.
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O aparente paradoxo destas afirmações se dissolve ao se considerar que o
diálogo de apropriações mútuas entre as formas de exibição e encenação públicas
permuta uma linguagem de corpos – toda as restrições ou prescrições, conforme a
situação, de indumentária e de uniformes específicos --, uma particular ocupação do
espaço público – a ruas e praças em que os manifestantes, crentes e figurantes se
mostram em atitudes rituais – e uma disciplina comum, base de todos os passos da
mise en scène. Esta abriga as semelhanças mais significativas entre os passos, ou movimentos, dos espetáculos: o séqüito que venerava uma imagem se perfilava nas ruas
em filas indianas somadas lado a lado, enquanto as paradas cívicas, de escolares ou de
militares, seguiam o padrão castrense dos pelotões. Os cortejos de afirmação de identidades desviantes e de reivindicações setorializadas, as manifestações sindicais e trabalhistas, as paradas comemorativas municipais e as manifestações partidárias em
movimento, como as passeatas de protesto e as de campanha eleitoral, todas elas
distribuíam seus manifestantes mediante critérios diferentes dos dois casos arquetípicos acima mencionados. Entretanto, a estratégia da multiplicação é compartilhada:
visava a infundir nos espectadores a noção de um grande número de participantes, o
que provocaria uma avaliação respeitosa do poder de cada um dos agentes promotores do evento ou desencadearia uma suposta adesão pela presença a um ato contestatório de proporções monumentais.
A constatação da existência de uma comunidade de linguagem foi o elemento
central que permitiu unificar, para os objetivos da presente formulação, as procissões,
os desfiles cívicos e as demais manifestações mencionadas. Ela envolvia uma peculiar
estratégia de multiplicação dos participantes, um cerimonial específico para cada solenidade (a mise en scène) – o que demandou prévio adestramento e familiaridade com
os passos do ritual -- e a exibição pública dos corpos em vestimentas específicas,
como a roupa de missa (ou de Domingo) para o crente, uniformes de gala para os
contingentes militares, assim como uniformes diferenciados para os escolares que
desfilavam em datas cívicas.
Portanto, se percebeu a continuidade das representações rituais, assim como
a complexa interação entre os seus elementos componentes, num movimento de
mútuas apropriações e de intenso diálogo. Demonstrando que as formas de sociabilidade e a reiterada busca de civilidade estiveram condicionadas pelo mesmo quadro
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de referências sobre a legitimidade do poder e sobre a relação desta com a apropriação do passado se constituindo em memória histórica.
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CAPÍTULO 2:
ALTARES DA PÁTRIA: O CIVISMO E A EDUCAÇÃO
NO ESTADO NOVO

As solenidades cívicas do Estado Novo tiveram como destinatários de suas
mensagens patrióticas a juventude, a classe operária e os cidadãos em geral, transformando o período num momento privilegiado para o estudo desta peculiar forma
de encenação da política. A figuração da unidade nacional nestes espetáculos atingiu
proporções e freqüências até então inéditas na história da República brasileira, penetrando no cotidiano de participantes e de espectadores, o que deixou marcas profundas na memória coletiva nacional.
A Festa Cívica e a Memória Histórica
Dois depoimentos de testemunhos oculares destes eventos -- o de Affonso
Romano de Sant’Anna e o de Paulo Mendes Campos -- nos propiciam uma imagem
muito vívida da atmosfera carregada de exaltação nacionalista e de veneração ao líder, Getúlio Vargas:
Eu não pretendia ter nascido numa ditadura, mas foi o que serviram naquele ano de
1937[…].
O fato é que logo foram vestindo uniformes no meu corpo. Acho que minhas fraldas eram
verde-oliva, porque as primeiras roupas das crianças eram uniformes militares. Por exemplo, marinheiro, o máximo que uma criança poderia aspirar no aniversário ou dia de tirar
retrato. Tinha um irmão com uma roupa dessas. Me matava de inveja. Eu ia de azul e
branco mesmo. Mas, em compensação, tinha sete anos e já marchava para o ditador (1).
Um gás untuoso de patriamada e militarismo ia penetrando depressa nas casas, nas aulas,
nas esquinas, na imprensa, nas sorveterias, no cinema, na linguagem, até nos namorinhos
mais virginais. Só uma doce criança bobinha poderia permanecer mais ou menos insensível
à intoxicação política que uniformizava os paisanos. Não era o meu caso. Fiquei bastante
pegajoso. Apesar de por a bola de futebol à frente dos humanos, eu estava contaminado pela
febre verde amarela […] (2).
Estes dois depoimentos, elaborados como exercício de memória, decorridos
cinqüenta anos da instauração do Estado Novo, são uma comprovação das profundas marcas deixadas naqueles que viveram tais experiências. O impacto que as comemorações imprimiram à subjetividade dos figurantes, participantes e espectadores
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pertencem ao domínio da memória histórica. Nos momentos de suas apresentações
inaugurais, o objetivo dos arautos do civismo fora à elaboração de uma representação
dos novos tempos que se abriam. A dimensão projetiva das encenações da unidade
nacional se patenteava na eleição da juventude como um dos destinatários principais.
Seguramente, fantasiar escolares com uniformes das forças armadas e dos corpos de
atendimento médico, sem esquecermos da alegórica sacerdotisa envergando o elmo
da deusa Minerva, não abrigava outro sentido que não fosse a eleição de um modelo
para as novas gerações que afluíam para as solenidades espetaculares, como nos demonstrou a fotografia SSP4303 (Anexo: 214), que bem poderia ser intitulada Getúlio
paira sobre nós...
O registro selecionado fora obtido numa das diversas comemorações da Semana da Pátria do ano de 1943, realizada no Estádio do Botafogo em 1º de Setembro. Além das crianças fantasiadas, merecem destaque a porta-bandeira e o ícone
fotográfico do condottiero dos pampas. A figura feminina imaculadamente vestida de
branco, com um figurino que nos lembra uma alegoria de sacerdotisa da liberdade,
inspirada no padrão da iconografia republicana francesa dos séculos 18 e 19, nos
resgata a inequívoca dimensão ritualizada que se instaurou como representação do
país que desejavam os autoritários, onde imperaria a harmonia social, o acatamento à
ordem, à hierarquia e à disciplina. Todos irmanados, hoje e no futuro da vida adulta
de cada um dos figurantes, em torno do mesmo ideal, simbolizado pela dupla homenagem à bandeira e ao Chefe da Nação. A associação entre bandeira hasteada e o
ícone de Vargas, além de reforçar a identificação do chefe com o país, oferecia à
memória a sua posição de condutor supremo e, portanto, a preeminência por ele
exercida inclusive sobre as futuras legiões de soldados do Brasil (3).
Os Altares da Pátria e a Sacralização da Política
Os Altares da Pátria foram um dos principais elementos de figuração produzidos nas solenidades espetaculares do Estado Novo. As comemorações do Dia da
Bandeira Nacional, realizadas a cada 19 de novembro, fazem parte do calendário de
efemérides republicanas desde o início do regime. Ela se colocava no bojo da série de
solenidades que englobaram também a Semana da Pátria, o Dia de Tiradentes, a Proclamação da República. Ainda foram acrescidas, ao longo da década de 1930, as co-

52

memorações dos aniversários da Revolução de 1930 -- em 3 de outubro -- e aquelas
comemorativas do início do Estado Novo -- em 10 de novembro --, a solenidade de
veneração da memória dos mortos na Intentona Comunista de 1935 – a cada 27 de
novembro --, além da apropriação, pelo estado getulista, do ritual operário do 1º de
Maio, levando-se em conta apenas as mais expressivas celebrações. Havia, ainda, um
grande conjunto de festividades menores, destinadas a públicos específicos, como o
Dia Nacional da Juventude (no natalício do ditador), a Parada da Mocidade e da Raça
(ao longo da Semana da Pátria), e o Dia da Criança (12 de outubro), além de homenageados especiais: Tiradentes, Caxias, Barão de Rio Branco, dentre outros. A agenda
de solenidades envolvia comemorações, desfiles em estádios e em grandes avenidas,
missas votivas e demais eventos episódicos. Era impossível não se ter a impressão de
que, naquela hora, a nação se achava em movimento febril, maquinal e incessante,
como o rufar dos tambores das fanfarras e das bandas militares. Pesquisas recentes
sobre a temática das solenidades espetaculares e das festas cívicas desportivas, dedicadas ao estudo comparado do getulismo com o peronismo, apontaram para uma
caracterização do período onde ganharam relevo a dimensão festiva e lúdica dos eventos, lançando mão de categorias baseadas nos estudos das festas populares da Era
Moderna, resultaram na elaboração de uma análise em que se atribuiu aos fenômenos
abordados o sentido de instaurar a imagem de uma sociedade feliz (Shemes, 1995: 1820; Capelato, 1998b: 58-9). Os dois trabalhos magistrais acima referidos partem da
consideração das imagens e dos rituais de uma perspectiva na qual se entrecruzam o
ideário autoritário e nacionalista do Estado Novo, e os seus intensos investimentos
em propaganda política. O presente trabalho, bem mais modesto em sua abrangência, envereda por caminhos que destacam a prosaica materialidade teatral das encenações da unidade nacional.
Contudo, não se pode deixar em segundo plano a especificidade das alianças
que nos permitem contextualizar o Estado Novo, ao se negligenciar o movimento de
sacralização da política que teve, na colaboração do regime ditatorial de Vargas com
a Igreja Católica, um de seus pilares mais firmes. Os Altares da Pátria foram uma de
suas mais originais e peculiares manifestações simbólicas, apresentando uma encenação, de conseqüências sombrias, desta aliança entre o sagrado e o profano. Tal tendência sacralizadora da política pode ser percebida em falas como as do Ministro do
Trabalho, Marcondes Filho: um preceito que deveria ser a luz da nossa aurora espiritual, a
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cada manhã, e o nosso angelus civico de cada tarde. É aquele que manda introduzir no jogo de nossas competições, o pensamento dos interesses da Nação […] O dia de uma grande Nação não é
senão a integração de milhões de pequeninos dias individuais (Marcondes Fº apud Lenharo,
1986: 191). Observou-se, em formulções deste tipo, a operação dos mecanismos de
construção de imagens próprias ao pensamento autoritário, ao erigir a Nação a um
objeto de culto, revestida de uma aura de misticismo e de enlevado devotamento.
Nas palavras de Alcir Lenharo:
Chama a atenção de imediato o erigir da nação como objeto religioso, a quem se venera, a
quem são dirigidas as preces cotidianas, como um preceito religioso. Ao mesmo tempo em
que ente sagrado, a nação também é pensamento, energia, ação, matéria. Estão dadas, portanto, as duas certezas distintas desse corpo único, religioso e social […] (Lenharo, 1986:
191).
O ardil dissimulado em expressões cândidas como as do Ministro Marcondes Fº pode ser percebido assim que são desfeitas as armadilhas afetivas mobilizadas pelas
imagens carregadas de misticismo. No interior de representações unanimistas -- como as das solenidades cívicas e dos altares da pátria -- as dissensões e as divergências
políticas foram elevadas à condição de sacrilégio e de heresia: os recalcitrantes na
colaboração com o novo regime, aqueles para quem o patriotismo não passava de
uma campanha política com cores partidárias como outra qualquer, ou aqueles que
simplesmente não se interessavam pelas encenações espetaculares, todos esses cidadãos estavam em débito para com o governo, o país e, mais importante para a maioria católica, em dívida para com o Todo Poderoso. Em suas análises sobre as raízes
teológicas da política populista, Marilena Chauí apresenta as nefastas conseqüências
da teocracia dos dominantes ao retirar do horizonte da estrita vontade humana a
construção do espaço público (Chauí, 1994: 24-25).
Ao longo dos anos iniciais do regime de Vargas, de diversas correntes políticas regionais, destacando-se os mineiros, partiram pressões para superar o afastamento entre a Igreja Católica e o Estado republicano brasileiro, conforme postulavam os
liberais e os positivistas que inspiraram a Constituição de 1891. Dentre os inúmeros
episódios que caracterizaram as marchas e contramarchas da coalizão entre o regime
e a Igreja, parecem merecedores de destaque as iniciativas desencadeadas por inspiração das autoridades estatais. Acompanhando a bibliografia sobre o período, acreditamos que a proposta de um pacto com a Igreja tenha se consolidado a partir das discussões de Francisco Campos, enquanto titular do Ministério da Educação e Saúde,
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quando acatou o pleito da Igreja Católica que almejava ministrar o ensino facultativo
de religião nas escolas públicas de primeiro e segundo graus de todo o país. O decreto de abril de 1931 ainda não satisfazia a todos os anseios da alta hierarquia eclesiástica, restando ainda outras reivindicações, até que as denominadas medidas religiosas fossem finalmente transformadas em lei pela Assembléia Constituinte de 1933: a indissolubilidade do matrimônio, o ensino religioso nas escolas públicas de primeiro e
segundo graus e a assistência religiosa nas Forças Armadas. Foi a nomeação de Gustavo Capanema, por solicitação dos católicos e com o aval das correntes políticas de
Minas Gerais, para o Ministério da Educação e Saúde, em 1934, que marcou o ponto
mais visível da trajetória de consolidação da aliança com Vargas (Schwartzman et alli:
44-61; Horta, 1994: 100-116).
A conjuntura que se abrira a partir do fracassado levante dos comunistas da
Aliança Nacional Libertadora, desencadeado nos dias finais do mês de novembro de
1935, levou de roldão quase toda a opinião pública para o lado dos conservadores e
dos autoritários. A onda repressiva que se seguiu, com os julgamentos do Tribunal de
Segurança Nacional, as prisões arbitrárias de suspeitos e as perseguições de toda a
ordem por parte das Comissões de Repressão ao Comunismo acabaram por selar, em
definitivo, a aliança e a demarcação de campos entre o país dos discursos oficiais e os
inimigos internos produzidos pelo regime. Os católicos e a hierarquia eclesiástica
ficaram ao lado do governo, aproveitando-se dos ganhos políticos desfrutáveis, como
o incentivo e a exigência de que o regime ditatorial reprimisse as manifestações culturais autônomas e as religiões da população afro-brasileira, o que estava dentro dos
horizontes elitistas de diversos setores do governo (Lenharo, 1995: 7-61; Contier,
1998: 41-64). Com a instauração da ditadura, a partir de novembro de 1937, a Igreja
passou a ocupar uma posição privilegiada no bloco dos aliados do regime. Estava,
assim, pavimentado o caminho para as encenações espetaculares nas quais a presença
clerical se fazia recorrente, como na sucessão de missas votivas pelo progresso do
país, nas diversas correntes de orações e demais campanhas que a Igreja organizara
em acordo com regime, como o posterior movimento de mobilização pelo esforço
de guerra bem demonstraria. Ainda que de formação intelectual positivista, Getúlio
prestigiou inúmeros atos religiosos enquanto Chefe do Estado Novo: a sacralização
da política teve, como corolários, o culto à personalidade do chefe iluminado e a
invenção de uma liturgia laica que prescrevia detalhadamente os passos do culto ao
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Estado Nacional, desencadeando uma atmosfera de idolatria dos signos exteriores do
poder estatal.
Diversos analistas se dedicaram a decifrar o enigma da cidadania durante a
ditadura do Estado Novo, destacando o elemento marcadamente artificial do conteúdo de seu patriotismo. A começar pelos agentes históricos do período, que cunharam a expressão getulismo para denunciar a excessiva marca pessoal atribuída ao regime pela sua propaganda política (Tavares, 1991: 73-81). Desde Wanderley Guilherme
dos Santos (Santos, 1979), ao teorizar sobre a cidadania regulada – aquela atribuída
apenas aos trabalhadores urbanos --, as incorporações e mútuas apropriações não
cessaram, como também se entrecruzaram com formulações referentes a contextos
históricos anteriores, como no caso de Murilo de Carvalho (Carvalho, 1987) ao criar,
para os primórdios da República brasileira, a expressão estadania. A percepção de que
o culto de fancaria dos símbolos nacionais (Romano, 1996: 315) impressionou profundamente àqueles que foram seus testemunhos oculares, inspirou as pesquisas da geração da qual fizeram parte, dentre outros, Alcir Lenharo, conforme se percebe no
balanço crítico da produção sobre o período elaborado por Maria Helena Capelato
(Capelato, 1998a: 189-197). Tal comunidade de interesses também se manifestou ao
longo da década de 1990, com Adriano Luiz Duarte, que retomando a discussão dos
dois primeiros autores citados, formulou a expressão estadania filial regulada (Duarte,
1999: 117-120). A modesta colaboração hora acrescida, conforme se verá adiante,
reside na observação do fenômeno discursivo aqui denominado instauração da soldadania. Sem dúvida, os prodígios analisados são de tal monta, que ainda hoje oferecem
um grande desafio à imaginação acadêmica: o de tratar respeitosamente construções
tão ofensivas à sensibilidade de outrora quando à hodierna. Neste sentido, vale registrar a presença de expressões bem humoradas, contrastando com o panorama sombrio e melancólico do período, como as de Adalberto Paranhos, ao analisar facetas
do culto à personalidade de Vargas e os mecanismos elaborados para glorificá-lo:
[…] o chefe do “Estado Nacional” equivaleria, por assim dizer, à materialização, na agitação do mundo contemporâneo, do lendário Dom Quixote, com seu poder de imantação
sobre as massas, ou seja, Sancho Pança. Nosso Dom Quixote era também nosso César,
cuja aparição deveríamos saudar na pessoa de ninguém menos que Getúlio Vargas, o supranormal (Paranhos, 1999: 58).
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O humor refinado do autor nos demonstra as possibilidades abertas pelo distanciamento histórico do objeto de estudo, permitindo que se abandonassem as clivagens
produzidas pela pugna política centrada no apoio ou na oposição a Vargas.
A Festa Cívica, o Patriotismo e a Revolução Francesa
A aparição radiante dos Altares da Pátria se deu durante os episódios da Revolução Francesa que antecederam a fundação da república, tendo sido erigidos a
partir da comemoração do primeiro aniversário da queda da Bastilha, em 1790. A
observação do curso de alguns episódios desta revolução possibilitou a leitura das
Solenidades do Dia da Bandeira Nacional do Estado Novo à luz dos eventos denominados, na história francesa, de Festas da Federação.
A solenidade originária, a Festa da Federação de 14 de julho de 1790, foi organizada para simbolizar a união dos exércitos de cidadãos das mais variadas localidades que, afluindo para Paris nas comemorações do primeiro aniversário da Queda
da Bastilha, prestaram juramento de não dispersar até que o novo regime, a monarquia constitucional, estivesse livre da ameaça de inimigos. Luís XVI esteve presente
na qualidade de monarca constitucional, tendo proferido sua adesão formal à constituição mediante ato solene, quando se comprometeu a defendê-la. O Altar da Pátria
ficaria montado no Champs de Mars até 1793, como marca perene dos compromissos assumidos desde a sua edificação.
As festas revolucionárias tiveram como uma de suas fontes de inspiração os
textos de Jean Jacques Rousseau que abordaram a constituição da vontade geral, base
da soberania popular. Contudo, à época de Rousseau e de Diderot, foi a crítica aos
espetáculos teatrais e aos divertimentos fornecidos pelo soberano aos súditos que
estabeleceu o primeiro terreno para a discussão. Ainda que de forma fragmentária e
sempre tendo como objetivo o incentivo à formação do sentimento de patriotismo,
as elaborações referentes ao tema se localizaram ao longo de diversos momentos de
sua obra, destacando-se as célebres páginas da Carta a D’Alembert -- também denominada a Carta dos espetáculos -- e os capítulos iniciais das Considerações sobre o Governo da
Polônia. Embora sejam encontradas outras menções ao assunto nas demais obras do
proeminente genebrino, como na parte final de O Contrato Social e em passagens de A
Nova Heloísa, os comentaristas apropriados no presente trabalho citam, em suas con-
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siderações sobre as festas republicanas, as duas obras inicialmente arroladas: a crítica
aos espetáculos teatrais e a valorização da Antigüidade clássica constituem os fundamentos sobre os quais Rousseau vai alinhavar suas propostas de construção de uma
nova sociabilidade, no bojo das quais ganham relevo o patriotismo e a pedagogia dos
cidadãos (Vovelle, 1988, 1989a, 1989b; Furet, 1988; Ozouf, 1988; Starobinsky, 1988,
1991, 1994; Fortes, 1995).
Ao comentar o espírito das antigas instituições em suas Considerações sobre o Governo
da Polônia, demonstrou que elementos foram valorizados ao parodiar os hábitos da
Esparta do período de Licurgo, cuja realização de significado primordial fora à de
infundir nos cidadãos uma valorização sui generis de seu rincão natal:
[…] Mostrou-lhe sem cessar a pátria nas suas leis, nos seus jogos, na sua casa, nos seus
amores, nos seus festins. Não lhe deixou um único instante de relaxamento para estar só
consigo mesmo e desta contínua coerção, enobrecida por seu objeto, nasceu nele esse ardente
amor à pátria que foi sempre a mais forte, ou antes, a única paixão dos espartanos e que
deles fez seres acima da humanidade […] (Rousseau, 1982: 28-40).
A acentuada coincidência entre o panorama traçado pelo autor para Esparta e aquele
descrito pelos testemunhos do Estado Novo não parece ser mera casualidade: seguramente, os brasileiros modernos das décadas de 1930 e de 1940 também foram submetidos a uma doutrinação equivalente, acentuada pela utilização dos meios de comunicação e pela profusão de suportes da memória de que a propaganda getulista
lançou mão.
Ecoam, como provenientes de uma fonte comum, a representação que Rousseau fez do ideal espartano e a permanente movimentação que envolveu os brasileiros no sombrio período da sacralização da política. Na conclusão do referido capítulo das Considerações..., o autor nos forneceu uma descrição que ele supõe válida para o
conjunto de cidades-estado abrangidas pela noção de Antigüidade:
O mesmo espírito guiou todos os antigos Legisladores em suas instituições. Todos procuravam laços que afeiçoassem os cidadãos à pátria e uns aos outros e os encontraram em usos
particulares, em cerimônias religiosas que por sua vez eram sempre exclusivas e nacionais
[…], em jogos que mantinham muito os cidadãos reunidos, em exercícios que aumentavam
com o seu vigor e suas forças o seu orgulho e a estima de si mesmos, em espetáculos que,
lembrando-lhes a história de seus ancestrais, suas infelicidades, suas virtudes, suas vitórias,
interessavam seus corações, inflamavam-nos com uma viva emulação e os afeiçoavam fortemente a essa pátria de que não cessavam de ocupá-los […] (Rousseau, 1982: 28-40).
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Estes foram os delineamentos de um projeto que, aplicado ao caso particular da Polônia do século 18, se transformaram em prescrições de caráter programático, o que
permitiu que sua vigência se estendesse para muito além do horizonte por ele inicialmente vislumbrado, repercutindo na primeira etapa das festas revolucionárias da
França.
Além da recuperação dos elementos estimuladores do patriotismo oriundos
da Antigüidade, Rousseau aprofunda a análise daqueles comportamentos que permitiriam a consecução desse mesmo objetivo no período sobre o qual dedicara sua atenção, ressaltando que o incentivo de vinculação à pátria poderia ser estimulado a
partir de um conjunto de medidas norteadoras da finalidade dos espetáculos renovados. Eles deveriam dar conta de incitar, em primeiro lugar aqueles que devem um dia
comandar os outros [que] se mostrem desde sua juventude superiores a eles em todos os pontos ou,
pelo menos, que para tanto se esforcem. Tais espetáculos também seriam a oportunidade em
que seria reforçada a vinculação entre o cidadão comum e seus líderes, ocasião em
que os últimos patenteariam sua comunhão com as concepções dos liderados, de
maneira que o povo se encontre freqüentemente com seus chefes em ocasiões agradáveis, que os conheça, que se acostume a vê-los, que partilhe de seus prazeres. Mesmo no movimento de definição do novo, repercute a crítica aos espetáculos teatrais, inclusive nos termos escolhidos para suportar a instauração da festa regenerada que propõe, desta feita denunciando os efeitos negativos da passividade de espectadores quando nos disse que o
gosto pelos exercícios corporais desvia de uma ociosidade perigosa, dos prazeres efeminados e do luxo
do espírito. Em sua minuciosa descrição, nem mesmo detalhes do cenário e das figurações foram deixados de lado, estabelecendo qual seria a correta medida da decoração
pública: As festas de um povo livre devem sempre respirar a decência e a gravidade e nelas não se
deve apresentar à sua admiração a não ser objetos dignos de sua estima, o que hodiernamente
consideraríamos como símbolos nacionais, concebidos, portanto, com respeito à
sensibilidade dos espectadores e à sua capacidade de associação positiva.
Os espetáculos e as festas eram os momentos radiantes em que a pátria se
tornaria visível, cabendo à educação o adequado preparo da participação dos cidadãos, sem o qual não se estabeleceria a necessária vinculação afetiva com as encenações. Sem um claro delineamento do objetivo maior da educação, o que também
envolvia o estudo da história nacional e a valorização de seus episódios mais signifi-
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cativos, não se estabeleceria uma base sólida sobre a qual a veneração da pátria seria
erigida e edificada. Portanto, com dois alicerces fundamentais, a reiteração de sua
presença permanente e em todos os momentos e situações, desde a mais tenra idade,
e a organização de regulamentos que coloquem a educação no correto caminho almejado, é que a vinculação à pátria se consolidaria. Neste quadro, o papel atribuído
à educação nacional era preponderante:
[…] É a educação que deve dar às almas a forma nacional e dirigir de tal forma suas opiniões e seus gostos, que elas sejam patriotas por inclinação, por paixão, por necessidade.
Uma criança, abrindo os olhos, deve ver a pátria e até à morte não deve ver mais nada além dela. Todo verdadeiro republicano sugou com o leite de sua mãe o amor de sua pátria,
isto é, das leis e da liberdade. Esse amor faz toda sua existência; ele não vê nada além da
pátria e só vive para ela; assim que está só, é nulo; a partir do momento em que não tem
mais pátria, não existe mais; e se não está morto, é pior do que isso (Rousseau, 1982:
28-40).
Sem nenhuma dúvida, tais palavras soariam como radicais até para nossos
ouvidos modernos, muito mais familiarizados com os variados tipos de irracionalismos, como o romantismo do século 19 e seus sucessores, o fascismo italiano, o nacional-socialismo alemão e o conservadorismo tradicionalista de Salazar e de Franco.
Todos esses regimes, sem exceção, apelavam para o caráter emotivo da veneração à
pátria, ao que se acrescentou, inevitavelmente, uma repressão cruel e desumana sobre
aqueles que não compartilhassem dos mesmos sentimentos tidos e havidos como
obrigatórios para os demais cidadãos.
Mas é isso mesmo que expressava a sua atualidade: neste particular, a proposta rousseauniana foi implantada e tremendamente ampliada em suas áreas de abrangência, ainda mais ao se considerar que o Estado Novo lançou mão de instrumentos
de propaganda desconhecidos no século 18, mas nem por isso menos eficazes para
obter os mesmos fins: imprimir a essa realidade abstrata denominada pátria uma veracidade incontestável e uma presença inelutável. E outro elemento comum com o
período getulista foi o papel central atribuído ao ensino de conteúdos que ressaltassem a diretriz geral da educação, além da semelhante valorização de seu caráter público. Caberia ao legislador, segundo as concepções do célebre genebrino, regulamentar os conteúdos e seu encadeamento de maneira precisa, fazendo com que o
futuro cidadão percebesse que se tratava de um conjunto de requisitos que em muito
extrapolavam os estudos corriqueiros de então:
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[…] Quero que, aprendendo a ler, leia coisas de seu país, que aos dez anos conheça todas
as suas produções, aos doze todas as províncias, todos os caminhos, todas as cidades, que
aos quinze saiba toda a sua história, aos dezesseis todas as leis, que não tenha havido em
toda a Polônia uma bela ação nem um homem ilustre de que não tenha a memória e o coração plenos e de que não possa dar conta imediatamente […] (Rousseau, 1982: 2840).
Após apresentar os caminhos pelos quais se fortaleciam as instituições, se
consolidava a pátria e se construíam os cidadãos, restava ainda abordar a singularidade de sua proposta de um espetáculo regenerado, contida em uma exígua passagem
ao final da Carta a D’Alembert. A ele cabia um lugar central, mas não exclusivo, na
instauração de uma nova sociabilidade -- a dos cidadãos -- e de uma nova sensibilidade, na qual se incorporava aos tempos modernos as virtudes das cidades-estado antigas, agora sob a forma de repúblicas nacionais. Restava demonstrar como seriam os
espetáculos nas repúblicas modernas, descartando-se a continuidade dos gêneros
teatrais em exibição na época, pois os povos felizes não encontrariam o que fazer nos
recintos dos teatros, mas apenas em reuniões ao ar livre […] sob o céu. Nas palavras do
autor...
Quais serão, porém, os objetivos desses espetáculos? Que se mostrará neles? Nada, se quisermos. Com a liberdade, em todos os lugares onde reina a abundância, o bem-estar reina
também. Plantai no meio de uma praça uma estaca coroada de flores, reuni o povo e tereis
uma festa. Ou melhor ainda: oferecei os próprios espectadores como espetáculo; tornai-os eles
mesmo atores; fazei com que cada um se veja e se ame nos outros, para que com isso todos
fiquem mais unidos […] (Rousseau, 1993: 128-129).
Temos aqui arrolados, ainda que de forma sintética e esquemática, os elementos que iriam inspirar a festas revolucionárias da França, especificamente no curto
período em que elas tiveram um nítido caráter unanimista, que se estendeu de 1790 a
1792, como atestaram as três oportunidades em que se realizaram as Festas da Federação. Contudo, a influência das concepções rousseaunianas perdurou ao longo de
todo o processo revolucionário francês, seja na incorporação de signos da Antigüidade para produzir a simbologia revolucionária -- pálios, barrete frígio, o elmo de Minerva como cocarda, fascio, balança, árvore da liberdade e as alegorias da Liberdade,
da Igualdade e da Razão, representada por mulheres --, até chegarmos a panteonização dos precursores e dos heróis da república, sem contarmos as festas comemorativas de vitórias militares, passando também pelas demais efemérides do calendário
republicano (Starobinsky, 1994: 116-127).
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Comentando os acontecimentos dos anos iniciais da revolução em França,
Jean Starobinsky nos brinda com uma análise magistral dos emblemas mobilizados
pelas figurações das festas revolucionárias, demonstrando que a matriz rousseauniana
não só foi acatada e implementada, como também sua forma particular de perceber a
pedagogia de massas que tais eventos desencadearam:
[…] Os grandes emblemas se oferecem como centros de reunião, que convocam todas as almas sensíveis e todos os homens de boa vontade; mais que o monumento, é a “afluência”
popular que se carrega de significação. Em sua exigência extrema, de natureza iconoclasta,
o espírito de 1789 abole ou simplifica o cenário para fazer prevalecer o acontecimento humano, o encontro de cidadãos que se reconhecem iguais, na luz da festa que os reúne. Em
1790, na data de aniversário de 14 de julho, a Festa da Federação reúne os representantes
da França inteira (de seus “cidadãos ativos”) em torno de um altar da Pátria erguido para
a ocasião no Champ-de-Mars […] A Bastilha fora o centro escuro derrotado pela investida de um ataque furioso; o altar da Pátria, em sua função central iluminante, convoca o
impulso afetivo oposto, o fervor; na comemoração, o símbolo é sublimado. O sagrado se propõe sob seu aspecto positivo, após ter exercido seu fascínio negativo[…] A Festa revolucionária é o ato solene em que o homem presta homenagem a um poder divino que ele percebeu
em si mesmo […] (Starobinsky, 1988: 64-67).
O período colocado em foco pelo autor, vale ressaltar, se refere ao momento em que
o processo revolucionário francês se caracterizou pela unanimidade e pela coesão em
torno da monarquia constitucional. A presença popular se revestia de um significado
tão relevante na medida em que o monarca jurou fidelidade à constituição: os cidadãos reunidos figuravam o novo poder soberano, dos quais a Assembléia Constituinte fora representante. A igualdade entre os cidadãos recebia sua primeira formulação
simbólica, até o ponto em que os participantes também enunciaram análogo juramento de obediência e defesa do recém instaurado quadro legal. Posteriormente, nas
etapas da revolução que se seguiram, com a república e os posteriores golpes de estado, o caráter de unanimidade nacional foi se esvaecendo. A descristianização e a instauração de uma religião de estado modificaram o quadro até agora descrito, abrindo
períodos de reformulações deste momento inicial, ainda que os Altares da Pátria tivessem se expandido rapidamente pelo interior do país, chegando a substituir os ritos
religiosos tradicionais, como no caso dos casamentos realizados pelas autoridades
civis, em substituição aos clérigos e aos seus templos. Entretanto, conforme nos indicou Bazco (Bazco, 1985b: 365-6), o componente utópico que as festas revolucionárias abrigavam não sobreviveu aos momentos em que elas foram elaboradas, abastecendo os períodos posteriores de construções imaginárias sobre a coesão social e
sobre as figurações da unidade nacional.
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Entre as Festas da Federação e as suas congêneres brasileiras da década de
1930, em pleno auge do poder de Getúlio Vargas, ocorreram intensas e profundas
transformações, alterações nas formas de domínio estatal e na relação do poder com
seus subordinados, fossem eles súditos ou cidadãos. Não foi por mero anacronismo,
ou por mimetismo fora de lugar, que se presenciou a recorrência histórica desta receita particular de encenação da unidade nacional: sua relativa permanência se deveu
ao múltiplo jogo de apropriações e de diálogo com o momento inicial, propiciado
pela sucessão de correntes políticas que nele se inspiraram para novamente elaborar
as representações da unanimidade em contextos históricos posteriores.
Em França, tivemos a nova atribuição de sentido político a tais representações durante o IIº Império e ao longo da IIIª República, a partir dos quais a educação
laica e o investimento no aprimoramento da raça através da ginástica e do culto ao
corpo sadio levaram a um realinhamento de poderes no interior do campo educacional (Weber, 1989: 259-283). Nas palavras de um analista das relações entre o estado
francês e a educação no período:
Desde Napoleão (que estava pouco interessado em instruir os espíritos), o adestramento dos
corpos jovens nos cursos de caserna e colégio faz parte das tradições francesas. No começo da
III República, as autoridades com Gambetta à frente (que desde 1871, pretendia “colocar
por toda a parte, ao lado do professor primário, o ginasta e o militar”) apadrinharam os
exercícios ginásticos. Ao instalar os batalhões escolares e ao exaltar os clubes de ginástica,
Jules Ferry arregimentava os músculos a serviço da Pátria e do Progresso. Sempre com o
mesmo objetivo: a guerra de conquista sob Napoleão e, após 1870, de desforra. Mas os cursos de ginástica continuam sendo complementos de programa e o ideal elitista do Barão de
Coubertin nunca foi o de nossa “educação física”. Sem dúvida, nos tempos heróicos do anticlericalismo, no face-a-face entre prefeito e pároco, a exibição municipal ou nacional dos bíceps e panturrilhas funcionava em favor da escola pública não-confessional. O desfile dos ginastas diante do busto de Marianne contrastava com as tristes procissões de clericais fóbicos,
cara de quaresma e corpo abatidos. A Igreja educava as almas, negligenciando os corpos; a
República instruía os dois, mas sob o comando da Razão: mens sana in corpore sano
(Debray, 1994: 38).
Contudo, não devemos perder de vista que o esforço de regeneração da raça foi uma
iniciativa que tivera como objetivo preparar a França para sua inevitável revanche
futura diante da Alemanha, portanto, se presenciou a apropriação da educação por
parte daqueles que compartilhavam dos objetivos dos estrategistas militares. Embora
valha a pena ressaltar a atenção dedicada ao período anterior ao século 19, momento
em que o anticlericalismo era a influência mais forte, suplantando a posterior tendência hegemônica dos militares.
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Se a Festa da Federação representou, aos olhos de seus contemporâneos, a
intenção de marcar solenemente um momento de abertura de novos tempos e de
novos procedimentos na relação do soberano com os súditos de uma monarquia
constitucional, a Solenidade do Dia da Bandeira, realizada em 27 de novembro de
1937, incorporou apenas o intuito equivalente de figurar a coesão nacional em torno
da figura de Vargas -- agora na posição de ditador -- no movimento de centralização
política que o golpe do Estado Novo desencadeou. Entretanto, as duas solenidades
possuem sentido político radicalmente diverso, senão oposto, na medida em que a
Festa da Federação significou o reconhecimento de um movimento de organização
dos exércitos de cidadãos, proveniente da base para a cúpula do poder na monarquia
francesa regida por Luís XVI, enquanto a Solenidade do Dia da Bandeira destacava a
preeminência do todo sobre as partes: a União preponderando sobre os regionalismos estaduais, razão política prioritária e, subsidiariamente, encenação da imagem de
união nacional, a representação da pátria unida em torno das autoridades e dos exegetas do civismo.
Educação, civismo e patriotismo no Estado Novo
A vasta bibliografia referente ao papel da educação nas décadas iniciais deste
século, principalmente aquela que nos relata o impacto causado pela Iª Guerra Mundial nos militantes nacionalistas, atribui um papel relevante para as campanhas das
diversas organizações que se dedicaram a promover a educação como significativo,
senão primordial, instrumento para o engrandecimento nacional. Abandonando a
ótica liberal, que tem na figura do cidadão um ponto de apoio e referência, as concepções de cunho marcadamente autoritário destes militantes buscavam infundir na
população comportamentos que permitissem vislumbrar a tão almejada nação brasileira por meio de proselitismo de cunho patriótico e ufanista. Ainda que o momento
histórico, assim como o paradigma teórico tenha se afastado muito do período descrito acima, vale ressaltar a marcada semelhança de objetivos das reformas educacionais da década de 1920 e a pregação patriótica formulada por Rousseau. Tanto no
sentido almejado pelos militantes das ligas nacionalistas, quanto na sua apropriação
pelos reformadores educacionais, podemos perceber que na associação entre patriotismo e educação, gerando o civismo divulgado a partir do espaço escolar, os objetivos e métodos preconizados por Rousseau ainda repercutiam nesta quadra da histó-
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ria da República brasileira, embora despojado de seu respeito e apreço pelas manifestações da vontade geral que sustentava a soberania popular. Depuradas de seu conteúdo igualitário e do horizonte teórico das luzes, as formulações do célebre genebrino
ecoavam naquelas dos nacionalistas autoritários, no que se refere ao tema do patriotismo e do culto à nação.
Patriotismo, nacionalismo e civismo iriam convergir sobre o sistema educacional leigo, inspirando a redefinição do papel da moral – por conseqüência da religião também – na formação das novas gerações educadas nas escolas públicas. A elevação das tensões sociais e políticas geradas pela eclosão da questão social no período colocou a discussão sobre as estratégias de dominação e de obtenção do consenso
como elemento central para aqueles que percebiam os perigos das iniciativas autônomas dos setores populares e de demais movimentos organizados na área educacional, como o combate ao movimento da Escola Moderna nos comprovou (Bittencourt,
1990: 163-197; Hardmann, 1983: 64-75). A moralidade pública não poderia ficar,
fosse para os autoritários nacionalistas, fosse para os educadores de inspiração confessional, fosse para os profissionais da educação (expressão da época), à solta nas mãos
dos próprios educandos. As formulações da pedagogia de Ferrer, apropriadas pelas
organizações de trabalhadores urbanos, abriam a possibilidade de manifestações culturais autônomas, assim como também dissolviam a hierarquia constitutiva do poder
pedagógico – ao permitir que leigos substituíssem os profissionais --, sem a qual ele não
consegue operar, conforme demonstrado por Michel Foucault (Foucault, 1977: 125172). No seu nascedouro, nas décadas de 1910, o patriotismo nacionalista autoritário
se contrapunha às manifestações dos operários, à sua cultura e ao seu universo de
representações. Portanto, não fora casual sua resignificação a partir do meio da década de 1930, especificamente na conjuntura que se abriu com a repressão ao levante
comunista de 1935, momento em que o movimento da Escola Moderna já havia sido
varrido da cena pública pelas reformas educacionais que antecederam a criação do
MESP em 1931 que, por sua vez, apenas reforçou e generalizou os seus elementos
centrais, tornando-os obrigatórios em todo o território nacional.
A construção da nacionalidade era tema contemplado nas práticas escolares
das décadas de 1910 e de 1920, fosse na ênfase verificada nos conteúdos das disciplinas de História e de Geografia, fosse na organização de rituais cívicos e de comemo-
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rações de cunho patriótico. Articulavam-se, portanto, os espaços da sala-de-aula e os
conteúdos dos programas e dos manuais didáticos, com as encenações de unanimidade e a valorização da memória histórica veiculada no cotidiano escolar. A divulgação do patriotismo, as ritualizações das festas cívicas e a análise da invenção das tradições nacionais foram abordadas com riqueza de detalhes por Circe Bittencourt:
As atividades programadas para a escola oficial compunham-se de comemorações relacionadas às “datas nacionais”, de rituais para hasteamento da bandeira nacional e hinos pátrios
além de uma série de outras festividades que foram englobadas sob o título de “cívicas”,
compondo com as demais disciplinas o cotidiano escolar. Acompanhando o cuidado com que
as autoridades educacionais organizaram e fiscalizaram tais práticas escolares e seguindo o
conteúdo das denominadas “festas cívicas”, é possível verificar que o ensino de História do
Brasil não era conteúdo exclusivo da ação dos professores em sala de aula. Além da “História da Pátria” ser tema preferencial de livros de leitura e das músicas escolares, havia outros recursos de comunicação, com rituais e símbolos construídos para a institucionalização
de uma memória nacional (Bittencourt, 1990: 163-164).
Contudo, Jorge Nagle nos chama a atenção para um detalhe significativo: o
emprego de símbolos nacionais, a organização de rituais e de comemorações visava
suprir a deficiência pedagógica das escolas, principalmente no que tange à qualidade e
abrangência da produção didática então disponível. Esta constatação aponta para o
caráter de exterioridade, face às práticas cotidianas, de que se revestiam as solenidades cívicas e demais encenações do patriotismo. Nas palavras do autor:
[…] nesse decênio [1920] começa a se operar uma mudança que deve ser ressaltada: a tendência é substituir o conteúdo “patriótico”, puramente sentimental e de teor idealista de nacionalismo por outro de conteúdo que se baseia mais no ‘conhecimento’ que se deve ter da
terra e da gente brasileira […] Em parte por isso, as preocupações cívicas e nacionalizadoras infiltraram-se na escola – principalmente a primária – apenas em seus aspectos exteriores, por meio de festas e comemorações, discursos e juramentos (Nagle apud Bittencourt,
1990: 164).
Conforme foi visto acima, em capítulo anterior, se acredita que a luta política e a
social ao longo da década de 1930 iriam suprir o imaginário coletivo de novos e
traumáticos eventos que possibilitaram a ressignificação e a apropriação do civismo
com sentido diverso deste, momento em que ele constitui a base para a elaboração
simbólica de um divisor de águas entre as massas que se confrontaram até 1935, ao
mesmo tempo em que o regime de Vargas atribuiu às estratégias de elaboração de
tradições inventadas um papel muito mais relevante.
As reformas de ensino promovidas ao longo da década de 1920 atraíram as
atenções de vários setores para a questão da moralidade pública. Se à educação era
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atribuída tanta importância no período, sem dúvida fora porque o diagnóstico referente ao seu papel na relação com a ordem estabelecida demandava redefinições.
Ainda em 1925, o presidente Arthur Bernardes retoma este ponto, reforçando as
linhas sombrias do panorama que elaborou ao dizer:
Estamos convencidos de que uma das maiores necessidades nacionais consiste na educação
cívica e na instrução moral das novas gerações. Poderíamos dizer “reeducação”, porque é incontestável que o sentimento e a educação moral de nosso povo já pairaram, em épocas anteriores de nossa história, em nível muito superior àquele que baixaram em tempo recente
(Arthur Bernardes, apud Horta, 1994: 137-141).
Enquanto as reformas estaduais já contemplavam a questão da instrução moral e
cívica para o ensino primário como disciplina em todas as séries, a Reforma João
Alves e Rocha Vaz, de 1925, as restaurou para as escolas secundárias. Analistas do
período afirmam que a influência positivista era acentuada, ainda que a designação
instrução fosse inadequada, na medida em que a divulgação da doutrina católica, associada aos conteúdos patrióticos, a caracterizasse como educação. Vaidergorn nos
relata do que se tratara então:
[…] ampliação do ensino ministrado no curso primário […], acrescido de noções positivas
dos deveres do cidadão na família, na escola, na pátria e em todas as manifestações do sentimento de solidariedade humana, comemoração das grandes datas nacionais, dos grandes
fatos da história pátria e universal, homenagens a grandes vultos representativos das nossas
fases históricas e dos que influíram decisivamente no progresso humano (artigo 48, parágrafo 5º do decreto 16.782/1925, apud Vaidergorn, 1987: 155).
Assim, ganha relevo a constatação de que as bases da educação moral e cívica
estavam lançadas, uma vez que sobre elas também iriam incidir as reformas do ensino secundário que o Ministério da Educação e Saúde Pública realizaria em 1931, sob
a direção de Francisco Campos e a de 1942, sob a condução de Gustavo Capanema.
Contudo, para o primeiro, a questão da educação moral devia caber à Igreja Católica,
enquanto a dimensão cívica se deslocaria para espaços onde a mobilização da juventude, almejando objetivos políticos partidários, justificasse o abandono das práticas
pedagógicas próprias do civismo até então praticado, como no caso da Legião de
Outubro, que operou em Minas Gerais entre 1931 e 1932. Esta experiência de Campos teve grande importância pelo seu caráter antecipatório – mesmo tendo redundado em fracasso para os seus objetivos regionais – da aliança que se buscava tecer com
a Igreja Católica. Nas palavras de Schwartzman…
[…] o projeto de Francisco Campos buscava uma vinculação com a Igreja Católica que só
seria tentada mais tarde em Portugal e, principalmente, na Espanha. Além disto, e apesar
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da Legião de Outubro, os esforços de substituir as bases tradicionais de poder oligárquico
não conseguiram chegar nunca às formas de mobilização radical que eram a marca registrada do nazi-fascismo nascente (Schwartzman et alii, 1984: 36).
As repercussões dos projetos autoritários nas bases políticas regionais de
Francisco Campos também se fizeram sentir em sua ação à frente do Ministério da
Educação e Saúde Pública. A Reforma do Ensino Secundário de 1931 refletia sua
postura autoritária militante, atingindo duramente os esforços anteriores de resolver
as questões de moralidade pública pelo aprimoramento do ensino oficial. Ainda que
tenha feito parte da ampla e variada base de apoio a Vargas e à sua Aliança Liberal,
não se vislumbravam em suas atitudes a tolerância com as concepções de cidadania,
e, portanto, da função da educação, neste contexto, de inspiração liberal. Outro analista do período nos informou:
Sem negar a educação moral, que ele coloca nas mãos da Igreja pela introdução do ensino
religioso nas escolas, Campos elimina a instrução cívica cujo conteúdo, na forma como era
ensinado, não se coadunava com sua proposta antiliberal e autoritária nem se enquadrava
no projeto político de Getúlio Vargas. Com efeito, a instrução cívica anterior a 1930 estava
preocupada em acentuar os direitos e deveres civis e políticos do cidadão e em fazer conhecida
a organização política do país, que Vargas e Campos pretendiam mudar. Além disso,
Francisco Campos atende aos interesses dos militares […] (Horta, 1994: 141-146).
Como não era de interesse do ministro divulgar a organização política oriunda da
Constituição de 1891 e de suas reformas, como a de 1926, tampouco incorporar aos
conteúdos escolares uma visão de moralidade laica, cujo sentido apontava para o
reforço da concepção liberal de cidadão, Francisco Campos não hesitou ao se colocar
como um dos agentes da aliança do Governo Provisório com a Igreja Católica, cujas
concepções eram compatíveis com seu projeto autoritário.
Entretanto, a profundidade de sua reforma não deve ser desproporcionalmente valorizada. Os interesses contrariados e as concepções deslocadas para segundo plano ainda encontravam guarida no que restara do federalismo da República
Velha, posto que o ensino primário de base estadual não havia revisado o teor das
disciplinas e conteúdos recentemente alterados ao longo da década de 1920. Por isso
Baía Horta afirma que a exclusão da educação moral e cívica do currículo do ensino secundário
não encontrou grandes resistências (Horta, 1994: 144).
As diretrizes pedagógicas dos grupos organizados da área educacional também compartilhavam com o ministro Campos de um elemento contido na Reforma
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de 1931: a dissolução das atividades de moral e de civismo, dentre outras, ao longo
das práticas e dos conteúdos das demais disciplinas correntes. Em parecer preparado
pela Associação Brasileira de Educação para as discussões da Assembléia Nacional
Constituinte, a Comissão Especial que se incumbira da análise do Anteprojeto escreveu:
[…] a tendência dos educadores é para tornar o seu ensino, sobretudo o da educação moral
e cívica, o da higiene e o dos trabalhos manuais, não restrito a uma distribuição horária de
matérias, mas infiltrado nas diferentes atividades da classe ( ABE apud Horta, 1994:
144-145).
Insinuava-se, pouco a pouco, partindo dos mais variados matizes ideológicos, a possibilidade de que a educação oficial elaborasse um projeto de mobilização política da
juventude que extrapolasse o espaço da sala de aula e prescindisse do controle das
autoridades educacionais. A educação oficial era muito importante, como instrumento político, para ser deixada nas mãos e sob a condução dos profissionais da educação.
Isso explica dois significativos deslocamentos: o abandono do livre didatismo ou engajamento político dos valores e da moral veiculada pelo ensino, por um lado, e, de
outro, a progressiva importância que o ensino emendativo receberia nos anos seguintes,
até chegarmos à elaboração das estratégias mobilizadoras materializadas nas discussões sobre a Organização Nacional da Juventude e na criação da Juventude Brasileira,
durante o Estado Novo.
Entretanto, antes da clara definição de objetivos nacionalistas autoritários,
alcançada após a instauração da ditadura getulista, se presenciou intenso debate sobre
as relações entre o Estado e o papel por este atribuído à educação, desencadeado
pela conjuntura de repressão ao golpe comunista de novembro de 1935. A educação
passara a ser preocupação dos agentes da segurança nacional, ampliando a órbita de
influência das Forças Armadas e apontando para a militarização não só do ensino,
mas de toda a sociedade. Em mensagem enviada ao Congresso Nacional em maio de
1936, o presidente Vargas estabelece a diretriz que iria presidir as discussões conduzidas por Gustavo Capanema e sua equipe no Ministério da Educação e Saúde Pública ao longo dos próximos anos:
No momento perturbado da vida de quase todas as nações civilizadas, o Estado não se coloca na posição de espectador impassível; em todas elas defende a própria estrutura e procura educar as novas gerações no sentido de seus princípios básicos (Getúlio Vargas apud
Horta, 1994: 150).
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Tais palavras denotam o caráter antecipatório da violência estatal e da manipulação
política da educação nos anos seguintes. O processo de nacionalização do ensino e a
constituição da Juventude Brasileira comprovaram que tais considerações do presidente Vargas não eram advertências vazias.
A Constituição de 1934 havia colocado como atribuição do Conselho Nacional de Educação, criado em 1931, a elaboração de um Plano Nacional. O Conselho
fora reorganizado em 1936 para dar conta de suas novas funções, tendo sido prestigiado pelo Ministro Capanema, que articulou a participação de educadores e de intelectuais proeminentes para elaboração do plano. Figuras de peso, como o padre Leonel
Franca e Alceu Amoroso Lima engrossavam o grupo católico, assim como representantes cooptados do movimento escolanovista, como Lourenço Filho. O projeto do
Plano Nacional de Educação foi encaminhado a Vargas em maio de 1937, tramitando pelo legislativo federal até seu definitivo fechamento com o golpe do Estado Novo. Suas formulações, contudo, se defasaram do ritmo dos acontecimentos políticos
daquele período, e a sua avaliação e discussão foram suplantadas por questões de
maior urgência, dentre elas a elaboração de estratégias de mobilização da juventude,
contempladas nas concepções de educação contidas na Constituição de 1937. Segundo um analista dos eventos referidos:
Deste modo, enquanto os educadores e o próprio Ministério da Educação se ocupavam da
elaboração do Plano Nacional de Educação, o Brasil caminhava a passos largos para o
Estado Novo e Francisco Campos elaborava a nova Constituição, que seria outorgada ao
país em 10 de novembro de 1937. Ora, a visão que Francisco Campos tinha do civismo
não era igual àquela que os membros do Conselho Nacional de Educação tinham consagrado no projeto por eles elaborado. O país vivia um período de intensa mobilização política, da qual não estava afastada a juventude (veja-se, por exemplo, a Juventude Integralista)
e Francisco Campos pensava em um “civismo” que fosse antes de tudo, mobilizador. E
traduzirá esta concepção na Constituição que será por ele redigida (Horta, 1994: 158).
O apoio ao regime, assim como o combate aos seus inimigos, foi erigido à
categoria de principal diretriz do ensino público, no que se refere à moralidade e à
participação política concedida pelo Estado Novo. Em entrevista concedida logo
após o golpe de 10 de novembro, Francisco Campos afirmou:
[…] a educação não tem seu fim em si mesma; é um processo destinado a servir a certos valores e pressupõe, portanto, a existência de valores sobre alguns dos quais a discussão não
pode ser admitida (Francisco Campos apud Horta, 1994: 139).
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A manipulação da educação, a serviço da mobilização da juventude e a militarização
do ensino e da sociedade, iriam criar o ambiente cultural adequado para os espetáculos cívicos e a teatralização da política, de que se lançaria mão com tanta freqüência
como sucedâneo da participação pública e do exercício das liberdades civis. O Ministro da Justiça especificou sua visão em outra passagem da mesma entrevista, quando
afirmou:
[…] o ensino é […] um instrumento em ação para garantir a continuidade da Pátria e
dos conceitos cívicos e morais que nela se incorporam. Ao mesmo tempo, prepara as novas
gerações, pelo treinamento físico, para uma vida sã, e cuida ainda de dar-lhes as possibilidades de prover a essa vida com aptidões de trabalho, desenvolvidas pelo ensino profissional
(Francisco Campos, apud Horta, 1994: 160).
Ficou evidente nestas palavras, a ênfase no patriotismo, no civismo, na higidez da
juventude e na incitação ao trabalho, elementos fundamentais nos discursos e nas
práticas que se multiplicariam ao longo do Estado Novo.
Em discurso proferido no Teatro Municipal, em dezembro de 1937, o Ministro Capanema defendera proposta análoga, ao afirmar sua clara posição contra o livre
didatismo e a conseqüente subordinação da educação aos ditames da consolidação do
novo regime:
[a educação] longe de ser neutra, deve tomar partido, ou melhor, deve adotar uma filosofia e seguir uma tábua de valores, deve reger-se pelo sistema de diretrizes morais, políticas e
econômicas, que formam a base ideológica da Nação, e que, por isso, estão sob a guarda, o
controle ou a defesa do Estado (Gustavo Capanema apud Horta, 1994: 167).
Pois só a partir da incorporação destas prescrições seria possível criar o novo cidadão, aquele que se caracterizaria pela vontade firme e pela ação determinada, habilitado para defender a pátria e para construir a nação do futuro. O cidadão do Estado
Novo seria aquele que:
[…] não entrará na praça das lides humanas numa atitude de disponibilidade, apto para
qualquer aventura, esforço ou sacrifício. Ele virá para uma ação certa. Virá para construir
a Nação, nos seus elementos materiais e espirituais, conforme as linhas de uma ideologia
precisa e assentada, e ainda para tomar a posição de defesa contra agressões de qualquer
gênero que tentem corromper essa ideologia ou abalar os fundamentos de estrutura e da vida
nacional (Gustavo Capanema, apud Horta, 1994: 167).
Com esse perfil, o novo cidadão estaria apto para incorporar a ideologia autoritária
do regime, sem questionamentos, pronto a acatar o comando dos seus superiores
hierárquicos e preparados para os sacrifícios que as autoridades lhes ordenariam em
futuro próximo, virá para construir a Nação. A dimensão do sacrifício, do altruísmo e da
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renúncia pessoal demonstra bem a proximidade entre o patriotismo exacerbado e a
ascese cristã pelo sofrimento, num intercâmbio de imagens e de sentidos que desembocaram na sacralização da política.
Ao longo do ano de 1938 o ditador em pessoa retoma diversas vezes a discussão do papel da educação no Estado Novo, para afirmar as mudanças de diretrizes que estavam em curso, assim como seus resultados esperados. A crítica ao livre
didatismo, obviamente impossível num regime que fizera da delação e da pequena
intriga um dos fundamentos das relações pessoais, se referia às resistências à incorporação dos novos métodos e conteúdos por parte dos profissionais da educação. Vargas disse, em sua viagem a Porto Alegre em janeiro de 1938:
[…] todos precisam ser educados dentro da doutrina do Estado Novo. Desapareceu e tem
de desaparecer a exterioridade do livre didatismo. Agora precisa ser estabelecida a doutrina
do Estado (Getúlio Vargas apud Horta, 1994: 172).
Ao retornar ao tema em abril do mesmo ano, ele precisaria tais objetivos da doutrina
do Estado. Ao se referir aos enormes esforços necessários para superar o analfabetismo, ele defende a divulgação simultânea de um nacionalismo sadio como resultado político da ação educativa do Estado Novo:
[…] Não se cogitará apenas de alfabetizar o maior número de pessoas, mas, também, de
difundir princípios uniformes de disciplina cívica e moral, de sorte a transformar a escola
primária em fator eficiente na formação do caráter das novas gerações, imprimindo-lhes rumos de nacionalismo sadio (Getúlio Vargas apud Horta, 1994: 173).
Em entrevista posterior, concedida ao jornal alemão Local Anzeiger em dezembro,
Vargas apresentaria seu programa e objetivos de forma inequívoca e contundente,
nomeando o inimigo comunista ao lado de todos aqueles que ousassem subverter o
ideal de nacionalidade. Nesta passagem, os caracteres sectários e discriminadores ficaram
bastante evidentes, demarcando claramente o que foi denominado, em capítulo anterior, os campos em que se opõem os sistemas de massas duplas, segundo a leitura de
Canetti. Nas palavras do Chefe de Estado:
[…] a educação da mocidade nos preceitos básicos estabelecidos pelo novo Estado será um
elemento, não só eficaz, como até decisivo na luta contra o comunismo e outras ideologias
que pretendam contrariar e subverter o ideal de nacionalidade e as nossas inspirações cívicas, segundo as quais a juventude, agora mais do que nunca, será formada (Getúlio Vargas apud Horta, 1994: 174).
O caráter restritivo desta mecânica contraposição entre o bem e o mal ficara ressaltado nessas palavras, assim como a nítida percepção de que as inspirações cívicas do dita-
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dor e de seu entourage não podiam ser compartilhadas por mais ninguém que não
pertencesse ao estreito círculo do poder de então. Afinal, como a nação e a nacionalidade estavam por ser constituídas, foram ora apontadas como dado objetivo – ao
apelar para a tradição e o patrimônio comum – ora apresentadas como projeto em
andamento, numa perspectiva projetiva de abertura dos novos tempos: o pensamento autoritário funciona apenas por bricolagem, por adição de imagens e não pela articulação de argumentos ou de conceitos claros e precisos.
Gustavo Capanema passou a pender para a primeira das concepções de pátria
acima apontadas, a da herança de um patrimônio comum, partilhado por todos aqueles que aceitam a brasilidade definida pelos autoritários, sintetizada na expressão educar para a pátria. Em discurso proferido na Faculdade Nacional de Filosofia, em julho
de 1940, Capanema abraçou as idéias-imagens de pátria-mãe e pátria-moral, na designação utilizada por Eliana Freitas Dutra (Dutra, 1997: 161-188). Em sua alocução
à turma de formandos, Capanema disse:
Cumpre dar à juventude o sentimento de pátria, a compreensão da pátria como terra dos
antepassados, a compreensão da pátria como patrimônio construído e transmitido pelos antepassados […] enfim, infundir na juventude, além da compreensão do sentimento de pátria, a decisão, a vontade e a energia de guardar ileso, à custa de qualquer sacrifício, esse
patrimônio dos antepassados, e de continuamente enriquecê-lo e ilustrá-lo (Gustavo Capanema apud Horta, 1994: 176).
Portanto, fosse nas acepções empregadas por Francisco Campos, por Vargas
ou por Capanema, a constatação da unanimidade em torno da definição do patriotismo, do nacionalismo e do civismo como valores educacionais eram claras e definitivas. A educação nacional e formadora da nacionalidade se manifestou através da
divulgação da visão particular de seus formuladores privilegiados, as autoridades do
Estado Novo. Ainda que ficasse ressaltada a dimensão excludente e discriminatória
dos nacionalistas autoritários, nomearam apenas os comunistas e os membros de
comunidades estrangeiras como inimigos declarados, ao passo que a temática nacional, a questão do tipo de patriotismo, assim como as características do civismo a ser
veiculado foram objeto de disputa entre as várias correntes e facções políticas alijadas
da cena pública ao longo do período. Os aliancistas tinham sua própria campanha de
alfabetização entre 1934 e 1935, o mesmo ocorrendo com os integralistas. A pecha
de inimigo da pátria circulava igualmente entre setores de esquerda e de direita, conforme demonstrado por Freitas Dutra (Dutra, 1997: 88-138).
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A exposição de motivos do Anteprojeto de Lei Orgânica do Ensino Secundário, divulgada em abril de 1942, momento em que o patriotismo e o civismo perpassam todo o projeto, defendeu a sua abolição como disciplina com carga horária específica, a bem de uma pedagogia tida como mais atualizada. Nas palavras do Ministro
Gustavo Capanema:
É dado especial relevo ao problema da educação moral e cívica, isto é, da formação do caráter e do patriotismo. Adotar-se-á a este respeito a melhor lição pedagógica, isto é, a orientação de que o meio eficiente de atingir a esta modalidade de educação não será a inclusão de
um programa instrutivo dos deveres humanos, não será ministrar uma especial preparação
intelectual dessa matéria, mas desenvolver nos alunos uma justa compreensão da vida e da
pátria e fazer-lhes, desde cedo e em todas as atividades e circunstâncias da vida escolar, efetivamente viver com dignidade e com fervor patriótico (Gustavo Capanema apud Horta, 1994: 180).
Ainda que em contexto muito diferente daquele de Rousseau, é possível perceber o
quanto suas concepções se prestariam a ser apropriadas até por aqueles que desejavam fazer o tempo retornar ao período anterior ao da Revolução Francesa. O célebre
genebrino jamais imaginaria que suas prescrições para o fortalecimento do povo, da
nação e das manifestações da vontade geral passassem por uma reaproximação com a
inimiga maior do iluminismo, a Igreja Católica.
A Pedagogia do Estado Novo
Em sua obra de proselitismo nacionalista denominada A Pedagogia no Estado
Novo, o jurista e professor Humberto Grande nos apresentou os sete princípios diretores da sua proposta pedagógica, dentre os quais se destacavam:
1. Política educacional (…). Hoje não se admite a educação fora dos interesses do Estado.
Ela é instrumento seu. Tem de servir aos seus objetivos (…).
2. Educação cívica, que ministre, ao povo, patriotismo cultural.
3. Educação política e econômica (…).
4. Educação rumo ao Oeste, isto é, educação rural e agrícola.
5. Educação técnica e profissional (…).
6. Educação nacional, ao mesmo tempo nacionalista e nacionalizadora.
7. Educação militar generalizada, pois só ela, atualmente, ordena um país, fortalece uma
nacionalidade e robustece a estrutura orgânica de uma coletividade. (Grande, 1941: 78).
É claramente perceptível na elaboração do autor, a manipulação política imediata da
educação pelo estado, ocupando um papel equivalente ao dos outros meios disponíveis de propagação das mensagens políticas do regime, como o rádio, o cinema e a
imprensa. Nas palavras do autor, a educação era o problema básico para reformar a vida de
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um povo (Grande, 1941: 9) e enquanto o país não cumpria seu destino histórico – que,
aliás, o autor definiu vagamente como efetivação de uma suposta civilização brasileira –
se tratava de reforçar a potencialidade da cultura nacional, entendida como a recuperação das tradições mais ajustadas à promoção da vitalidade do povo brasileiro, desperdiçada ao longo dos anos em que nada se fez no Brasil a não ser a reprodução de
modelos educacionais importados.
Contudo, para atingir plenamente metas tão grandiosas, se fazia mister considerar a ampla gama de tarefas que caberia à educação realizar. A educação brasileira
implica uma educação cívica, que consulte de perto os interesses nacionais e nos ensine a amar com
fervor a Pátria, defendê-la e honrá-la em todos os sentidos (Grande, 1941: 79). Percebemos a
inequívoca ressonância das formulações de Rousseau, semelhança que se aprofunda à
medida que o autor nos apresentava as relações entre a educação brasileira e o papel
desempenhado pelo patriotismo, dissipando quaisquer dúvidas que pudessem pairar
ao se levar em conta o contexto de guerra mundial. O significado do patriotismo, na
visão do autor, ia muito além da referência a circunstâncias e contingências pelas
quais o Brasil fora envolvido:
[…] O patriotismo é o culto da pátria, um sentimento tão vivo e intenso que chega a ser
místico e até religioso.
O amor à pátria, com efeito, é uma religião com ritos, símbolos e fé; constitui, no mais, poderosa força moral, que traça energicamente as normas de conduta para a grandeza de um
povo (Grande 1941: 85).
Até agora foi incorporada a expressão sacralização da política para se descrever comportamentos desta qualidade, mas a limpidez da formulação de Humberto Grande permitiu conjecturas que indicam ainda outros termos, como liturgia política -- dando
conta da observação do fenômeno a partir dos passos do ritual de sua encenação --,
ou ainda, para abranger a veneração acrítica do papel do estado, efetiva idolatria, será
sugerido estatolatria.
O patriotismo foi uma construção ideológica historicamente condicionada e,
portanto, um assunto a ser analisado e discutido sem restrição, sendo equiparado à
manipulação política de qualquer outra cor partidária. Analogamente às demais propostas e projetos políticos, ela não representava o povo, ou tampouco a nação, expressões propositadamente vagas, mas apenas aqueles que a enunciavam, aqueles que
falaram em seu nome. O horizonte das concepções autoritárias do período se deu em
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condições bastante peculiares, momento em que não havia a possibilidade concreta
de que se contrapusessem vozes dissonantes, ou de que apropriações diversas dos
áulicos da ditadura chegassem a circular em público. Com tantos adversários do regime encarcerados e com uma intensa campanha de perseguição e de patrulhamento
ideológico, o discurso da unidade nacional e da harmonia social não passava de expediente de legitimação dos monopolizadores da cena: apenas servira para satisfazer
a necessidade de reiteração da autoconfiança dos partidários dos militares, da igreja
católica e dos getulistas (Bertolini, 1983: 61-66).
A pedagogia no Estado Novo se reduzira ao apoio incondicional ao que receitavam as autoridades instituídas. Não havia outra perspectiva política senão a de se
colocar à sombra do movimento de fortalecimento do estado:
“(…) para não permitir a desagregação social, afogar a guerra civil, promover, com meios
enérgicos, a organização e a ordem. Assim, o Estado se torna a energia integrativa dos processos sociais, a suprema força de adaptação da sociedade...” (Grande, 1941: 89).
Sem dúvida, uma concepção de pedagogia bastante restritiva, na qual não havia espaço algum para diversidade, nem para o diálogo, nem para interlocutores que não pertencessem ao entourage presidencial.
A atmosfera de abertura de novos tempos, de expectativas favoráveis para
um futuro próximo, a grande esperança de redenção depositada na ação do Estado
Novo pelos seus exegetas pode ser bem sintetizada na formulação de pesquisadoras
sobre a constituição da memória histórica referente ao período:
O Estado forte, carente de legitimação, lançou mão de uma pedagogia ufanista ensaiada
desde a década de 1920, na qual estavam reforçados os conteúdos programáticos cívicos, as
atividades de educação física, incentivados os cantos orfeônicos e as comemorações patrióticas
nas escolas (Coelho et alii, 1995: 100).
Seu legado pode ser considerado responsável por um sombrio panorama cultural,
característico de sociedades sacralizadoras da política. Nele se projetaram carolas
sequiosos de rezas e de procissões, militares ávidos de honrarias e de solenidades
espetaculares, e as massas de ufanistas e de messiânicos, reiteradamente hipnotizados
com promessas de salvadores da pátria, de pais dos pobres e de tribunos dos descamisados, sempre à espera do condottiero que apresente o caminho para a redenção,
para o paraíso terrestre, para o progresso, para o desenvolvimento, para a moderni-
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dade. Paisagem pouco adequada para a construção de uma sociedade igualitária e
para a emergência de cidadãos autônomos e conscientes.
As comemorações do Dia da Bandeira no Estado Novo
As comemorações do Dia da Bandeira Nacional apresentavam peculiaridades
muito evidentes: o padrão de participação dos clérigos e a imagem de sacralização da
política chamavam a atenção pela sua referência a momentos históricos há muito
superados na história ocidental e na dos primórdios da República brasileira. Contudo,
a incorporação dos Altares da Pátria, durante o Estado Novo, correspondera a um
ponderado cálculo político, momento em que os adversários e os opositores do regime já haviam sido retirados da cena pública: a mensagem do civismo foi propalada
em uma situação que não permitia a existência de vozes dissonantes. Os cidadãos de
boa vontade eram convocados a engrossar as manifestações de apoio às autoridades
seculares, respaldadas pelo aval dos clérigos presentes às solenidades e pela associação com a alta hierarquia católica, capaz de nomear ministros e de nortear a implantação dos projetos de seu interesse.
Embora muito mais modestos que os franceses do século 18, os Altares da
Pátria aqui erigidos ao longo das décadas de 1930 e de 1940 conseguiram apreender
com as lições de J. J. Roussseau, apresentando aos cidadãos a figuração mínima necessária para representar os cânones de uma educação patriótica. A simplicidade dos
altares no Brasil foi prosaica: exibia apenas a interposição de uma gigantesca Bandeira
Nacional como pano de fundo de um altar modesto e sem suntuosidade, onde se
destacavam a cruz com o Cristo supliciado, uma mesa onde ficavam depositados os
objetos sagrados do ofício religioso e a área destinada a abrigar os clérigos, como
registrado na imagem DBN3701 (Anexo: 197). Nas solenidades padrão, o Altar da
Pátria ficava contraposto ao palanque das autoridades (imagem DBN3902; Anexo:
199), este sim, marcado pela ostentação de seus ocupantes, todos envergando seus
trajes de ocasiões especiais. A gala e a solenidade ficavam muito mais por conta dos
uniformes das corporações militares lá representadas, assim como pelos estudantes,
civis e militares (imagem DBN3901; Anexo: 198), ou então pela platéia de populares
impecavelmente trajados com seus ternos, ou vestidos recatados, e seus chapéus reservados para as missas dos domingos (imagem DAR02; Anexo: 202).
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Também é possível constatar, através das imagens documentais que foram
preservadas, uma inequívoca tendência à estetização das massas presentes: sua distribuição espacial meticulosamente arranjada, suas entradas e suas posteriores evoluções escandidas com obsessivo detalhe. Todo o mise en scène era criteriosamente preparado para que o espetáculo envolvesse também os figurantes, aos quais se reservara
uma parte significativa da encenação, a da mobilidade do grande número: as delegações de militares e de estudantes faziam a ocupação do espaço de evoluções segundo
uma ordenação rígida e precisa, sendo a elas reservadas o papel de amostra do que
eram consideradas as forças vivas da nação (imagem DBN3903; Anexo: 200). Ao longo
da solenidade, além de assumir a função de coral orfeônico durante a execução dos
hinos oficiais, os figurantes também entoavam os cânticos religiosos, numa demonstração de versatilidade e de resistência física. As comemorações costumavam se alongar durante horas debaixo do sol: o tempo da missa votiva pelo progresso do país, o
da apresentação dos hinos nacionais e aquele reservado aos discursos das autoridades, envolvendo as falas dos ministros afetos à efeméride e a participação do presidente Getúlio Vargas.
A veneração a Bandeira Nacional, contudo, merece algumas considerações.
Apesar de ser tida como corriqueira a exaltação dos símbolos nacionais no interior
das escolas, essa questão demanda um exame cuidadoso, pois não há consenso em
torno da validade de uma de suas vertentes autoritárias: o suposto direito dos militares e de seus aliados intervirem no estabelecimento dos objetivos e das metas educativas. Historicamente, na república brasileira, a incorporação de visões militares subordinando os objetivos educativos não foi isenta de polêmica e, portanto, de luta
política, conforme nos demonstraram as intensas campanhas das ligas nacionalistas
ao longo das décadas de 1910 e de 1920 (Oliveira, 1990; Bittencourt, 1990; Vaidergorn, 1987). A apropriação das concepções castrenses, assim como de parte de suas
encenações – como o desfile e a parada cívica --, incorporados pela educação regular
demonstram, inequivocamente, que a militarização dos espetáculos patrióticos correspondeu a um anseio de extensão de sua influência nos comportamentos e nos
procedimentos políticos dos civis. A questão da veneração aos símbolos carregou
essa marca de forma contundente; Maria Eurydice de Barros Ribeiro afirmou, a propósito da primeira Bandeira Nacional, aquela elaborada para representar o Império
do Brasil:
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[…] Signo visual por excelência, a bandeira tem um objetivo bem definido – representar o
Império nas províncias e no exterior (Ribeiro, 1995, p. 100).
Em sua aparição inaugural, a 16 de novembro de 1822, a bandeira foi consagrada por uma cerimônia religiosa – benção na capela imperial -- e por outra militar,
na qual o Imperador Pedro I e seu séqüito…
[…] foram saudados por uma salva geral de fuzilaria e de artilharia. No mesmo momento, uma guirlanda de luzes anunciava a primeira aparição do pavilhão imperial, içado no
grande mastro dos sinais marítimos (Ribeiro, 1995: 99).
O fato de a bandeira ter sido hasteada no mastro dos sinais marítimos destaca a dimensão simbólica da emblemática imperial, da qual o pavilhão era apenas parte, aquela referente à identificação de um estado nacional diante dos demais. Vale lembrar que, naquele contexto, era a nação portuguesa à qual se referiam as cores e os
emblemas. O Império do Brasil fora apenas um desmembramento, conforme a interpretação da atribuição de cores aos símbolos permite afirmar, uma vez que D.
Pedro I deliberadamente as selecionou para que representassem a continuidade da
dinastia da Casa de Bragança (Ribeiro, 1995: 88).
Antes, porém, vale recuperar a visão de Canetti sobre a busca de distinção
contida na idéia de construção de símbolos, como as bandeiras:
As bandeiras são o vento que se torna visível. Elas são como pedaços cortados de nuvens,
mais próximos e mais coloridos, pertencem aos homens e têm uma forma permanente. Elas
chamam a atenção pelo seu movimento. Os povos, como se fossem capazes de dividir o vento,
valem-se das bandeiras para demonstrar publicamente que o ar existente acima deles lhes
pertence (Canetti, 1983: 93-94).
Assim, como complemento à dominação de um território particular a cada estado, os
homens constroem bandeiras para atestar a sua posse dos céus. O desejo de se apropriar, inclusive, da abóbada celeste que encima o chão pátrio, não foi desprovido de
significado. É possível identificar marcas formais na composição das bandeiras ao se
observar o significado atribuído à escolha das cores que, via de regra, são as que simbolizam a nação.
A proclamação da República e a elaboração de nova emblemática implicaram
na manutenção das cores que representavam o Império do Brasil. Portanto, nesse
período se estabeleceu a interpretação originária de seu significado enquanto elementos componentes da atual Bandeira Nacional. Segundo Ribeiro, ao menos no que se refere
ao verde, […] este poderia ser atribuído à dinastia de Bragança e constituir um elemento de continu-

79

idade (Ribeiro, 1995: 88). A autora menciona a versão canônica divulgada pelos manuais escolares, que associava o verde às matas e o amarelo ao ouro das minas, mas
abraçou uma explicação mais sofisticada quando disse:
[…] é possível avançar a hipótese segundo a qual as cores brasileiras não remetem diretamente às cores dinásticas, que são o branco e o azul, mas indiretamente, através de seu animal heráldico, o dragão, freqüentemente colorido de verde. Uma vez mais, as cores imperiais encarnavam a continuidade dinástica (Ribeiro, 1995: 88).
As quatro cores utilizadas – verde, amarelo, azul e branco – se referiam a este contexto descrito por Ribeiro. As futuras apropriações a que elas foram submetidas não
apagaram a sua marca original, apenas demonstrou que houve uma forte tensão entre
o momento de sua escolha e os deslocamentos posteriores. A versão vulgar representou uma tentativa de silenciar o débito com o Império, o que coloca outros problemas.
Os estudos sobre os primórdios da República revelam dimensões peculiares
sobre os procedimentos que estabeleceram a nova Bandeira Nacional. Havia grupos
que pretendiam produzir um símbolo que mantivesse relação mimética com o dos
Estados Unidos da América. Nesta proposta seriam mantidas as cores locais, mas
distribuídas em faixas na posição horizontal, com análogo espaço representando os
estados da federação em fundo azul com estrelas brancas. Contudo, a disputa pendeu
para o lado dos positivistas ortodoxos, cuja bandeira, desenhada por Décio Villares,
acabou por prevalecer sobre a concepção do Clube Lopes Trovão. A 19 de novembro de 1889, decreto do Governo Provisório aprovou a polêmica bandeira. Duas
formas de resistência logo se fizeram sentir: a dos republicanos liberais, denunciando
a manobra dos positivistas que não teriam o direito de inscrever no símbolo nacional
uma divisa partidária representada pelo dístico Ordem e Progresso. A segunda reação foi
mais sutil e de efeito mais contundente: atribuiu ao dístico gravado em fundo branco
semelhança com anúncios de produtos comerciais, designando-a pela alcunha de
Marca Cometa, o que rendeu desavenças até o ano de 1892 (Carvalho, 1990: 110-116).
Coube a Teixeira Mendes a justificação oficial da figuração contida no novo
símbolo. A descrição dos episódios do período por José Murilo Carvalho não nos
deixa dúvidas sobre a clara intenção de se apropriar da versão interpretativa corrente
sobre a escolha das cores e o seu significado, filtradas pela visão de mundo do positivismo dos ortodoxos:
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[…] alega [Teixeira Mendes] que o emblema nacional deve ser símbolo de fraternidade e
ligar o passado ao presente e ao futuro. A ligação com o passado se dava na conservação de
parte da bandeira imperial, segundo ele obra de José Bonifácio (o desenho era de Debret,
discípulo de David, o pintor da tricolor francesa). Conservavam-se o desenho imperial e as
cores, representações de nossa natureza e nossas riquezas. Até mesmo a cruz permaneceu no
Cruzeiro do Sul, uma cruz leiga que podia ser vista com simpatia pelos católicos. Reconhecia-se, desse modo, o passado, a tradição, tanto política como religiosa, pois a Monarquia e
o catolicismo eram fases de evolução da humanidade, a ser superadas, mas necessárias e
portadoras de aspectos positivos (Carvalho, 1990: 113).
Portanto, seja sob a ótica do positivismo, seja sob a do pragmatismo, a interpretação
do significado das cores de cunho vulgar e atemporal acabou por prevalecer, produzindo um silêncio (Ferro, 1989: 41-62) pleno de sentido sobre os compromissos e as
filiações simbólicas ao Iº Império.
A análise de Marilena Chauí sobre o populismo de raízes teológico-políticas
apontou a recorrência de um mito fundador, aquele que contém as imagens que se desdobram desde a colonização, na qual o exotismo da natureza fora designado pelos
contemporâneos como a visão do paraíso terrestre. A apropriação destes elementos imaginários em épocas posteriores ecoa até nossos dias, sendo identificado na atribuição
de sentido das cores e dos símbolos nacionais:
[…] Ora, quando se pergunta qual o significado dessas cores, não se responde que o verde,
por exemplo, simbolizaria lutas camponesas pela justiça, mas sim que representa nossas
imensas e inigualáveis florestas; o amarelo não simboliza a busca da Cidade do Sol, utopia
de Campanella da cidade ideal, mas representa a inesgotável riqueza natural do solo pátrio; o azul não simboliza o fim da monarquia dos Bourbons e Orléans, mas a beleza perene de nosso céu estrelado, onde resplandece a imagem do Cruzeiro, sinal de nossa devoção
a Cristo Redentor, e o branco não simboliza a paz conquistada pelo povo, mas a ordem
(com progresso, evidentemente). A bandeira brasileira não exprime o político, não exprime
a história. É um símbolo da natureza: floresta, ouro, céu, estrela e ordem. É o Brasiljardim, o Brasil-paraíso. Temos, portanto, uma bandeira aparentemente despolitizada e ahistórica. No entanto, ela é extremamente politizada, desde que a percebamos no contexto
mítico do teológico-político no qual o auri-verde pendão simboliza o paraíso terrestre
(Chauí, 1994: 23).
Vale ressaltar que a imagem de paraíso terrestre ocupa lugar de destaque na presente
formulação, como foi exposto em capítulo anterior. Ao se comparar os diversos símbolos de massa das nações, segundo a inspiração de Elias Canetti, foi atribuída ao
Brasil a imagem de visão do paraíso para designar a suposta associação estabelecida
entre os crentes desta religião civil e o símbolo que os mobilizaria.
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Em artigo dedicado às abordagens que se valem da categoria totalitarismo na
análise de episódios da história americana recente, Roberto Romano utilizou a teoria
das cores de Goethe para desvendar os mecanismos de veneração dos símbolos nacionais no fascismo:
Gostaria apenas de citar o que escrevi sobre o azul e o amarelo, a partir da Doutrina das
Cores de Goethe: a combinação destas duas cores é, segundo Goethe, a mais comum
(gemein). Note-se que o alemão tem uma polissemia estratégica: aqui gemein pode designar o que é freqüente, comum e vulgar. A mescla de azul e amarelo conduz, segundo Goethe, ao apaziguamento, à paz perpétua na vida pública. Se isso for verdade, fomos hipnotizados por muito tempo, em nossa terra, através de um símbolo nacional. Esta é a face desagradável de nossa ética. Entre nós, a imagem e os símbolos produzem, sem que ainda estejamos num regime totalitário, a fábrica do consenso, essencial, segundo uma teórica
da propaganda totalitária, para o advento do fascismo, o qual abole, idealmente, toda diferença e contradição. (cf. Laura Malvano, Fascismo e Política dell’Immagine, Torino,
Bollati Boringhieri, 1988.) (Romano, 1996: 315).
Ainda que o autor alertasse para o uso inadequado da categoria totalitarismo para o
contexto da América Latina das décadas de 1930 e de 1940, ele concedeu em que seu
emprego para desvendar os mecanismos da propaganda política, quando existe a
intenção de estabelecer, através da manipulação dos símbolos, um projeto político
que negue a diferença e o conflito constituintes das sociedades contemporâneas.
O Estado Novo – ao contrário do que ocorrera nas Festas da Federação –
preferia a descentralização e a repercussão do modelo de solenidades encenadas no
Distrito Federal, copiado nas mais importantes capitais: era comum o envio de delegações dos estados para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que as comemorações se realizavam nos demais rincões do país. O elemento comum a todas elas era a
peculiar figuração da unidade nacional, entendida como uma justaposição do aporte
ao progresso da nação propiciado pelas mais diversas categorias sociais e faixas etárias, apresentadas ritualmente no espaço de encenação. Daí a recorrência da presença
dos militares e da juventude: a força e o vigor da raça, a capacidade de garantir a soberania nacional e a vontade de estendê-la para o futuro. A abertura de novos tempos teve como destinatário os setores que se concebiam como as forças vivas da nação:
a sua participação ordeira e disciplinada funcionaria como exemplo presente do projeto autoritário de união nacional que se buscava implantar.
A solenidade do Dia da Bandeira em 1937
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As comemorações do Dia da Bandeira Nacional do ano de 1937 que, de forma atípica, se realizaram em outra data do calendário de efemérides, coincidiram com
as homenagens aos mortos na Intentona Comunista. Mas a coincidência não foi além
da respectiva menção no interior dos discursos proferidos, uma vez que a última
solenidade se deu no Cemitério São João Batista, em horário diverso daquela manhã
no campo da praia do Russel. Os relatos jornalísticos da encenação registraram os
passos do ritual que teve início com a entrada do presidente e a imediata execução do
Hino Nacional, assim que Getúlio e as demais autoridades ocuparam seus lugares no
palanque a elas reservado. O maestro Villa Lobos regia o coral orfeônico, a quem
coube também a participação nos ofícios religiosos e na apresentação do Hino à
Bandeira Nacional. Finalizado o hino, celebrou-se a missa votiva pelo progresso do
país. Durante a missa, as autoridades, os convidados, os figurantes e a platéia dirigiram sua atenção para o Altar da Pátria, localizado em uma das extremidades do campo, similar ao que nos apresenta a imagem DBN3902 (Anexo:199). Em seguida o
presidente se deslocou para o mastro principal, momento em que ele hasteia a bandeira maior, enquanto escolares arriavam os antigos pavilhões estaduais e substituíam-nos por Bandeira Nacionais. As flâmulas antigas foram então encaminhadas para
uma pira de incineração, localizada no centro do espaço de evoluções, como registra
a imagem DBN3901 (Anexo:198). Enquanto era executado o Hino à Bandeira Nacional se chegou ao ponto culminante dos festejos, com o lançamento de girândolas
portando miniaturas da bandeira, sucedidas por uma volumosa revoada de pombos
(4).
Passado o frêmito causado pelos efeitos cenográficos, foi aberta a segunda
etapa das comemorações, reservada ao discurso do Ministro da Justiça e ao juramento dos componentes das delegações de figurantes. Ao longo de sua fala, Francisco
Campos não perdeu a oportunidade para lançar mão de imagens que elevassem a
intensidade de sentidos ao mencionar:
[…] Bandeira do Brasil, és hoje a única hasteada, a esta hora, em todo o território nacional, única e só: não há lugar, no coração dos brasileiros, para outra flâmula, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram […] que o Brasil é uma só
pátria e que não há lugar para outro pensamento que não seja pensamento do Brasil, nem
espaço, e devoção para outra Bandeira que não seja esta, hoje hasteada, por entre as bênçãos da igreja, a continência das espadas, a veneração do povo e os campos da juventude (5).
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Aproveitando-se do fato de que uma chuva torrencial, no Rio de Janeiro, impediu a
realização da festa na data programada, Francisco Campos utilizou o episódio para
ressaltar a unanimidade tão almejada pelos autoritários: o pavilhão nacional, no dia
27 de novembro tremulava em todos os mastros disponíveis, uma vez que os demais
símbolos, insígnias, estandartes e flâmulas foram considerados representações do
dissídio e da discórdia. O orador não deixou de ressaltar a participação das diversas
massas de figurantes, como se pode perceber no emprego dos termos bênçãos da igreja,
continência das espadas, veneração do povo e campos da juventude, todos eles enaltecendo os
participantes ao mesmo tempo em que valorizam a unanimidade alcançada.
Dirigindo-se diretamente à Bandeira Nacional, Francisco Campos nos forneceu a sua interpretação do sentido de que a solenidade se revestia: a representação da
ordem e da unidade. A invocação de ambas evidenciava a posição de mando e autoridade daqueles que falavam em seu nome. Nas palavras do Ministro da Justiça:
[…] em torno de ti, refaz-se, agora, a unidade de pensamento e ação, a unidade que se concretiza pela vontade e pelo coração, […] uma só ordem moral e política, a ordem soberana,
feita de força e ideal; a ordem de um único pensamento e uma só autoridade, o pensamento
e a autoridade do Brasil.
A ordem soberana de que o autor nos falou abrigava uma mistificação, ocultando deliberadamente o fato de que existe alguém que ordena algo a outrem, o que pôde ficar
implícito em uma peça de argumentação que lançou mão, desde o seu início, da emoção e do sentimento. Aliás, não é diversa a característica geral do patriotismo e da
educação nacionalista, onde o apelo emotivo preponderou sobre a razão.
A luta política anterior ao Estado Novo, com a radicalização do confronto
entre a esquerda aliancista (ANL) e a direita integralista (AIB), desaguando no golpe
comunista de 1935, levou o Governo Constitucional de Getúlio a implementar a
estratégia de construção da imagem do povo-Uno, expediente aplicado pelo regime
nazista e pelo estalinismo para justificar a simultânea manutenção de um discurso
unanimista ao mesmo tempo em que se desencadeava a mais brutal repressão sobre
os adversários políticos de cada um destes regimes. Diversos autores arrolados na
bibliografia do presente trabalho (Romano, 1985: 113-124; Lenharo, 1986: 147-151)
concordam com a adequação desta categoria elaborada por Claude Lefort (Lefort,
1983: 89-106) para a interpretar a luta ideológica e a propaganda política no Estado
Novo. Por um lado, tivemos a demonização dos opositores, como os comunistas, os
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socialistas, os sindicalistas militantes e os democratas, todos eles encarcerados ou
duramente perseguidos ainda antes da ditadura. Este movimento de isolamento e de
perseguição aos adversários fora responsável pela suspensão dos seus direitos de cidadãos, chegando, no caso dos encarcerados nas prisões políticas, à supressão das
mais mínimas garantias aos direitos da pessoa humana (Cancelli, 1994: 180-215).
Como contrapartida desse processo, tivemos a construção da imagem positiva de
uma nação já expurgada dos seus elementos perniciosos, abrindo o caminho para
uma concepção de unidade nacional edificada a partir dos ditames do poder estatal:
exatamente aquela defendida pelos autoritários e destacada no discurso do ministro
Francisco Campos.
Ainda que o orador mencionasse que a solenidade era uma consagração do Brasil, a cerimônia incorporou, como derradeiro ato solene antes de seu encerramento,
um elemento de teatralização comum ao cerimonial das Festas da Federação, quando
se procediam a juramentos cívicos em seu Altar da Pátria. No caso do Dia da Bandeira Nacional em 1937, o ministro comandou os figurantes a desfilarem perante ela,
como sinal de adesão solene ao conteúdo de seu enunciado, instituindo um inédito
ato de soldadanização dos participantes. Nas palavras de Francisco Campos:
A vocação da juventude será o que esta deve ser: a vocação do soldado.
Seja qual for o seu nascimento, a sua fortuna, a sua inclinação, o seu trabalho, cada um,
na sua escola, no seu ofício, na sua profissão, seja um soldado possuído do seu dever, obediente à disciplina, rígido e vigilante, duro para consigo mesmo, trazendo em seu pensamento,
clara e decidida, a sua tarefa e, no coração, em dia e em ordem, as suas decisões.
Todos somos soldados, obedientes ao que nos ditem a ordem, a disciplina e a decisão.
Isso é o que o Brasil precisava; e isso o Brasil conquistou sobre si mesmo.
Sentido e mãos em continência, soldados desta causa, soldados da Bandeira, soldados do
Brasil!
Fica evidenciado, no trecho acima, o voluntarismo cego e acrítico proposto pelos
autoritários estadonovistas: comprometer o público jovem presente à solenidade a
arcar com responsabilidades tão amplas e desproporcionais ao seu preparo e à sua
maturidade, só se justificava pelo reconhecimento da impossibilidade de reação ou de
recusa, um corolário da construção da imagem do povo-Uno. Obviamente a ditadura
de Vargas não se importava com a quebra dos protocolos e dos procedimentos cerimoniais, pois um juramento assumido sem que se tenha enunciado os seus termos é
uma contradição, um ato solene incompleto ou até mesmo inválido, um juramento
por pessoa interposta. Mas no reino das encenações e da teatralização da política, a
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sensação de sublime propiciada pela fruição estética da contemplação de massas de
figurantes civis e militares, todos eles marchando em continência à bandeira e às autoridades, não deve ter deixado lugar para qualquer avaliação racional e ponderada
dos atos que se desencadeavam naquela solenidade. Além do mais, coubera a outros
colaboradores a justificativa da pedagogia do Estado Novo, a responsável pela legitimação teórica de procedimentos como os acima descritos.
Contudo, merecem atenção o emprego do termo consagração do Brasil, assim
como o ato de soldadanização da juventude, momento em que, segundo a leitura de
Canetti, se presenciou à tão almejada descarga emocional que só pode ser vivenciada no
interior de algum tipo de massa. É perceptível o intento, por parte dos exegetas do
patriotismo estadonovista, de apropriação de passos de rituais elaborados em outros
contextos e épocas, como também o análogo esforço de lhes atribuir novos significados. As formulações de Chartier apontaram para um movimento semelhante de
apropriações múltiplas dos signos e dos rituais ao estudar a formação do estado moderno europeu e a maneira pelas quais as diversas monarquias nacionais construíram
seus símbolos e produziram sua memória histórica (Chartier, 1990: 215-229). Assim,
compreender que os agentes históricos das décadas de 1930 e de 1940 lançaram mão
de elementos simbólicos e de encenações legitimadores do poder estatal concebidas
para assinalar a criação de Estado Nacional brasileiro, em 1822, não é de todo surpreendente.
A consagração ao Brasil, a que se refere o Ministro da Justiça, se enquadra neste
movimento de diálogo com o passado nacional. Ainda que seja um exercício puramente conjetural estimar os significados atribuídos por Francisco Campos ao ritual
por ele conduzido, existe a possibilidade de diálogo entre as evidências aqui reunidas
e o registro das cerimônias do poder monárquico à época da coroação de D. Pedro I
como Imperador do Brasil (Ribeiro, 1995: 71-91). Estabelecendo este paralelismo
entre o ritual inicial e sua apropriação seletiva por Campos, a sagração, em 1822, significava o passo inicial da cerimônia religiosa de coroação do Imperador, realizado na
capela real. Ela, por sua vez, fora precedida pela aclamação (realizada em local especialmente construído para a solenidade análoga, a que comparecera D. JoãoVI, quando da elevação do status da colônia a Reino Unido), momento em que o Imperador
foi saudado pelos seus súditos e finalizado com a cerimônia do beija-mão. O traço
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mais importante na comparação entre as duas cerimônias está contido na organização de uma solenidade que apresentava o momento de fundação de um novo corpo
político, fosse o Império do Brasil, fosse seu sucedâneo tardio, o Estado Novo.
Ainda que uma solenidade cívica usual de veneração à Bandeira Nacional não
tivesse o mesmo peso simbólico, Francisco Campos se dirigia aos ouvintes recuperando, em sua fala, a solenidade do ano anterior, 1936, e a do próprio dia 27 de novembro daquele ano (Homenagem aos Mortos da Intentona Comunista), lembrando
aos espectadores e figurantes que o regime anterior ao Estado Novo havia passado
pela agitação e pela instabilidade provocada pela bólide moral das revoluções, gerando
um espetáculo de intranqüilidade e da insegurança publica. Frente a esse panorama de crise, o
locutor assegurava que o Brasil estava exigindo uma redefinição em termos de cultura, de vontade, de governo e de justiça, e que não se podia frustrar impunemente à juventude o direito de reinterpretar o passado em termos do presente e do futuro. Francisco Campos garantia que essa
reinterpretação estava sendo realizada pela juventude presente à solenidade e que os
termos em que está feita não foram escolhidos arbitrariamente, senão por um plebiscito tácito, em que
se pronunciaram as forças vivas e responsáveis do país. Portanto, aqueles que afluíram para a
solenidade se manifestavam através de um plebiscito tácito, empenhando, pela sua mera
presença, o seu apoio ao novo regime. O encadeamento dramático foi imediato: aqueles que compareceram à consagração do Brasil pronunciaram um peculiar juramento
a Bandeira Nacional, o ato aqui designado pelo termo soldadanização. Apenas com esta
limitada abrangência histórica e simbólica – plebiscito tácito e juramento – é que se
identifica qualquer possibilidade de abertura de novos tempos, ou, analogamente, de produção da memória histórica em torno de um suposto ato fundador.
Os juramentos ocuparam uma posição de destaque nas liturgias do período
da Monarquia Constitucional durante a Revolução Francesa, tendo sido empregados
nas Festas da Federação, como foi abordado acima. Starobinsky analisou estas peculiares encenações políticas, muito freqüentes nos anos iniciais da revolução, até serem
considerados uma forma legítima de expressão da soberania popular. Referindo-se
aqueles proferidos nas festas revolucionárias, ele nos disse:
[…] A festa revolucionária se desenvolve como um ato fundador; é uma comunhão instauradora […] o núcleo de uma promessa que a sucessão dos tempos deverá manter. A passagem do tempo […] deve desenhar a linha contínua de uma fidelidade. Ora, é preciso que
um ato significativo marque o encontro dessas multidões de um dia e dos princípios eternos,
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que marque o elo indissolúvel que os homens contraem entre si e de que farão o ponto de
partida de uma nova aliança. Esse ato é o juramento. Ato pontual, evento breve, inscrito
em um instante passageiro, ele compromete um futuro e ata energias que, sem ele, se dispersariam […]. O juramento revolucionário cria a soberania […] A vontade singular de cada indivíduo se generaliza no instante em que todos pronunciam a fórmula do juramento:
é do fundo de cada vida individual que sobe a palavra dita em comum, onde a lei futura,
simultaneamente impessoal e humana, encontrará sua fonte (Starobinsky, 1988: 68-84).
Desta perspectiva, Francisco Campos demonstrara seu desejo de conduzir a cena
mais importante do ato fundador – o juramento. No entanto, os participantes, fossem na condição de figurantes, fossem na de espectadores, não se pronunciaram. O
plebiscito tácito se metamorfoseou em solene empenho da palavra, proferido por um
personagem fictício: as forças vivas e responsáveis do país que desfilaram perante o auriverde pendão da esperança.
Contudo, há a possibilidade de que a descarga emocional tenha se desencadeado exatamente neste instante, à medida que as falanges de figurantes saudavam a
Bandeira Nacional: tal gesto de continência, seguido do desfile perante os mastros,
tinha o significado simbólico de reconhecimento da unidade imaginária que então se
constituía. Cada um dos figurantes se sentia irmanado com todos aqueles que tinham
o mesmo papel na encenação, como também ocorria outra identificação simultânea a
aquela, entre a platéia e os participantes da solenidade. Como símbolo da totalidade,
que se acreditava coesa em torno dos mesmos valores e objetivos, a veneração à
Bandeira igualava a todos os presentes, alçando-os a um espaço utópico, o da apropriação do espaço urbano corriqueiro pelas massas em comportamento ritual, reforçando o mito político da unidade da Nação. Enquanto comandados por Vargas, D.
Sebastião Leme e demais autoridades, a hierarquia se reinstalava no teatro cívico, e a
harmonia do regime de obediência estrita ao chefe Getúlio Vargas era reforçada pelos reiterados apelos a que a juventude se moldasse mediante o exemplo da disciplina
dos militares. A localização dos palanques das autoridades e o Altar da Pátria exibiam, na distinção espacial, a afirmação da ascendência de uns poucos – autoridades -sobre muitos – os figurantes e a platéia. O duplo formato da distribuição dos volumes humanos (uma cruz como espaço de encenação), com a pira em seu centro com
um círculo envolvente, ao longo do qual se distribuíam os espectadores, teve a finalidade de criar um campo de visibilidade anelar. Estes elementos da figuração atuaram
de maneira a alimentar a circulação de emoções entre a platéia, assim como infundira
nos figurantes a sensação de fazer parte de uma ordem imaginária, fosse pelos estri-
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tos passos do ritual, fosse pelo vestuário que se destacava, específico para cada falange ou grupo.
Aqui estão presentes os elementos que Canetti apontava como característicos
de mecanismo de formação de massas contidas, dado pela escansão do tempo ritual;
a capacidade de elevação emotiva e de contágio imediato entre a platéia, dada pela
forma anelar; um momento claramente definido para o desencadear da descarga emotiva, com os passos do juramento e a enunciação do status de soldadania; e, por fim,
a dispersão, após o desfile perante o mastro principal. Além deste momento, de elevada emoção e sentido dramático, não fora mais possível manter a massa agregada,
razão pela qual a maior intensidade emotiva foi reservada para as etapas do ritual que
antecediam a sua dispersão.
Ainda que escape aos objetivos deste trabalho avaliar as adesões e as resistências ao sentido pedagógico das solenidades espetaculares, pesquisadoras da Universidade Estadual de São Paulo que se dedicaram ao tema da recuperação da memória
dos educadores, na cidade de Franca, interior paulista, elaboraram uma interpretação
tão contundente quanto sintética:
Ao lado destas fortes imagens edênicas religiosas que estão introjetadas na memória dos velhos moradores, foi possível apreender, entre estes agentes sociais, outros imaginários religiosos ligados às ideologias e aos mitos políticos, produzidos naquelas décadas, que se identificaram fortemente com o discurso eclesial da época. Estes, combinados, constituíram-se numa
linguagem identitária, eficaz e construtora de sentidos cívicos e morais (Coelho et alii,
1995: 106).
A construção de sentidos, ao passar dos anos e com a ampliação das informações
sobre os bastidores do poder após a queda do Estado Novo, comprovou que as autoridades e os grupos que lançaram mão do patriotismo e do civismo não comungavam dos ideais de que se faziam porta-vozes. Ou, ao menos, não compartilhavam da
crença nas autoridades que o culto ao chefe Vargas, matriz do encadeamento de subserviências, fazia supor. O sectarismo, o preconceito e o autoritarismo dos nacionalistas do período, ao cabo da ditadura, foram revelados ao público pelo acerto de
contas promovido durante a Assembléia Constituinte de 1946, momento em que
liberais, democratas e comunistas denunciaram o caráter pragmático e partidário do
civismo das décadas de 1930 e de 1940.
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Imersos nas armadilhas de sua propaganda, os exegetas do patriotismo e os
condutores de solenidades espetaculares não podiam prever as conseqüências sombrias de seus atos. Estiveram mais preocupados em se perpetuar no poder do que em
refletir sobre as profundas distorções que o falso moralismo católico e o culto de
fancaria dos símbolos nacionais acabariam por tornar moeda corrente, ao propalar
uma veneração à pátria autoritária e excludente. Não perceberam que sepultaram,
durante décadas e por diversas gerações, a possibilidade de que os cidadãos se sentissem identificados com qualquer outra forma de patriotismo. Com o usual pragmatismo míope daqueles que se consideram os eleitos de Deus para conduzir o rebanho
de bestializados da república, abriram caminho para o seu inimigo de época, o liberalismo econômico e político, seguido de seu individualismo exacerbado. A lição impingida àqueles que manipulam símbolos e, através deles as expectativas e a imaginação
social de um país, irrompeu naquela ditadura que elaborou, pela primeira vez, a associação entre símbolos e a hodierna manipulação midiática das massas. Efetivamente,
não estavam à altura das forças que desencadearam ao longo de duas sombrias ditaduras.

NOTAS:
1)

Os artigos foram escritos na data da comemoração de 50 anos de instauração

do Estado Novo, por iniciativa do Jornal do Brasil, RJ, que também realizou um evento no ano de 1987, organizado pelo Departamento de História da UFRJ. Duas
imagens do Anexo Fotográfoco registram alunos fantasiados de membros das Forças
Armadas: SSP4302 e SSP4303, ambas obtidas em 01/09/1943, em solenidade realizada no Estádio do Botafogo Futebol Club.
2)

Ambos os depoentes foram convidados a participar da edição comemorativa

do Jornal do Brasil, tendo contribuído com a elaboração de crônicas especialmente
centradas neste período.
3)

Esta imagem foi obtida durante os registros da Semana da Pátria de 1943, em

solenidade realizada no Estádio do Botafogo no dia 1 de setembro. As demais fotos
da série demonstram que a comemoração teve caráter estritamente estudantil, sem a
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presença de delegações militares ou de ginastas, e nem mesmo contou com a participação de ministros ou do presidente Getúlio Vargas. Merece ser destacada a peculiar
figuração das personagens, na qual as crianças apareciam fantasiadas de adultos.
4)

Na fotografia DBN3902 (Anexo:199) observamos a evolução dos altares ao

longo do período que, da pompa e grandiosidade, reduzem-se a uma ampliação da
cruz, inclusive com a ausência da superposição com a bandeira, enquanto os palanques das autoridades se tornavam cada vez mais sofisticados e luxuosos.
5)

As informações sobre a solenidade do Dia da Bandeira de 1937 foram retira-

das, assim como o teor do discurso do Ministro da Justiça, Francisco Campos, do
jornal O Estado de São Paulo, de 28 de novembro de 1937.
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CAPÍTULO 3:
O CIVISMO COMO ESPETÁCULO: AS SOLENIDADES
COMEMORATIVAS DO ESTADO NOVO

O civismo, o patriotismo e as solenidades espetaculares, ainda que estivessem
totalmente fundidos no projeto de abertura de novos tempos do Estado Novo, apresentaram percursos particulares a cada uma das instâncias do poder estatal a que se
vincularam. O civismo englobou o patriotismo, absorvendo-o de múltiplas fontes,
desde as campanhas das ligas nacionalistas das décadas de 1910 e de 1920, incorporando a corrente dos militares positivistas da velha guarda republicana e incluindo a
de seus atualizados “jovens turcos” -- que passaram pelos ensinamentos da missão
militar francesa que aqui esteve nas décadas de 1920 e de 1930 --, como também as
concepções dos reformadores da educação ao longo das mesmas décadas. Ambos
estiveram, ao longo das décadas seguintes, 1930 e 1940, sob a tutela das discussões
dos educadores profissionais e sob o controle do Ministério da Educação e Saúde
Pública, ainda que em suas concepções, diretrizes e projetos, os militares tenham tido
uma posição de destaque, na proporção em que a educação se transformou em problema de segurança nacional. Neste contexto, também a educação física e a ação
disciplinadora sobre as crianças abaixo da idade escolar, como nas creches e jardins
da infância, estiveram igualmente sob a influência da militarização da sociedade, de
maneira análoga à questão das relações estabelecidas entre o canto orfeônico, o getulismo e a educação no período. Do ponto de vista das solenidades espetaculares, ainda que seu momento áureo tenha se dado no Estado Novo, pode se apreciar a trajetória de Villa-Lobos e se perceber o quanto seus interesses como artista e seus dotes
de engenhosidade marcaram o tema com traços peculiares de sua ação individual.
Ao longo da década de 1920, acompanhando o magistral relato de Arnaldo
Contier, Villa-Lobos já havia acumulado uma obra musical de marcado cunho nacionalista, como também alguns hinos de caráter elegíaco (Contier, 1998: 11-33), elaborando imagens portadoras da visão do paraíso apontada por Marilena Chauí em sua
análise do mito fundador (Chauí, 1994: 21-24). Tais concepções circulavam entre os
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nacionalistas militantes, assim como entre os modernistas. Embora a preocupação
com a divulgação de mensagens patrióticas, associadas ao ensino de canto coral, seja
registrada por Contier desde o início do século 20, vinculada a uma diretriz romântica de
conotações cívico-patrióticas, que visava a despertar, nas crianças, o amor à Pátria.
A preocupação com o tema, assim como a discussão de sua importância nas
reformas de ensino, perpassou a década de 1920 e as seguintes, até receber a forma
comemorativa plena a partir do Estado Novo. As encenações políticas de maior grau
de dramaticidade, como também de mais elevado pendor espetacular, aquelas realizadas em espaços rituais especialmente concebidos para esse fim, tiveram em VillaLobos e sua equipe uma influência fundamental. Ele havia acumulado um repertório
musical adequado a elas, envidara grandes esforços para que o ensino de canto coral
se fundisse às demais diretrizes da educação nacionalista e se transformasse em um
dos seus mais importantes instrumentos de divulgação das mensagens patrióticas. Sua
experiência adiante de iniciativas pioneiras na área antecedeu em muito seu posterior
reconhecimento e acesso aos mecanismos executivos do círculo dos poderosos do
regime ditatorial. Sem essa gama de saberes acumulados sobre as questões práticas
envolvidas na organização das solenidades espetaculares, provável que o conteúdo
estritamente militar tivesse preponderado sobre as concepções que envolviam a possibilidade de se operar com a estetização das massas nos rituais comemorativos das
datas cívicas.
Embora os grandes espetáculos patrióticos tenham se generalizado apenas na
ditadura – afinal, o 1° de maio de 1938 foi comemorado no Palácio da Guanabara,
enquanto que o Dia da Bandeira Nacional só ganhou as ruas e praças do país após o
golpe de 1937 – eles também foram alvo de experiências e de tentativas pioneiras
ainda durante o Governo Provisório, em São Paulo, recebendo entusiástico apoio do
interventor João Alberto. Após um intenso período de atividades de divulgação musical ao longo de 1930 – interrompida pelo movimento de 3 de outubro – VillaLobos organizou uma grande festa cívica na data consagrada à comemoração do
Descobrimento do Brasil. A 3 de maio de 1931, no estádio do Parque Antártica, com
o beneplácito e apoio ativo do interventor, reuniram-se 60 mil pessoas. Nestes momentos iniciais, as solenidades não se caracterizavam por uma encenação tão apurada
quanto exibiria, por exemplo, uma década adiante, embora seus traços marcantes já
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estivessem definidos. A programação denotava o caráter patriótico e ufanista: quatro
hinos foram apresentados, Nacional, Meu País, Brasil Novo e P’ra Frente, Ó Brasil. Também se executou trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, dentre outros autores de
marcado cunho nacionalista. Num comentário de Villa-Lobos, registrado por Arnaldo Contier, se percebem detalhes da divulgação do programa e os mecanismos elaborados pelos protagonistas para atingir tal sucesso de público:
[…] a propaganda deste belo certame de canto coletivo em grande conjunto […] foi feita
por meio de prospectos e folhetos exortativos, lançados por aviões e distribuídos largamente
nas escolas, academias e em todos os centros de estudo e de trabalho da juventude, provocando um movimento de entusiasmo em todos os meios culturais. Foi o meio pelo qual a música
pôde penetrar em todas as camadas sociais, e dada a sua qualidade estritamente brasileira
[…] o canto orfeônico tornou-se desde então, um fator importantíssimo de difusão do sentimento de patriotismo e do desenvolvimento da consciência nacional, entre a massa popular e
entre as novas gerações (Villa-Lobos apud Contier, 1998: 20).
Com os poucos dados disponíveis no relato acima, se pôde perceber que os
mecanismos de formação de massas apontados por Canetti foram colocados em operação para desencadear a constituição de uma massa fechada. A reunião em espaço
circular, um estádio de futebol, assim como a estrutura do programa musical, entremeado de hinos patrióticos e de obras eruditas de apelo popular, como O Guarani,
podem ter sido propícias para elevar a tensão emocional dos participantes, fossem
eles platéia, figurantes ou membros do coral orfeônico, até um ponto em que a densidade da massa fechada sobre si mesma, compartilhando do fervor patriótico, se
sentisse irmanada em uma entidade cantante: momento em que as hierarquias e as
distâncias se subsumiam no grande ator coletivo – o instante da descarga emotiva
almejada pelos componentes da massa presente à solenidade.
Ao atuar sobre a organização dos conjuntos de canto orfeônico, Villa-Lobos
dispunha tanto de sua distribuição espacial ao longo do estádio (o mise en place), quanto de sua ordem de apresentação, de sua participação enquanto atores desta imensa
encenação cívica (o mise en scène). Portanto, ainda que seu objetivo fosse o de dirigir
um espetáculo musical de cunho patriótico, para que esse intento alcançasse sucesso
ele precisava dispor de elementos que incidiam sobre todos os grupos de participantes: platéia, figurantes, cantores e autoridades. Cabendo-lhe a iniciativa de promotor
do evento, todos esses elementos ficaram por conta da condução do maestro. Neste
sentido, concebido como espetáculo cívico-musical, pressupunha o encadeamento de
peças a serem apresentadas que resultassem num crescendo, num progressivo arreba-
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tamento da emoção dos presentes, até o ponto em que o fervor patriótico e o entusiasmo comemorativo contagiassem a todos, estabelecendo-se o instante da descarga
emocional, compartilhado por todos e anterior ao “colapso” da massa -- para utilizar
uma expressão da astrofísica alheia ao universo teórico de Canetti. Depois de vivenciada a descarga, a massa se dissolve e seus componentes retornavam ao seu usual
status de súditos do Governo Provisório.
Interpretando este evento e o papel de Villa-Lobos naquele momento, Contier afirmou que…
[...] a propaganda dirigida às massas no sentido de atraí-las para as figuras de VillaLobos ou de Getúlio Vargas acabou se tornando um novo recurso bastante eficaz para a
sacralização do conceito de brasilidade nos campos da música e da política. O sentido nacionalista, cívico e profundamente romântico desses espetáculos, aliado a um momento de intensa euforia, com a queda de Washington Luís, contribuiu para fixar a imagem de VillaLobos junto à crítica e ao público em geral […] (Contier, 1998: 20).
A referida afirmação musical de uma determinada concepção de brasilidade foi elemento de contato de Villa-Lobos com outros movimentos que dela também se apropriaram como instrumento de legitimação política, como os nacionalistas, autoritários
e conservadores. Neste sentido, vale ressaltar que o sucesso obtido, assim como a
efetiva possibilidade de que o maestro tenha atingido profundamente a emotividade
dos presentes, demonstrou que haviam sentimentos compartilhados entre os espectadores e participantes. Sua origem se encontrava em práticas do espaço escolar: a
idéia de efeméride cívica a ser comemorada, bem como a elaboração do repertório
apresentado, cuja vinculação enaltecedora da auto-estima coletiva fora reconhecida.
As representações em que se embasaram tais solenidades eram de circulação
corrente nas práticas escolares de então (Bittencourt, 1990: 191), caso contrário, o
evento se revestiria de um caráter inédito e de escassa possibilidade de apreensão
pelo público comum. Ainda que o caráter romântico desse culto ao Brasil fosse inequívoco – tal o papel do sentimento e da emoção na religião nacional (Canetti, 1983:
186-197) --, não se pode esgotar a riqueza e a complexidade desse processo através
do emprego de categorias teóricas que lancem para segundo plano as especificidades
históricas apontadas nas múltiplas apropriações, diálogos e revisões de sentido mobilizadas em tais espetáculos. Mesmo admitindo que existam traços totalitários nas
concepções de tais projetos, mesmo lembrando o fascínio exercido sobre Villa-Lobos
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pelas massas de canto coral reunidas pelos regimes fascista e nazista, sua classificação
nesta grande caudal não deve obscurecer o fato de que não estamos em presença de
um simples comportamento mimético, fosse da parte do maestro, fosse da parte de
Getúlio Vargas. Roberto Romano definiu claramente esta questão, em artigo onde
discute o emprego da categoria totalitarismo em pesquisas sobre as décadas de 1930 e
de 1940:
Os traços totalitários, notáveis nas falas e práticas de Vargas, são indiscerníveis de uma
outra tradição autoritária de Estado, à qual ele era filiado: a positivista. Podar-se-ia dizer
que a cobertura moderna trazida pela retórica e propaganda totalitárias apenas modernizou as representações alicerçadas em tempo muito anterior. Apesar da imensa penetração do
Chefe entre as massas, não é possível dizer que estas – mesmo após as doutrinações coordenadas pelo DIP – aderissem ao poder, ideológica e existencialmente, sem fissuras […]
(Romano, 1996: 310).
Assim, parece cabível pesquisar a trajetória de Villa-Lobos, diante de sua cruzada
pelo canto orfeônico, como um dos elementos fundamentais na compreensão do
contexto que possibilitou a emergência dos grandes espetáculos de massas do Estado
Novo. Ainda que as autoridades educacionais tivessem se colocado a favor da campanha patriótica e do civismo, da maneira análoga aos episódios históricos – como o
golpe comunista abortado de 1935 e a repressão que a ele se sucedeu – que contribuíram para que tal estratégia fosse mobilizada no combate ao comunismo, a ação do
maestro teve posição privilegiada na definição das formas particulares que as encenações viriam a apresentar, tanto quanto na concepção dos mecanismos que foram
utilizados para propagar o canto orfeônico.
As repercussões favoráveis da concentração cívico-artística da comemoração da
data do descobrimento levaram o maestro a organizar novo evento, a 26 de maio de
1931. Realizado no campo da Associação Atlética São Bento, o programa apresentado não diferia muito do anterior: foram executados os hinos P’ra Frente, Ó Brasil; Hino
Universitário; Brasil Novo; Meu País, além de peças musicais como Cantiga de Roda, a
protofonia de O Guarani; Na Bahia Tem; e o Hino Nacional (Contier, 1998: 21). Também estiveram presentes os aspectos da encenação que se reproduziriam daí por diante: delegações escolares uniformizadas, corporações militares, espaços distribuídos
entre os participantes dos corais e as falanges que compunham a platéia, locais reservados para autoridades e membros da alta sociedade paulista. Contier recuperou um
dos comentários de Villa-Lobos sobre a solenidade, destacando o enlevamento que
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se apossava dos participantes, quando eram executadas obras como P’ra Frente, Ó
Brasil:
[…] sobre um fundo musical de tambores, que lembra inesperadamente coisas remotas, integradas na nação, ergue-se a massa de milhares de vozes, claras ondulantes, arrebatando a
todos os espectadores (Villa-Lobos apud Contier, 1998: 21-22).
São perceptíveis dois traços que continuariam a caracterizar as solenidades espetaculares, a organização de corais compostos de escolares civis e de militares, cujas massas de componentes se prestavam à estetização dos grandes conjuntos humanos,
assim como a busca deliberada de elevação da carga emotiva. A valorização dos conjuntos de cantores uniformizados, das falanges em que se distribuía parte da platéia,
como a do arrebatamento dos espectadores, permitiu que se afirmasse que, dentre os
objetivos que presidiram a organização do espetáculo, estava o de possibilitar a formação de massas contidas, suficientemente impressionadas pela vivência de tais comemorações a ponto de a elas retornar em novas oportunidades. Portanto, a dissolução dos espectadores, figurantes e demais participantes no interior de algum mecanismo de formação de massas não fora o objetivo principal, mas, sem atingi-lo, seria
pouco provável que a afluência massiva fosse resultado de uma campanha patriótica
recém iniciada.
Em sua cruzada pela institucionalização do canto orfeônico, Villa-Lobos recebeu apoio de Lourenço Filho e Anísio Teixeira, impressionados pelas características dos dois eventos acima descritos, na medida em que, segundo Contier, o maestro
desejava educar as massas urbanas através da música (Contier, 1998: 25). Ao longo de 1932,
foram organizados eventos semelhantes no Distrito Federal, destacando-se a concentração cívico-artística realizada em 24 de outubro, no estádio do Fluminense, com a participação de um contingente de 15 mil jovens, quando foram apresentados os hinos,
demais canções cívicas e peças de folclore anteriormente compiladas pelo maestro. A
freqüência com que as concentrações de Villa-Lobos atingiram cifras impressionantes
fez com que as atenções se voltassem sobre tais iniciativas. A continuidade deste tipo
de projeto passava pela articulação com as instituições estatais, o que não implicou
em simples apropriação da proposta do maestro pelas autoridades educacionais. Contier interpretou este momento como aquele em que…
[…] a prática política de alguns intelectuais envolvidos sentimentalmente pela proposta de
nacionalização da música brasileira voltou-se para o Estado como o único agente capaz de
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interferir no seio da sociedade, sem nenhum interesse partidário ou de classe, tão-somente
como unificador cultural da nação solapada pela música estrangeira erudita e popular […]
(Contier, 1998: 28).
Vale ressaltar, portanto, que os produtores, ou agentes culturais dirigiram seu alvo
para a ação estatal. Com seu beneplácito e colaboração conseguiriam transformar
projetos isolados e de caráter pessoal em políticas de grande abrangência. A campanha pela propagação do canto orfeônico, assim como outras análogas – fosse a da
educação física, ou a de militarização da juventude – passaram pela prova de sua viabilidade, resultado da militância intensa de seus proponentes, antes de serem incorporadas pela ação do Estado. Isso viria a acontecer, ainda em 1932, com a criação da
Superintendência da Educação Musical e Artística para implantação do Canto Orfeônico nas escolas da municipalidade do Rio de Janeiro […] tornava-se [assim] obrigatório o ensino de canto orfeônico nessas escolas […] (Contier, 1998: 29-30). Da criação da Superintendência… em diante, a batalha pela efetivação de sua diretriz se expandiu, transformando o ensino da
música em veículo de divulgação do ideário patriótico dos nacionalistas, o que acabou por alçá-la à condição de instrumento de propagação do civismo.
Villa-Lobos, como militante incansável da música nacionalista, avaliou, retrospectivamente, a partir da perspectiva do ano de 1939, quando as solenidades haviam já incorporado sua dimensão de espetáculo cívico, a importância da criação da
Superintendência… e de sua reprodução em diversos estados:
[…] e não é preciso encarecer hoje a eficiência educacional dessa organização. Basta assistir
a uma dessas demonstrações orfeônicas, em que tomam parte trinta ou cinqüenta mil crianças das nossas escolas, para verificarmos que essa iniciativa redundou numa esplêndida vitória para os pioneiros desse movimento nacionalista e numa das mais sérias realizações de
caráter cívico-cultural conseguidas pelo Brasil Novo (Villa-Lobos apud Contier, 1998:
31).
Vale ressaltar que o padrão de solenidades do Distrito Federal se implantou como
modelo das encenações e demais comemorações realizadas ao longo do país, como
pode ser percebido, dentre outras, pelos registros do 1º de maio de 1944, comemorado
no Estádio do Pacaembu. Contendo todos os elementos paulatinamente agregados às
iniciais concentrações cívico-artísticas a que o maestro se referia ainda nos primórdios de
1931, as solenidades espetaculares carregaram as indeléveis marcas da ação do grupo
de pioneiros dos quais Villa-Lobos era a figura mais evidente. Entretanto, das concentrações… até as solenidades do Dia do Trabalho -- realizadas em estádios a partir de
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1939 --, diversos elementos foram acrescidos, sem que neles se encontrasse a marca
exclusiva dos músicos cruzadistas: a veneração a Vargas, a mitificação da colaboração
de classes e da ideologia da outorga da legislação social e trabalhista, enfim, a ampliação do leque de categorias e grupos sociais urbanos envolvidos nas malhas das estratégias de legitimação do regime, que não passaram apenas pelos espaços das escolas e
das instituições afetas ao MESP.
Durante o Governo Constitucional (1934-1937), o MESP observou de perto
e estimulou, com todos os instrumentos ao seu alcance, a cruzada do maestro em
torno da defesa e fortalecimento da arte nacional. Nas palavras de Contier, foram utilizados os mais diversos materiais de propaganda para sensibilizar as massas, a fim de atraí-las para
as grandes concentrações cívico-artísticas (Contier, 1998: 35). Além da sensibilidade para a
seleção dos instrumentos de propaganda adequados e da percepção de que ela era
imprescindível para atingir o objetivo de congregar as multidões citadinas, transfigurando-as em ordeiras e plásticas massas cívicas, Villa-Lobos atribuía um caráter místico a tais eventos, durante os quais fora possível aproveitar…
[…] o sortilégio da música como um fator de cultura e civismo e integrá-la na própria vida
e na consciência nacional – eis o milagre realizado em dez anos pelo Governo do Presidente
Getúlio Vargas (Villa-Lobos apud Contier, 1998: 36).
Ainda que esta avaliação tenha sido feita ao sabor das comemorações dos Dez Anos
da Revolução de 1930, portanto, incorporando elevada carga exegética, não se pode
deixar de lado que o maestro identificasse sua cruzada com a divulgação do Brasil
Novo e, conseqüentemente, com a figura do ditador. Embora a dimensão mágica seja
encontrada no esforço voluntário de desencadear reações emotivas, através da fruição estética da música, como as de um sortilégio.
A par do elogio rasgado a Vargas, sem dúvida que o programa contido nestas
palavras era, no mínimo, polêmico e avançado, mesmo para o horizonte artístico do
modernismo, ou do verde-amarelismo, de que compartilhavam também outras personalidades do regime. Vale acrescentar que, levadas a sério, as palavras do maestro
também autorizam identificar, neste esforço de aprendizes de feiticeiros manipulando
a emotividade das massas urbanas, explicação para diversos elementos de encenação
e do cenário dos espetáculos cívicos aparentemente desvinculados dos objetivos
maiores, como a decoração de diversas comemorações da Semana da Pátria, ou a
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peculiar manipulação dos ícones/índices fotográficos de Vargas. A incorporação de
figuras alegóricas, anteriormente concebidas pelas festas revolucionárias de França,
assumiu, neste contexto, marcado cunho romântico, com a associação das representações da unidade nacional à figura do Chefe de Estado, assim como na busca de
uma rígida ordenação do mise en scène, no interior da qual com freqüência recebiam
destaque as distinções hierárquicas. Seguindo a inspiração de Canetti, a igualdade que
vigorava no interior destes espetáculos era construída em função da meta comum
dos componentes das massas cívicas – a participação num coletivo imaginário, a Nação -- e na comunidade de reconhecimento do líder, Getúlio Vargas.
A relação com os espaços de encenação não escapou do horizonte de elementos mobilizados para construir as representações da coesão nacional. Além do
tempo exigido para a participação nestes eventos, que consumiam horas -- desde a
concentração de participantes -- para que se atingisse a densidade necessária para que
as massas cívicas contemplassem a si mesmas, até o desenrolar de todos os passos da
encenação, este lapso era tão grande que impunha a necessidade da suspensão das
atividades normais, daí a razão pela qual nas datas cívicas não se trabalhava. Para a
realização das solenidades espetaculares, tempo e espaço passam a ser regidos pelas
leis da imaginação e do sortilégio, tempo mítico e sagrado, simultaneamente. Nas
palavras de Contier…
O teatro ou o estádio de futebol transfiguraram-se, agora, segundo o pensamento de VillaLobos, num templo ou local sagrado, onde o indivíduo se confundia com o coletivo, ouvindo, em silêncio, os discursos proferidos pelo Chefe (G. Vargas), ou as músicas de louvor à
Pátria. Ressaltava-se o aspecto tribal ou das sociedades primitivas. Nesse clima sui generis a multidão silenciosa deveria demonstrar o seu profundo respeito ao Chefe ou Caudilho,
símbolo e representante máximo desse Brasil Novo. Neste caso, a música indígena era
mais adequada para expressar o espírito de comunhão coletiva (Contier, 1998: 37-38).
Ainda que pese a discordância com os termos empregados pelo autor, uma vez que
empregamos massa cívica contraposta à escolhida expressão multidão, é possível se perceber, nas palavras de Contier, uma especial sensibilidade para captar a dinâmica dos
fenômenos de massas, abrindo a vertente que incorpora a reação do público espectador como um dos elementos manipulados pelos organizadores desses espetáculos
cívicos.
O referido espírito de comunhão coletiva foi trabalhado também por analistas de
rituais políticos provenientes da antropologia. Outras sociedades se valeram, analo-
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gamente, de mitos legitimadores dos poderosos e de seu domínio, recebendo destaque, no século 20, o mito da unidade nacional, fosse ela localizada na comunidade
étnica, lingüística ou religiosa. Analistas da antropologia política revelaram que o poder ganha a cena pública com características que foram compartilhadas, ao longo do
período, por diversas sociedades e regimes. Nas palavras de Georges Balandier…
[…] O mito da unidade, expresso pela raça, pelo povo ou pelas massas torna-se o cenário
da teatralização política. Ele mobiliza e recebe sua aplicação mais espetacular na festa que
põe a nação inteira em situação cerimonial. Durante um curto período, uma sociedade imaginária, e, conforme a ideologia dominante, pode ver e viver. O imaginário “oficial” mascara
a realidade e faz sua metamorfose. A festa nazista, à qual não falta nem mesmo os poderosos simbolismos cósmicos, é a ilustração lembrada com mais freqüência. Ela apaga as discriminações sociais, ela elimina o discurso em proveito do sortilégio, é quase uma comunhão,
ela leva quase à alienação. J. Duvignaud diz que ela substitui a sociedade civil por uma
“fusão delirante”. Ela transforma um povo inteiro em uma multidão de figurantes fascinados pelo drama em que os envolve o senhor absoluto do poder (Balandier, 1980: 8).
As descrições de Balandier e de Duvignaud podem ser estendidas aos elementos aqui
abordados, embora existam diferenças significativas entre a materialidade das festas
nazistas e as dos espetáculos cívicos do Estado Novo. Conforme foi visto em capítulo anterior, neste trabalho optou-se por considerar a multidão de figurantes fascinados pelo
drama em que os envolve o senhor absoluto do poder como fenômeno de massa, submetida
aos mecanismos de sua formação e constituição específicos, ao que se acrescenta a
singularidade do processo histórico do período 1930-1945, em que elas marcaram sua
aparição na cena pública, aqui designadas sob a ótica do mecanismo de formação de
massas duplas, segundo Elias Canetti. Entretanto, conforme se pôde perceber do
trecho acima, a descrição de Balandier referente ao nivelamento das diferenças e ao
estabelecimento de uma unidade imaginária apreendida como comunhão, não é incompatível com as formulações de Canetti sobre a descarga emocional que se desencadearia no interior das massas (Canetti, 1983: 66-71).
Na linha interpretativa aberta pelas formulações de Canetti, para que os mecanismos de formação de massas entrassem em operação, havia a necessidade de que
os grupos humanos reunidos atingissem determinada concentração no interior dos
espaços em que se congregavam, elementos que o autor designa pela expressão densidade. Observada a relação do número de componentes com o espaço que os envolvia, destacava-se a característica da percepção mútua dos participantes de qualquer
evento, estabelecendo-se, portanto, em função do logradouro, a quantidade mínima
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de espectadores e de figurantes capaz de elevar a densidade até o ponto em que a
massa se colocava como espetáculo para ela mesma: a distribuição de arquibancadas
de um estádio em forma anelar, assim como a sua contraposição a uma cena onde
evoluem os passos do ritual, possibilitam o adensamento das percepções até o ponto
onde o indivíduo se confunde com o coletivo.
Era compreensível a preocupação dos organizadores dos espetáculos cívicos
com a afluência garantida de platéia e de espectadores. A atenção para tais detalhes
pôde ser percebida em dois eventos realizados em 1934 e em 1935, nos quais se manifestara uma verdadeira obsessão pelo volume de participantes, como se a reunião
de grandes contingentes humanos fosse a garantia exclusiva de sucesso. Os arautos
do Brasil Novo demonstraram desconhecer alguns aspectos do comportamento das
massas, mobilizando outros de forma inconsciente, portanto, não é espantoso que a
sua maior glória tenha se constituído em divulgar cifras monumentais. Inspirados que
foram pelo imaginário romântico conservador, idealizaram o apelo expresso pelos
mitos e reduziram os parâmetros de avaliação do sucesso apenas à dimensão quantitativa. Contier relata que, em 1934, o maestro realizara uma concentração cívico-artística
no estádio do Fluminense Football Club, onde se apresentara um evento em que as
características acima apontadas podem ser claramente identificadas. O programa não
apresenta novidades em sua parte musical: Hino Nacional, Hino ao Sol do Brasil, Invocação à Ciência, Apoteose à Arte, Legenda Mecânica, Hino à Bandeira, P’ra Frente, Ó Brasil!
Neste evento, além de reunir um número de participantes que excedera a casa dos
cem mil, eles apresentaram duas características inéditas: a utilização de esquadrilhas
de aviões a sobrevoar o espaço de encenação, trazendo o ronco dos motores de cem
aeronaves para dentro do estádio, incorporando à cena os céus -- até então ocupado
apenas por bandeiras, estandartes corporativos, escolares e militares, além das indefectíveis figurações icônicas e indiciais do Chefe de Estado. Percebeu-se também a
particular distribuição entre figurantes e espectadores, quando o primeiro contingente superou o último: 64 mil executantes dos cânticos e hinos, para uma platéia de 20
mil espectadores, num total de 84 mil pessoas presentes. O autor registrou as seguintes freqüências na composição dos conjuntos corais: 25.000 policiais militares, 10.000
estudantes ginasianos, 6.000 da E.S. do DEM, 9.000 soldados do exército, 6.000 operários,
2.000 policiais e 2.000 escoteiros (Contier, 1998: 39).
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Dentre as demais concentrações cívico-artísticas coordenadas pelo maestro, ao longo de 1934 e de 1935, mereceu destaque o evento realizado no Estádio do Vasco da
Gama, durante o 7º Congresso Nacional de Educação, para o qual afluíram cifra
estimada em 100 mil pessoas, tendo sido prestigiado pelo Prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto, pelo Ministro Gustavo Capanema e pelo próprio Presidente da
República, Getúlio Vargas, dentre outras autoridades convidadas. A contribuição de
Contier ao analisar esta série de eventos massivos foi fundamental: ela deslocou o
foco sobre os temas convencionais, que se pautavam apenas pela consideração dos
espetáculos cívicos a partir da ótica das autoridades do MESP e de suas correspondentes nos Estados. A iluminação do papel de Villa-Lobos serviu para dimensionar
adequadamente a relação entre arte, cultura e educação neste período, além de apresentar elementos significativos no percurso de concepção das campanhas e das solenidades cívicas do Estado Novo, via de regra analisadas apenas da ótica dos protagonistas das iniciativas estatais, o que resulta numa valorização excessiva dos regimentos, normas e leis referentes a esta temática.
À luz destas considerações, não é de se estranhar que a própria instauração da
ditadura do Estado Novo tenha sido marcada por eventos solenes de elevado teor
simbólico e emotivo, como foi o caso da Solenidade da Queima das Bandeiras Estaduais, realizada a 27 de novembro de 1937, abordada no capítulo anterior. A bibliografia utilizada aponta para um recrudescimento do autoritarismo após a tentativa
frustrada de golpe integralista, quando hostes de seus correligionários sitiaram o palácio presidencial em 11 de maio de 1938. Este ano também marcou a realização da
primeira comemoração do 1º de maio como evento oficial, denominado, então, como
Dia do Trabalho. Vargas e Waldemar Falcão, Ministro do Trabalho, recebem lideranças sindicais e delegações de trabalhadores representado suas corporações, e aproveitam a oportunidade para anunciar a futura regulamentação da Lei do Salário Mínimo,
além de outros benefícios para os trabalhadores. Este modesto evento, se comparado
com as solenidades espetaculares que seriam organizadas a partir de 1940 em estádios, inaugurou a relação dinâmica entre o culto à personalidade de Vargas – estabelecido a partir da comemoração de seu natalício em 19 de abril -- e a retribuição que
O nume tutelar das massas trabalhadoras (título de uma das obras de propaganda do DIP)
estenderia aos trabalhadores do Brasil no 1º de maio de cada ano.
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Não se tratava de mera conjectura, portanto, a afirmação de que nem as solenidades cívicas espetaculares nasceram prontas e acabadas no Estado Novo, nem,
tampouco, que se deva atribuir toda a responsabilidade pela sua concepção, organização e realização estritamente ao DIP em associação ao MESP. Cada um dos setores componentes dos grandiosos espetáculos cívicos -- os contingentes estudantis, os
militares, os trabalhadores e as próprias autoridades --, para cada um deles houve
uma trajetória particular, onde se entrecruzaram os percursos que desaguariam nas
solenidades que já haviam se transformado em algo bem mais complexo que as iniciais concentrações cívico-artísticas do maestro cruzadista. Analogamente, o peso dos componentes filofascistas também merece ser matizado, fosse pela rápida evolução das
conjunturas -- que acabou por afastá-los do círculo do poder em 1942 --, fosse pela
franca imersão do país no esforço de guerra, com a subseqüente alteração do peso
político de cada uma das correntes que compunham o bloco autoritário. Os diversos
analistas incorporados na bibliografia deste trabalho manifestam discordâncias face
ao papel desempenhado pela apropriação dos modelos fascista, nazista e salazarista,
que, em medida variável, serviram de inspiração para os projetos políticos de cada
uma das correntes e setores do entourge estadonovista. Embora não pareça incabível
considerar, com Helena M. B. Bomeny, que a distância considerável entre o fascínio que o
fascismo como doutrina exercia e sua efetiva implementação como movimento político, no Brasil
fosse bastante significativa para a temática em pauta (Bomeny, 1999: 151).
Fruto das alterações de rumo imprimidas ao longo do ano de 1938 e das inovações institucionais inauguradas em 1939, como o DIP, as solenidades foram se
tornando progressivamente mais espetaculares e mais massivas, demandando o aperfeiçoamento dos detalhes de organização e de estrutura dos eventos. Para que as solenidades fossem cobertas de êxito, formaram-se comissões e designaram-se assessores que dessem conta da infinidade de detalhes e preparativos envolvidos nas concentrações de dezenas de milhares de pessoas. A análise de Contier nos apontou
que…
[…] A reunião de milhares de crianças, exigia muita disciplina e coesão de esforços. Também era necessário realizar muitos ensaios para que se alcançasse um equilíbrio rítmico e
sonoro que refletisse, assim, um árduo trabalho e a persistência de todos aqueles envolvidos
nesse projeto […] (Contier, 1998: 65).
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A repetição das concentrações cívico-artísticas acabou por transformá-las em criações tão
grandiosas que seu objetivo inicial ficou subsumido na campanha de propaganda,
mais ampla e de repercussão dependente de uma estrutura de registro e de divulgação
que já não mais estava sob auspícios do maestro. As pesquisas realizadas para subsidiar este trabalho apontaram para um fato que corroborou tais afirmações: ao longo
do Estado Novo, à medida que se aproximava o fim da década de 1930 e se avançava
na de 1940, se percebeu um significativo aumento dos registros fotográficos de eventos legitimadores do regime, de episódios em que se construía a veneração ao Chefe
do Estado e das solenidades espetaculares, o que pode ser interpretado como sinal,
como indício da diversificação nas formas utilizadas para divulgar a mensagem autoritária e nacionalista do regime.
Enquanto se ampliam as iniciativas da propaganda política, envolvendo a
progressiva ampliação do uso do rádio e do cinema, ao lado da imprensa e das solenidades espetaculares, se percebeu um deslocamento bastante nítido no papel atribuído à música. Contier nos revelou que…
[…] Dado o caráter grandiloqüente, de conotação ufanista, das celebrações programadas
por Villa-Lobos, a música ficava numa posição secundária em face do discurso verbalizado, de conteúdo nitidamente político e moralista. De fato, a música deveria inebriar os espectadores para que estes ouvissem os fortes apelos populistas assentados no nacionalismo
(Contier, 1998: 66-67).
Este fora o sinal inequívoco de que Villa-Lobos havia sido coroado de êxito, a apropriação da música pela propaganda política -- a música ficava numa posição secundária em
face do discurso verbalizado --, metamorfoseando-as em peças de aceitação popular e
garantindo-lhes a definitiva fixação no imaginário e na memória das gerações que
haviam participado dos espetáculos patrióticos.
As Solenidades Espetaculares do Estado Novo: civismo, patriotismo e
propaganda política
A partir da análise dos calendários de efemérides, denominou-se bloco republicano ao conjunto de solenidades que são comuns a diversos regimes de mesmo tipo,
uma vez que são aquelas que foram inventadas para legitimar simbolicamente a autoridade expressa em nome da soberania popular, característica específica das repúblicas de Era Contemporânea. Segundo levantamento efetuado por Circe Bittencourt,
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em 1931, vigorava o seguinte calendário de efemérides cívicas nas escolas do Estado
de São Paulo, na formulação do manual didático de Osório Duque-Estrada:
Três de Maio – É consagrado à comemoração do descobrimento do Brasil […].
Treze de Maio – É consagrado à comemoração da fraternidade entre os brasileiros […].
Sete de Setembro – Recorda a conquista da nossa independência, o martírio de alguns apóstolos da autonomia, e o exemplo de um destemido grupo de patriotas a cuja frente se destacam as figuras fundadoras de nossa nacionalidade […].
Quinze de Novembro – Lembra a realização dos nossos ideais democráticos, alcançados em
1889 com a proclamação da República […].
Vinte Um de Abril – É consagrado aos precursores da Independência e da República,
simbolizados em Tiradentes, que foi o primeiro mártir desses dois grandes ideais […].
Vinte e Quatro de Fevereiro – É a data da promulgação da nossa carta constitucional
[…] (DUQUE-ESTRADA, Osório, Noções de História do Brasil, apud Bittencourt, 1990: 191).
Entretanto, a referida obra não fornece pistas sobre o padrão das comemorações e as
características de seus rituais, ainda que se saiba que elas ficavam restritas, via de regra, ao espaço escolar, ou se restringiram a desfiles e paradas na Semana da Pátria.
Percebe-se, outrossim, além das ausências de efemérides que seriam incluídas após o
Estado Novo, a articulação de uma agenda em que a concepção de civismo subjacente incorporava apenas os marcos fundamentais para o regime republicano de inspiração liberal. Vale destacar que a República Velha comemorava sua instauração pelo
duplo apelo à Proclamação e à Promulgação da Constituição de 1891, assim como
pagava tributo ao regime que suplantara ao venerar a memória da Princesa Isabel e
de Dom Pedro I. Enquanto o 21 de Abril era tipicamente republicano, fazendo parte
da batalha simbólica pela legitimação de alguns grupos republicanos do Império
(Carvalho, 1990: 55-73), o Descobrimento do Brasil era assinalado pela realização da
1ª Missa em solo da colônia, enaltecendo a participação do clero na aventura de ocupação do Novo Mundo. A galeria de personagens e heróis era, portanto, heterogênea, incorporando nada menos do que quatro personagens da história colonial e da
imperial, apenas a Tiradentes sendo atribuída característica diferenciada dos demais.
Não foi à toa que ela não refletia a mentalidade dos nacionalistas militantes e daqueles que buscavam construir o Brasil Novo a partir de 1930.
As discussões que visavam reformular o papel da educação, assim como a
redefinição do lugar das atividades que incentivassem a perspectiva nacionalista e
inculcassem o patriotismo, ao longo do Governo Provisório e do Governo Constitucional, sem omitir a importância fundamental que a campanha de repressão ao co-
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munismo representou, tiveram sua finalização e ganharam seus contornos definitivos
após a instauração da ditadura estadonovista. O reconhecimento do potencial das
concentrações cívico-artísticas como instrumento de uma política de massas conduzida
pelos autoritários associou-se às demais correntes que demandavam a subordinação
da educação aos imperativos da segurança nacional – posição acatada pelo MESP –
gerando um calendário de efemérides em que o deslocamento do panteão de heróis e
das datas mais significativas veio a se somar ao culto da personalidade e à mística da
outorga da legislação trabalhista e dos direitos sociais aos trabalhadores urbanos. Não
se pode dissociar, portanto, a nova configuração do calendário republicano da invenção de datas comemorativas do novo regime, consolidada apenas no Estado Novo.
Estabelecido o novo calendário – híbrido de republicanismo com veneração
aos poderosos do momento – se percebeu que havia muito em comum nas encenações espetaculares organizadas no período, a recorrência de representações míticas e
de formas rituais: realização de desfiles de delegações trabalhistas, de escolares e de
corporações militares, seguidos de discursos comemorativos e de ordens do dia, todos eles modulados por episódios circunstanciais. É o caso da Proclamação da República, que teve sua comemoração eclipsada pela proximidade da data do golpe que
instituiu o Estado Novo. Analogamente, também contribuiu para a diminuição de
seu significado simbólico a opção pela veneração da Bandeira Nacional, evento que
sobrecarregava a agenda do mês de novembro. Houve uma clara opção ao se proceder ao deslocamento da comemoração do 15 de Novembro para o Dia da Bandeira
Nacional, na medida em que seria contraditório venerar uma república cuja constituição (a de 1891) fora anulada pelo golpe do movimento cívico-militar de outubro de
1930. Vale ressaltar que o Estado Novo recorreu ao expediente já utilizado pelos
fascistas italianos e pelos autoritários portugueses, de recomeçar a contagem do tempo a partir do início da nova era, aqui instituída pelo golpe de 10 de novembro de
1937, ao mesmo tempo em que se procedia às comemorações, por exemplo, dos dez
anos da revolução de 1930 com grande pompa no ano de 1940: quiçá os organizadores
dos eventos patrióticos não se dessem conta de que estavam manipulando duas séries
temporais contraditórias...
A dimensão estritamente republicana do calendário de efemérides seria dada,
em sua face permanente – se procedeu a entronizações de novos heróis no panteão
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da pátria no Estado Novo, como a do Duque de Caxias – pela apropriação das datas
tradicionais ou por deslocamentos como o acima mencionado. Comemoravam-se,
com solenidades espetaculares, a Semana da Pátria e o Dia da Bandeira Nacional,
constatando-se a inclusão de participações especiais no bojo da Semana da Pátria,
quando desfiles militares ocorreram separados das comemorações de cunho escolar,
além da específica atuação da Juventude Brasileira com suas Paradas da Raça. A intromissão de datas instituídas para enaltecer o regime e venerar suas personalidades
se revestiu de uma intenção de equipará-las às anteriormente legitimadas: o natalício
de Getúlio Vargas (19 de Abril), a propalada abertura dos novos tempos a 3 de Outubro, o suposto aprofundamento do ideário republicano com o Estado Novo, a 10
de Novembro, e a reconversão dos operários ao conjunto das forças patrióticas, com
o 1º de Maio reformado, demonstravam clara intenção sacralizadora do mito de brasilidade.
O aniversário da Revolução de 1930 e a data de instauração do Estado Novo se
transformaram nas solenidades maiores do novo regime, momentos em que se enalteciam as características do bloco que subiu ao poder junto a Vargas. A homenagem
aos mortos da Intentona Comunista simbolizava, por outro lado, a depuração pela qual
passara a sociedade brasileira, antes de enveredar pelas sendas de um regime concorde com as mais valorizadas tradições nacionais, que, por sua vez, tinham, nos comunistas, o seu avesso, elemento muito explorado no processo de demonização dos
oposicionistas. Nestas datas, além da propaganda dos próceres da situação, se aproveitavam as oportunidades para propalar as conquistas efetivadas pelos novos rumos
que seguira a política brasileira, na visão de seus protagonistas. Eram também utilizadas as comemorações para qualificar as mazelas do regime superado, quando se elaboravam duras críticas ao liberalismo e se culpava a democracia pelas dificuldades
sociais e políticas pelas quais o país então passava.
A efeméride que melhor caracterizou o esforço para domesticar a espontaneidade que brotava das associações populares autônomas foi o 1o de maio, oficializado como Dia do Trabalho. Ainda que as autoridades se desdobrassem para imprimir
às solenidades em geral um caráter de renovação nas formas de representar a política
e a participação popular, seguramente a incorporação do Dia do Trabalhador ao rol
de comemorações oficiais foi uma das marcas distintivas do período. Como é sabido
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pelos relatos de época, tal movimento teve repercussão elevada, uma vez que lhe
coube a tarefa de, simbolicamente, assegurar a toda a população que os tempos de
intranqüilidade, em que a questão social era caso de polícia, haviam sido superados.
Também foi signo da ideologia de harmonia social e do projeto de colaboração de
classes (Bertolini, 1983: 61-6). Nesta solenidade em particular é que foram percebidas
variações no padrão dos espetáculos, quando se levou em consideração que só nesta
festividade se figurava a expectativa sobre a cultura e os comportamentos dos trabalhadores reunidos em massa. Era a única oportunidade em que se forneceu diversão
aos espectadores, segundo seu próprio gosto, com a apresentação de partidas de futebol em que se revezavam, hora os grandes times, hora seleções estaduais, para deleite
dos trabalhadores reunidos nos estádios.
O derradeiro conjunto de manifestações típicas do período foi classificado
como culto à personalidade do Chefe da Nação. Tratava-se de um bloco de eventos
revestido de razoável ambigüidade, posto que a imagem pública de Getúlio o colocava como uma personalidade supostamente avessa às bajulações e à vida social mundana, por motivos familiares. Mesmo assim, os preitos em sua homenagem não diminuíam de freqüência por conta da modéstia do venerado. A cada dia 19 de abril,
Vargas se ausentava da Capital Federal, usualmente se refugiando em alguma das
estações de águas do sul de Minas Gerais ou na região serrana fluminense. Mas, nem
por isso, sua data natalícia deixava de ser comemorada com desfiles, aglomerações
estudantis e de populares, ao que se seguiu, durante a Guerra Mundial, a realização
de bailes e atividades sociais em sua homenagem, com fundos e doações revertidos
para o esforço de guerra. A comunidade americana do Distrito Federal passou a realizar, a partir de 1942, o Dia do Presidente, com todas as rendas provenientes das atividades sociais voltadas para a criação de fundos de guerra. Seguindo o exemplo dos
norte-americanos as comunidades estrangeiras ali radicadas disputavam qual delas
conseguia proceder a doações estratégicas, como as de aviões de patrulha naval para
guardar a costa brasileira.
Entretanto, Vargas não comparecia a estas homenagens, o que estimulava a
veneração interposta por ícones ou índices gigantescos, inauguração de bustos e estátuas, além das freqüentes entronizações de seu retrato oficial em repartições públicas,
escolas, hospitais e até em fábricas. Getúlio se fechava em copas, descansando em
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alguma das estações de águas, mas as Forças Armadas não esqueciam a sua importância, e foram freqüentes as chuvas de pétalas de rosas, atiradas de aeronaves que
circundavam os logradouros que o abrigavam. Desde o alvorecer, se reuniam manifestantes ao redor das casas onde se hospedava a comitiva presidencial, com a presença de grupos musicais, para abrilhantar o início do dia do Chefe da Nação.
Mas Vargas também foi alvo de homenagens, propaladas como “espontâneas”, por parte das mais variadas categorias sociais, dependendo das circunstâncias
envolvidas. Esse foi o caso do acidente automobilístico sofrido a 1º de Maio de 1942,
na capital federal, que atraiu um imenso contingente de estudantes, trabalhadores,
artistas, burocratas, militares e membros da administração que se deslocavam para o
hospital. Para lá acorriam inúmeras delegações, transmitindo, raramente de viva voz,
os votos de pronta recuperação ao Chefe. Também eram corriqueiramente exploradas pelo DIP as oportunidades em que Getúlio recebia visitas ilustres de todo o tipo,
sendo este o critério maior da confirmação do status de celebridade nacional.
Por último, o país viveu uma verdadeira febre de homenagens toponímicas,
batizando-se todo tipo de logradouro com o nome do líder Vargas, de avenidas a
praças, passando por clubes e grêmios estudantis, chegando até a formas mais comezinhas, como Grandes Prêmios de Jockeys Clubs, em São Paulo e no Rio. Ainda que
fosse esta dimensão do culto à personalidade a mais imediata, ela chegou a convencer
os opositores do Estado Novo que se vivia na época uma getulização do regime. Relatando levantamentos realizados no Museu da República no Rio de Janeiro, Maria
Helena Capelato apontou para a profusão de produtos e de objetos da cultura material do patriotismo que buscavam enaltecer a Vargas e ao regime:
[…] O “Acervo Vargas” conserva desenhos, retratos, pinturas do presidente Vargas, sozinho ou acompanhado de outros personagens, como, por exemplo, o presidente Roosevelt
[…]. Alem disso o acervo contém esculturas, retrato/efígie, retrato/medalhão, o perfil confeccionado em concha e madrepérola de Getúlio Vargas. Estatuetas alegóricas e medalhas
comemorativas também fazem parte desta memória. O Museu da República abriga, ainda,
objetos estritamente confeccionados para a propaganda, na sua maioria, com referências a
Vargas: alfinetes, botões, chaveiros, fosforeiras e colher de café confeccionados com moedas
da época, medalhas comemorativas, maço de cigarros com a efígie de Vargas, flâmulas, estandartes e bandeiras (Capelato, 1998b: 49).
Mesmo tendo sido uma das características mais visadas pelos contemporâneos para
denunciar o culto à personalidade de Vargas, a técnica de divulgação das imagens,
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através de suportes da memória de apelo popular, era bastante conhecida no ocidente
europeu. Peter Burke, que dedicou uma obra inteira à análise e interpretação da imagem pública de Luís XIV, demonstrou que desde a monarquia absolutista francesa já
eram conhecidas tais técnicas de divulgação da figura real, ainda que mantidas as
distinções referentes aos públicos-alvos almejados (Burke, 1994: 13-27). O espanto desencadeado no Estado Novo se deveu ao ineditismo de sua utilização para venerar
um líder em função, vivo e atuante. Compreensível, portanto, se for lembrado que as
homenagens tradicionalmente eram reservadas aos mortos ilustres, idéia central que
presidia a elaboração de um panteão de heróis nacionais. Num passo dos organismos
de propaganda, Vargas se alçara à condição equivalente aos demais membros componentes do conjunto de patriarcas da nacionalidade, razão de sobra para desencadear
resistências por parte de setores ilustrados da opinião pública desarticulada pelo regime. Por outro lado, não é de todo incabível que os propagandistas do período assegurassem aos correligionários e aos simpatizantes a possibilidade de ostentar o seu
apoio a Vargas e ao regime, envergando e exibindo objetos que os associassem diretamente aos dois: afinal, haveria de se encontrar uma forma de permitir que o povocriança manifestasse seu apreço ao pai dos trabalhadores.
As comemorações da Semana da Pátria se destacavam das demais no período
pela sua importância e pela combinação de diversas formas de encenação. Um depoimento de Affonso Romano de Sant’Anna nos revelou que a atmosfera de veneração
cívica esteve estreitamente associada à militarização da sociedade:
Não só vestia-se muito uniforme. Marchava-se muito naqueles dias. E nem por isso o país
era mais feliz. Mas como diziam os mais velhos: “as coisas marchavam”. Marchava-se a
propósito de tudo. Tenho a impressão de que se marchava o ano inteiro e o 7 de setembro
era mais importante que o Natal e o carnaval. Na minha cidade a disputa dos colégios desfilando embandeirados, com alas de bicicletas, atletas e tambores, era a coisa mais séria do
mundo (Sant’Anna, 1987: 2).
Este relato recuperou o impacto que as campanhas de civismo tiveram, mesmo fora
da Capital Federal. Para aqueles que viveram o período na idade escolar, as lembranças não se apagaram, mesmo passados mais de cinqüenta anos de instauração da ditadura, época em que tal depoimento foi registrado. Outras pesquisas apontaram para
o fato de que o cotidiano do período envolvera também a mobilização em torno do
calendário litúrgico. Havia uma intensa movimentação, de maneira que se alternavam
as efemérides cívicas, com as trabalhistas e com as religiosas, infundindo na popula-
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ção a idéia de uma renovação nas relações de sociabilidade. Embora, avaliadas retrospectivamente, a partir da lembrança de anciãos, as estratégias veiculadas pela
propaganda estadonovista apresentaram grande eficácia ao associar as encenações
políticas com as manifestações religiosas. Pesquisas recentes sobre a memória histórica nos revelaram que as comemorações políticas e as religiosas atuaram sobre o imaginário de amplas camadas da população:
[…] Tentamos esquadrinhar a eficácia simbólico-pedagógica das comemorações políticas e
religiosas impostas à população como também a tentativa de disciplinarização impingida ao
carnaval. Cotejando as narrativas dos velhos moradores com o discurso da imprensa da época, é possível inferir que aquelas festas se constituíram como estratégias que deixaram marcas profundas no imaginário dos depoentes (Coelho et alii, 1995: 97-109).
Além das características descritas acima, quiçá a combinação de vários elementos de
encenação e a mobilização de distintos mecanismos de formação de massas tivesse
auxiliado na ampliação dos públicos atingidos pelas mensagens patrióticas. Pois enquanto o depoimento de Sant’Anna apontou para a obsessão pelos desfiles e pelas
paradas, a pauta de comemorações impelia os observadores da época a senti-las assim, uma vez que as participações de diversas categorias distintas, como a eleição de
atividades prioritárias segundo a faixa etária, também colaboravam para embasar a
impressão de que a sociedade se achava em movimento permanente: as coisas marchavam.
A Semana da Pátria se revestia de um significado ímpar no conjunto de comemorações, alternando paradas militares, desfiles estudantis, solenidades em praças
e ruas, eventos em estádios, retransmissão de discursos e programações radiofônicas
especialmente concebidas para a efeméride. Portanto, além de demandar a conjugação dos mais variados esforços institucionais, a imprensa corrente colaborava para
elevar as expectativas com suas notícias avulsas e reportagens dos preparativos em
curso. O jornal Correio da Manhã destacou, em sua cobertura dos eventos do ano de
1938, os preparativos para a sua realização, exibindo chamada para “As grandes festas da Semana do Brasil”: a “Parada da Mocidade e da Raça”, que se deu na Praça
Paris, no dia 4 de Setembro, desde as 9 horas da manhã, e a programada “Hora da
Independência”, a grande solenidade espetacular organizada no estádio do Club Vasco da Gama, no dia 7, que seria iniciada às 4 horas da tarde, mas acabou sendo cancelada por conta de condições climáticas adversas. Ainda que ela não tivesse sido
realizada, os jornais noticiaram os intensos preparativos que foram articulados para
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seu almejado sucesso, onde se destacava a profusão de detalhes e de prescrições de
comportamento, de horário, de distribuição espacial dos blocos de figurantes e da
platéia, de procedimentos emergenciais, e dos deslocamentos de ida e vinda para o
Estádio do Vasco da Gama, no bairro de São Januário. Portanto, à luz deste nível de
detalhamento, não parece improcedente asseverar que as autoridades do regime buscavam, deliberadamente, organizar um dispositivo capaz de desencadear a formação
de massa contida e lenta, na tipologia apropriada de Canetti. Lembrando que a formação de massas demanda que seus componentes reconheçam a meta que os agregou – a comemoração da Independência Nacional --, assim como uma direção a ser
seguida, compartilhada por todos – ver e ouvir o Presidente Vargas --, merece destaque a observação da multiplicidade de detalhes necessários para se colocar imensos
contingentes humanos em situação de ritual solene. Assim, ainda que a Parada da
Mocidade e da Raça tenha acontecido, enquanto que a Hora da Independência fosse
cancelada, os esforços e os preparativos para sua consecução foram integralmente
realizados, o que constitui significativa fonte de informações intercambiáveis entre os
dois eventos de 1938, assim como entre o evento abolido e os que lhe foram posteriores.
Nos registros pesquisados se constatou uma riqueza e uma abundância de
detalhes comuns à linguagem da produção artística em geral, e à dos espetáculos teatrais, em particular. A Praça Paris e o Estádio do Vasco da Gama receberiam decoração especial para sediar eventos da magnitude então pretendida, ficando a sua concepção e a instalação a cargo do pintor Gilberto Tromposki e do arquiteto Fernando
Valentin. Segundo o Correio da Manhã…
Ornamentadas de colunas, flâmulas e legendas cívicas, a praça Paris e a praça de Esportes
de São Januário, apresentarão aspecto magnífico, servindo de cenários admiráveis para o
desfile e a concentração da juventude brasileira[…] (Correio da Manhã, 02/09/38, p.
14).
O mesmo diário carioca antecipava o volume de participantes esperados para a Parada da Mocidade e da Raça, estimando a adesão de 54 estabelecimentos de ensino e
clubes esportivos, alçando a cifra de 30 mil rapazes e moças, aos quais se acrescentaram os contingentes das representações da Marinha e do Exército, cuja projeção ficou em torno de mais 15 mil figurantes. Para conduzir um contingente tão monumental de figurantes, no qual não estavam incluídos os espectadores, as autoridades e
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demais convidados, foram criadas comissões com atribuições especiais, como as de
policiamento e tráfego e aquela que se incumbiria apenas de organizar a concentração que precedia o evento, na medida em que neste esforço já se estabelecia a ordem
de entrada das representações que desfilariam. Os deslocamentos de delegações
cumpriam um cronograma de chegada e de saída, com rígida determinação dos horários para cada uma delas. Preparado o cenário e ordenada a participação das delegações, as prescrições se ativeram ao desfile propriamente dito:
[…] O desfile será feito em coluna por 9, observadas as seguintes distâncias: entre as fileiras, 80 centímetros; entre as facções (Companhias ou grupos de 45) 5 metros; entre as representações 10 metros; entre os agrupamentos, 50 metros (Correio da Manhã,
02/09/1938, p. 14).
Foi claramente perceptível o movimento da comissão organizadora que transferira
para as delegações civis o mesmo padrão que vigorava para as militares, o que não
deixa de reforçar as análises que apontam para a militarização da sociedade durante o
período. Tampouco seria impertinente transpor, para este contexto, análises dos desfiles e paradas militares.
Descartadas as razões de ordem estética, as prescrições mencionadas acima
poderiam ter como objetivo desencadear mecanismos de multiplicação dos participantes, além do entusiasmo anteriormente manifestado pelos membros da comissão
organizadora. Embora a projeção inicial de quarenta e cinco mil participantes não se
confirmasse, em reportagem sobre a realização da Parada da Mocidade e da Raça, o
Correio da Manhã afirmara que o número de jovens chegou a vinte mil participantes
(Correio da Manhã, 06/09/1938, p. 14). Elias Canetti aponta para esta peculiaridade
da aparição das massas: o seu intento de parecerem o maior possível, a sua busca de
ostentar grandes volumes de componentes. Para alcançá-lo, fora lançado mão de
expedientes corriqueiros, como a padronização dos blocos e das falanges de participantes. Segundo Canetti…
O que mais chama a atenção no rio é a sua direção […] Desta forma o rio se transforma
também em um dos seus símbolos, porém não tanto de massa em si, mas sim das formas
singulares de sua manifestação. A limitação da largura, do que não pode aumentar de maneira contínua e repentina, faz com que o rio, como símbolo de massa, tenha sempre algo de
provisório. Ele representa as procissões: os homens que observam das calçadas da rua são
como as árvores nas margens, o sólido encerra o que é fluido […].
O rio é a massa em sua vaidade, a massa que se exibe. O elemento de exibição não é o
menos significativo que o de direção […] Todas as formações de caráter fluvial – como procissões e manifestações – mostram a maior parte possível de sua superfície: elas se esticam o
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mais que podem, exibindo-se ao maior número possível de espectadores. Elas querem ser
admiradas ou temidas. Sua meta imediata não é realmente importante, importante é o tamanho do espaço que as separa dos espectadores, o comprimento das ruas pelas quais elas se
estendem […] (Canetti, 1983: 89-91).
O autor descreveu as particularidades do rio enquanto símbolo de massas, chamando
a atenção para as características da massa que se exibe. Ao destacar o componente fluvial, não se deve perder do horizonte da presente análise o fato de que tais mecanismos
de formação de massas se associaram uns aos outros. Portanto, a massa em sua vaida-

de não abandonou sua característica mais ampla de massa dupla, como foi visto em
capítulo anterior. A luz desta perspectiva, a massa patriótica fora chamada a se exibir,
assumindo a característica acima apontada. Se a meta imediata não é realmente importante
significa que se trata de uma massa classificada como lenta, ou seja, o distanciamento
da meta implica em permanência de sua agregação, ou no adiamento de sua inelutável dissolução.
Neste contexto, a descarga emotiva ficava adiada até o instante anterior à sua
iminente dispersão, aquele em que os participantes se exibiam para as autoridades
instituídas, uma vez que, na vertente brasileira dos desfiles e das paradas, o autoritarismo explícito se manifestara na presença do ditador como centro das solenidades.
O palanque oficial era o foco dessas formas de apresentação das massas fluviais: afinal, os participantes não desfilavam para seus concidadãos ou para seus familiares,
mas para as autoridades presentes, o Chefe do Estado ou seus representantes. Aliás,
não é descabido afirmar que o fundamento da forma desfile se localizava na visibilidade dos participantes pelas autoridades: foi a sua presença que diferenciava as manifestações corriqueiras dos atos solenes e dos rituais em que o poder estatal se colocou em cena, como também sinalizava para os componentes das delegações em desfile a sua posição subalterna. O simultâneo reconhecimento deste jogo de posições
na hierarquia imaginária estabelecida pelo espetáculo propiciou o instante adequado
para se presenciar a descarga emocional. O Correio da Manhã publicou as indicações
de como os participantes do desfile deveriam proceder à saudação das autoridades
diante do palanque oficial:
Será feita por ocasião da passagem de cada representação pelo pavilhão presidencial, mediante um comando ou silvo de apito e consistira: para representações que conduzirem bandeirinhas, em agita-las com o braço direito erguido acima da cabeça e para os que não conduzirem, em olhar á esquerda, devendo o comando ser dado á distancia de oito passos do pavilhão (Correio da Manhã, 04/09/1938, p. 22).
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Embora ainda houvesse a necessidade de um comando, realizado por alguém que
não fizesse parte das representações em desfile, não seria descabido sugerir que os
participantes tivessem elevado a sua ansiedade e a sua prontidão ao se aproximarem
do ponto central de seu percurso. A suposição aqui abraçada é a de que a descarga
emocional se realizasse neste instante, desencadeando uma sensação passageira e
fugaz de euforia, incentivada pela percepção de sucesso e de dever cumprido, ainda
antes de se atingir a área de dispersão dos figurantes, momento em que a situação de
ritual solene se desfazia. A representação de povo-Uno, a imagem de uma pátria coesa
e em marcha ascendente ganhava grande possibilidade de ser marcada indelevelmente na memória de todos os presentes.
O mais elevado grau de militarização, por outro lado, se encontrava na revista
das tropas formadas, quando o chefe da corporação militar as exibia para o seu superior hierárquico em posição de sentido, enquanto a autoridade as observava imóveis e
em continência. Este foi o passo inicial da mais importante solenidade do Dia da
Pátria, quando Getúlio Vargas passou em revista um contingente de 15 mil homens das
forças de terra, mar e ar (Correio da Manhã, 08/09/1938, p 3). A seguir, as tropas desfilaram diante do palanque oficial localizado na Praça Paris. Para a situação das tropas
em posição de continência, Canetti concebeu a floresta como símbolo adequando do
poderio bélico pronto a ser acionado. Nas palavras do autor:
Outro e não menos importante aspecto da floresta é a sua imobilidade múltipla. Cada um
dos troncos está enraizado e não cede diante de ameaça alguma. Sua resistência é absoluta,
nunca cedendo seu lugar. O tronco pode ser cortado, mas não movido. Assim, a floresta se
converteu num símbolo do exército: um exército em formação, um exército que não foge em
circunstância alguma; que se deixa despedaçar até o último homem antes de ceder um único
palmo de terreno (Canetti, 1983: 91-92).
Novamente, foi possível registrar a ação de mecanismos de multiplicação dos participantes exibidos publicamente. Em qualquer uma das duas vertentes – rio ou floresta --,
portanto, é possível se perceber a valorização do número, a busca de uma estética
dos grandes contingentes humanos em atitude solene.
Embora a solenidade da tarde do dia 7 de setembro – denominada Hora da
Independência -- tenha sido cancelada, o discurso de Vargas fora irradiado para todo o
país, diretamente do Palácio da Guanabara, após a apresentação de um programa
especial da Hora do Brasil versando sobre as personagens históricas homenageadas
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nos eventos da semana. Em sua locução radiofônica, o presidente Vargas qualificou
o sentido das comemorações que seu discurso encerrava:
O culto dos heróis e das glorias passadas não pode traduzir-se numa atitude de pura contemplação, de passividade estéril. Há de revestir, antes, a grandiosidade de um compromisso
publico, projetando diante de nós as figuras máximas da historia pátria, a exigirem, pela
memória de seus feitos, que saibamos perpetuar-lhes o exemplo e manter o ritmo da prosperidade nacional (Correio da Manhã, 08/09/1938, p 3).
A interpretação do Chefe do Estado foi direta e certeira: a participação nas comemorações e demais solenidades significava um compromisso político dos participantes,
naquele momento, com os feitos passados dos alegados protagonistas de nossa história. Neste sentido, foi possível se perceber como o próprio ditador se envolveu na
divulgação de mensagens que estimulassem os ouvintes a serem identificados como
massa patriótica, portanto, contraposta ao conjunto de inimigos internos, intensamente glosadas em outras peças da propaganda do regime.
No mesmo movimento em que atribui sentido às comemorações que se encerravam, Vargas projetou suas expectativas para as solenidades vindouras, ao dizer
que elas seriam a mais cabal demonstração do nosso esforço pelo levantamento do nível cultural e eugênico da mocidade. Nos espetáculos cívicos dos anos seguintes, o papel reservado
à juventude seria bem mais amplo, implicando na concepção de encenações específicas para esta parcela dos públicos-alvo das campanhas de divulgação do patriotismo.
Quando as solenidades em estádio deslocaram a importância anterior dos desfiles e
das paradas, se produziram figurações e evoluções mais adequadas aos participantes
de menor faixa etária.
As comemorações do ano de 1939 seguiram o mesmo padrão estabelecido no
ano anterior: a Parada da Mocidade, nos dias iniciais da Semana da Pátria; um desfile
estritamente dedicado à participação das Forças Armadas, com a presença de seu alto
comando e demais autoridades do governo; a solenidade em estádio – Dia da Pátria -, com a presença de Vargas e demais ministros, incluindo o discurso presidencial a
ser irradiado para todo o país, em evento denominado Hora da Independência. A Parada
da Mocidade foi realizada na manhã do dia 3 de setembro, às 9 horas, contando com
a presença do Presidente Vargas. Naquela oportunidade, recebeu de um representante estudantil uma mensagem em nome da juventude, não tendo proferido discurso
em retribuição. Foram organizadas comemorações pelo Dia da Independência nos
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sindicatos do Distrito Federal no mesmo dia. Entretanto, a marca específica das comemorações deste ano ficara por conta da delegação militar que visitara o país: a
representação dos argentinos teve significativa participação nos eventos ao homenagear, com um desfile pela Avenida Rio Branco, no dia 5 de setembro, a Independência. O Presidente Vargas recebeu, na tarde do mesmo dia, uma delegação de oficiais
argentinos no Palácio do Catete. Na manhã do dia 7, na grande parada militar, os
fuzileiros navais argentinos abriram o desfile, secundados por contingentes da Marinha brasileira e por diversas unidades de combatentes do Exército, recebendo destaque a participação de forças motorizadas.
Na tarde do dia 7, desde as 14 horas, as delegações de estudantes já ocupavam o estádio do Vasco da Gama, em São Januário. As estimativas oficiais declaravam que o contingente de escolares preparados para participar dos cantos corais alçava a cifra de trinta mil. Do início das festividades até o momento em que chegou o
Presidente Vargas, às 16 horas, o maestro Villa-Lobos conduziu o gigantesco coral
em demonstrações de canto orfeônico. Instalado o presidente no palanque das autoridades, foi executado o Hino Nacional. A seguir, o Chefe do Estado proferiu seu
discurso, abrindo a Hora da Independência, com a transmissão radiofônica da fala
presidencial. Terminada a alocução, os escolares passaram a apresentar outras peças
do repertório orfeônico, culminando com as evoluções de ginastas na área central do
gramado do estádio, quando todos bradaram vivas ao Presidente Vargas e entoaram
a canção patriótica Viva o Brasil. Num gesto simbólico de apropriação dos espaços
formais reservados para a solenidade, os figurantes extravasaram seu júbilo numa
espécie de homenagem espontânea a Vargas, ocupando a área de evoluções no campo de futebol para saudá-lo, embora as mensagens cívicas dedicassem a data à veneração da figura de Dom Pedro I.
A intensificação das emoções propiciada em uma solenidade de estádio esteve relacionada com os mecanismos de formação de massas. Canetti designou esta
situação peculiar como massa duplamente fechada: aquela em que os membros da comemoração, simultaneamente, se isolavam do espaço da cidade em que habitam,
voltando suas atenções sobre a própria platéia da qual eram componentes. A imagem
elaborada pelo autor foi a do circo, embora sua formulação também seja adequada
para eventos em estádios. As características da arquitetura, bem como as do espetá-
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culo, favoreciam a elevação da carga emocional desencadeada pelo programa apresentado. O fenômeno aqui descrito foi incluído na tipologia de Canetti como massa
anelar. Nas palavras do autor…
As filas são escalonadas de baixo para cima para garantir que todos possam ver o que está
ocorrendo embaixo. No entanto isto tem como conseqüência que a massa está sentada perante si mesma […] O que provoca a excitação neste espectador também excita os demais,
e ele o percebe […].
A massa que se exibe desta forma não é interrompida em lugar algum. O anel que ela
forma é fechado. Nada escapa dela… Mas não existe falha alguma: esta massa é fechada
em relação ao lado externo e também em si, ou seja, é duplamente fechada (Canetti,
1983: 27-8).
Portanto, a descarga emocional fora condicionada duplamente, pelo contágio das
emoções compartilhadas, bem como pelo encadeamento do espetáculo, abrindo a
possibilidade de que se manifestassem gestos e iniciativas aparentemente espontâneas. A música colaborou em muito para que se criasse uma atmosfera de cerimônia,
deixando em suspenso todos os demais compromissos da vida cotidiana, lançando os
presentes em uma jornada de fantasia e de imaginária grandeza reservada ao futuro
do país. Esta fusão delirante criava a efêmera comunidade a partir da qual fora possível
enunciar o nós que constituía a visão de povo-Uno do período. Analogamente, a descarga emocional propiciada pelo evento significava, para os participantes, a constatação da realidade da massa patriótica -- que se contrapunha aos contingentes de eventuais inimigos internos, como foi visto em capítulo anterior.
As comemorações do ano de 1940 foram afetadas por elementos circunstancias, que acabaram por lhes imprimir um cunho diferenciado. Além do clima de guerra na Europa, que reforçou as preocupações com o preparo da população para envidar os esforços necessários durante um período de conflagrações bélicas, a fundação
da Juventude Brasileira em março, assim como as festividades do Decênio da Revolução
de 1930, deixaram marcas que se expressaram também nas solenidades da Semana da
Pátria.
A elevação da juventude à categoria de público-alvo das campanhas de mobilização cívica do Estado Novo redundou em intenso embate político no interior dos
ministérios. As discussões e disputas entre os diversos projetos se estenderam de
1938 a 1940, momento em que o acordo estabelecido pendeu apenas para a dimen-
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são cívica das atribuições da nova organização. Ao analisar as posições dos protagonistas deste processo no ano de 1938, Bomeny afirmou:
No projeto político de construção do Estado Nacional há um lugar de destaque para a pedagogia que deverá ter como meta primordial a juventude. Ao Estado caberia a responsabilidade de tutelar a juventude, modelando seu pensamento, ajustando-a ao novo ambiente político, preparando-a, enfim, para a convivência a ser estimulada no Estado totalitário. Não
faltariam nesse plano símbolos a serem difundidos e cultuados; mitos a serem exaltados e
programas a serem cumpridos. O que interessa mais de perto é a sua transformação no
grande projeto cívico a ser implementado no Estado Novo. Dentro desse grande projeto inclui-se, entre outras, a iniciativa do governo de arregimentar a juventude em torno de uma
organização nacional […] (Bomeny, 1999: 147).
A intenção manifesta do regime em enquadrar a juventude nas malhas de organizações estatais significou um avanço no autoritarismo com que ela era tratada, pois as
atividades até então entendidas como extensão da vida escolar – a participação nas
solenidades cívicas e nos demais espetáculos do Estado Novo – vão se tornar de
caráter obrigatório, como também a adesão dos educandos à nova organização. A
estrutura da Juventude Brasileira envolvia as diversas faixas etárias de estudantes,
como também prescrevia deveres e obrigações diferenciadas por gênero. Nas palavras da referida analista…
[…] Aos poucos, a militarização da juventude cedeu lugar à formação nos jovens aos quais
se dirigia o movimento do amor ao dever militar, a consciência das responsabilidades do soldado, o cultivo de valores cívicos. Das mulheres, batizadas por “brasileirinhas” e “jovens
brasileiras” esperava-se o sentimento de que seu maior dever é a consagração ao lar e o bom
desempenho de seu papel de mães e donas-de-casa. As virtudes militares estavam reservadas
aos homens, em uma rígida e bem definida divisão de papéis sociais. Em 2 de março de
1940 estava formalizado o Decreto-lei nº 2.072, que instituiu a “Juventude Brasileira”,
deixando para trás todo o ímpeto militarizante e mobilizador que a conjuntura de 1938
tanto cultivou […] (Bomeny, 1999: 151).
Vale ressaltar que, a partir de 1940, a participação nos eventos do calendário da Juventude Brasileira transformou-se em obrigação, o que aprofundou o caráter autoritário da relação do regime com os estudantes. A adesão aos espetáculos cívicos e
demais eventos pautados pela organização, assim como a assimilação dos valores
patrióticos e nacionalistas, se tornara compulsória.
Em documento produzido no calor das discussões sobre as formas de arregimentação da juventude, o Ministro Capanema teceu considerações a respeito da
particularidade da organização brasileira, quando comparada com as juventudes fascista e nazista. Demonstrando sua simpatia pela solução encontrada pelo Estado No-
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vo metropolitano, o ministro defendera o emprego de solução análoga à da Mocidade Portuguesa. Na opinião do ministro e na publicidade de Portugal, as organizações
adequadas à juventude assumiriam o formato de corporações de estudantes. Nas
palavras do Ministro Capanema…
O jovem escolar, homem ou mulher, será obrigado a fazer parte da juventude, porque não é
nenhum partido político ou corporação partidária, mas faz parte da própria educação e
ninguém, assim, terá a liberdade de não querer entrar nela, porque a Juventude aparece como existem as aulas de português, de latim ou matemática, às quais ninguém pode se furtar, ela é um momento da escola. Portanto, o jovem matriculado é, obrigatoriamente, parte
integrante dela e deve participar em todas as suas celebrações. Fora da escola, o jovem é livre
de ir para sua igreja, de praticar a sua religião, de freqüentar as corporações esportivas, culturais, etc., desde que não estejam agindo em sentido contrário ao da escola, porque aí, então, o Estado tem de agir, não mais contra o ingresso do jovem, mas contra a própria instituição. Dada, porém, a existência de uma corporação patriótica, educativa, fora da escola,
desde que o menino possa freqüentá-la, que vá. Não pode, no entanto, furtar-se aos seus deveres para com a Juventude Brasileira (Capanema apud Horta, 1994: 260).
Embora fosse compreensível o intento de diferenciar as organizações totalitárias das
que presidiram a elaboração da Juventude Brasileira, o seu autoritarismo não era menor por isso. Como bem destacou Capanema, o estudante era livre para tomar suas
opções individuais, menos a de furtar-se aos seus deveres para com a Juventude Brasileira.
Além da participação nos recém criados “Centros Cívicos”, os jovens matriculados
deviam realizar um conjunto de atividades que se estendiam do cotidiano da sala-deaula, passando pelo espaço escolar como um todo, até chegar aos estádios, às ruas e
às praças, nas datas nacionais. Um analista da educação no período, Baía Horta, descreveu a gama de ações características da organização:
O culto patriótico da Juventude Brasileira deveria ser prestado em face da Bandeira Nacional e teria, no Hino Nacional a sua primeira e maior expressão (art. 3º). Ele seria realizado através de comemorações especiais, definidas em calendário, a ser incluído dentro do
período letivo do ano escolar (art. 5º). Estavam previstas comemorações simples, a serem feitas no início dos trabalhos escolares pelo professor da classe, nas escolas primárias, ou por
professores especialmente designados, nas escolas secundárias, e comemorações especiais, semanais ou quinzenais, em torno de um nome, acontecimento, ideal ou problema definido no
calendário. Nas grandes datas nacionais estas comemorações poderiam ser feitas em público,
reunindo vários estabelecimentos de ensino (art. 7º) (Horta, 1994: 263).
As atividades da organização já se somavam, vale lembrar, às aulas de canto orfeônico e às de educação física, o que permite compreender, à luz desta tríplice influência,
a elevação do padrão das encenações e das evoluções nos espetáculos cívicos. Os
estudantes foram sendo preparados com apuro e dedicação cada vez maiores, assim
como ocorrera uma elevação acentuada na freqüência com que foram produzidas as
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solenidades e as comemorações ao longo do período. O escritor Affonso Romano de
Sant’Anna, testemunhou a atmosfera de patriotismo exacerbado, matizando as intenções aparentemente altruístas da organização e dos seus colaboradores no período,
quando disse:
Não só se usava uniforme e se marchava muito. Cantava-se muito naqueles dias. Hinos de
exaltação ao ditador é claro. Lembro-me de uma manhã ensolarada no grupo escolar em
que a professora ao piano nos fazia cantar essa frase lapidar: “Getúlio Vargas o gênio varonil”. Vejam, um menino que teve que cantar isso na sua infância está perdido para sempre. O menino e o país [...] (Sant’Anna, 1987: 2).
Da pregação cívica e da exaltação patriótica à vulgar veneração, segundo o
depoimento acima assevera, o caminho foi bastante curto. A apropriação política
pelos próceres do regime, das solenidades e das comemorações em benefício de seus
projetos pessoais de ascensão, metamorfoseou-as em demonstrações espetaculares de
subserviência ao ditador. A elevação da ordem, hierarquia e disciplina a posição de
valores inquestionáveis não poderia levar a outra situação que não fosse o culto ao
chefe. Contraditoriamente, a veneração à figura de Vargas solapava seu próprio fundamento: o líder providencial não era um ser humano como os seus compatriotas,
mas portador de qualidades muito acima dos cidadãos comuns, como a propaganda
não deixava de alardear insistentemente. Talvez a identificação desta fratura tenha
colaborado para que elementos prosaicos e aparentemente supérfluos despontassem
nas concentrações cívico-orfeônicas, como a entrada de Vargas em carro aberto, saudando o
público presente aos estádios. Ou a sua participação nos passos do ritual em posição
dividida com os participantes, como na solenidade do Dia da Bandeira, em 1937,
quando ele hasteou o pavilhão nacional ao lado dos estudantes que ocupavam os
demais mastros. Os exemplos se repetem em inúmeros eventos, como nas comemorações da Semana da Pátria de 1940.
A Parada da Mocidade e da Raça foi realizada em 4 de setembro, sem apresentar inovação alguma em termos de cenário ou de logradouro. A Praça Paris abrigou o palanque presidencial, a afluência popular, segundo os registros da imprensa,
fora significativa e entusiástica, enquanto a novidade fora reservada à participação da
Juventude Brasileira. O Dia da Independência decorreu com a realização das duas
solenidades típicas: a Parada do Dia da Pátria, pela manhã, com a participação exclusiva das corporações militares que desfilaram pela Avenida Rio Branco, seguindo um
protocolo de cerimonial que envolvera a revista das tropas pelo Chefe de Estado e
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seu comparecimento à subseqüente parada militar. Durante a realização do referido
desfile, a aviação militar despejou pétalas de rosas sobre a sede do DIP no Palácio
Tiradentes, encerrando os eventos da agenda da manhã. À tarde, Vargas prestigiou o
lançamento da pedra fundamental do monumento ao Barão de Rio Branco na Esplanada do Castelo. Na mesma tarde, efetivou-se a cerimônia de incorporação da União
dos Escoteiros do Brasil à Juventude Brasileira, em solenidade no Estádio Vasco da
Gama, perante uma platéia de 40 mil alunos das escolas do Distrito Federal (Horta,
1994: 256-7). As comemorações estavam em andamento, com a usual execução do
repertório de canções e de hinos patrióticos, quando se anunciou a chegada do Presidente Vargas ao logradouro. Ele foi recebido com aclamação geral dos participantes,
efetuando uma volta completa pelo campo em carro aberto, saudando platéia e figurantes ao som do Hino Nacional. Após os cumprimentos e instalado no palanque das
autoridades, proferiu seu discurso, incitando os ouvintes a dirigirem seu júbilo cívico
para a consecução de duas consignas: união e trabalho. Nas palavras de Vargas…
O lema da nossa vida tem de ser: união e trabalho.
Pela união faremos da Pátria uma entidade sagrada e pelo trabalho a engrandecemos, tornando-a rica, forte e respeitada.
Permanecemos dignos dos nossos maiores e das nossas tradições de honra: continuemos a
mostrar que sabemos sentir, pensar e agir impulsionados pelos altos interesses nacionais.
Demonstraremos, enfim, que somos donos dos nossos destinos e estamos decididos a realizálos sem temer perigos nem medir sacrifícios (Correio da Manhã, 08/09/1940, p 3).
Tal afirmação peremptória da soberania nacional teve como alvo, inequivocamente,
dissipar as preocupações com a conflagração bélica que se avizinhava, tendo tomado
de roldão, na época, boa parte do continente europeu. A valorização da efeméride se
vinculava aos futuros sacrifícios que seriam demandados da população para defender
os altos interesses nacionais. Sem dúvida não fora premonitória a incitação à união e trabalho, tampouco o repto de que os brasileiros se alçassem à posição de donos dos seus
destinos sem temer perigos nem medir sacrifícios. Os espetáculos cívicos como este, afinal,
também serviam para preparar os participantes e os ouvintes a transferir as expansões
de júbilo cívico -- desencadeadas numa comunhão imaginária -- para a faina cotidiana
do sobre-trabalho exigido pelo futuro, mas previsível, esforço de guerra.
O perfil das comemorações da Semana da Pátria apresentou alterações significativas à medida que avançavam as gestões do governo para enfrentar os tempos de
guerra. Compreensível, portanto, que os militares tivessem seu papel ampliado nas
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encenações, assim como aumentassem as manifestações de apreço à figura do Chefe
de Estado. A ampliação das iniciativas visando a arregimentação da juventude trilhava o mesmo caminho, como foi o caso desta primeira aparição da Juventude Brasileira, realizando a sua formatura geral comemorativa da Independência. As celebrações
passaram a ser parcialmente realizadas na Praça da República, como foi o caso da
Parada da Raça e do Desfile da Juventude. Neste evento, reuniram-se 35 mil escolares de variada faixa etária, na manhã do dia 5 de setembro, ao fim do qual prestaram
homenagem a Vargas, entregando-lhe flores. No dia seguinte, pela manhã, no mesmo
logradouro, teve lugar o desfile militar do Dia da Pátria, com a presença de delegações de cadetes argentinos e paraguaios, além dos contingentes nacionais das três
armas. Contudo, as inovações ficaram por conta da recepção recebida por Vargas ao
chegar: as bandas militares entoaram o Hino Nacional e, para marcar o início da parada, revoada de pombos. Dentre as inúmeras representações que compuseram o
desfile, destacou-se a participação dos cadetes brasileiros e das duas delegações convidadas, que portaram as bandeiras desfraldadas em território nacional desde a colonização, estabelecendo uma continuidade emblemática da colônia até a república, que
arrancou grande e entusiástico aplauso da multidão, segundo a cobertura do Correio da
Manhã. Outro momento de intensidade emotiva foi proporcionado pela Força Aérea
Brasileira, quando suas esquadrilhas sobrevoaram o espaço de evoluções, desencadeando eufóricas manifestações de entusiasmo popular. Ao final do evento, Vargas
deixou o palanque das autoridades, dirigindo-se para o Palácio do Exército a pé, em
meio às expansões de júbilo do público presente.
A concentração cívico-orfeônica da tarde, a Hora da Independência, se revestiu de uma grandiosidade ímpar: o maestro Villa-Lobos regeu um contingente de 35
mil escolares no Estádio do Vasco da Gama, reunido desde as 14 horas. As prescrições de distribuição das delegações pelo estádio discriminaram até o lugar a ser ocupado pelas vozes que iriam compor o imenso coral. Ás 16 horas o Chefe do Governo adentrou o recinto, realizando a costumeira volta pelo campo em carro aberto, na
companhia de sua esposa. Depois de ocupado o palanque das autoridades, teve início
a execução do Hino Nacional, seguido do discurso de Vargas, irradiado para todo o
país. Em sua fala, o ditador ressaltou os momentos sombrios que eram vividos em
outros países do hemisfério norte, ao enunciar que quando existe a iminência de perigo,
não é possível atender reivindicações particulares nem admitir situações excepcionais, edificadas à
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custa do sacrifício da maioria da população. Não devemos esquecer a lição recente dos acontecimentos: ou se salvam todos ou perecem todos. Conclamando os presentes e os ouvintes a manterem a serenidade e a confiança nas autoridades, o presidente definiu o momento como o de uma verdadeira vigília de armas a que se submetem os povos que querem sobreviver livres
e soberanos. As cores sombrias com que fora composta a fala presidencial seriam matizadas pela intensidade com que o fervor cívico foi manipulado na programação de
canto coral. Foram executados, entre outros, o Hino à Independência, o Hino a Bandeira
Nacional, a Saudação Orfeônica a Bandeira, o Canto do Aviador, além das canções folclóricas do repertório usual. Enquanto Vargas era escoltado do palanque até a pista por
uma “guarda de honra” de escolares portando a Bandeira da Juventude Brasileira, o
Hino Nacional fora executado pelas bandas e acompanhado pelos presentes. Ao
ocupar assento em seu veículo, para uma nova volta pela pista de atletismo do campo, entre aplausos e manifestações de entusiasmo, os escolares entoaram a Canção do
Pajé, de Villa-Lobos.
O comportamento dos participantes acima descrito não deve ser interpretado
como excessivo, artificial ou mesmo falseado pela cobertura jornalística oficial. As
características da massa anelar, como foi visto antes, contribuem para que a massa se
descarregue para dentro do espaço que a contém. Durante o decurso das comemorações espetaculares, é possível identificar as características atribuídas por Canetti a este
tipo de reunião:
[…] As pessoas deixam para trás a vida dos seus relacionamentos, de suas regras, de seus
usos e costumes. Sua permanência em conjunto em grande número está garantida apenas
por um determinado espaço de tempo; a excitação lhes foi prometida, porém sob uma condição muito especial a massa deve descarregar-se para dentro (Canetti, 1983: 27-8).
No contexto das concentrações cívico-orfeônicas a excitação também teve lugar, por se tratar de um espetáculo com grande número de participantes, que desempenharam papéis diferenciados ao longo do evento, como componentes de representações estudantis, como membros do coral, como figurantes das evoluções e das coreografias
apresentadas. Para todos estes contingentes, esteve assegurada, em maior ou menor
grau, alguma forma de interação com os passos do cerimonial executado. À platéia
coube compartilhar, pela densidade do público presente, pelo intenso ritmo em que
se sucediam as “atrações” da Hora da Independência, ou pelo simples enlevamento
causado pelas mensagens emotivas abrigadas no repertório patriótico, da exaltação de
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sentidos e do extravasamento eufórico que tomou conta do estádio em alguns momentos da mise en scène. Todo o ritual apontava para a valorização da figura de Vargas.
O seu discurso seria ouvido em todo o país e era o motivo maior da presença de tantos espectadores. Os participantes aguardavam a sua chegada para com ele compartilhar a constatação de que o Brasil Novo já estava acontecendo: começava naquela encenação teatral de homenagem aos patriarcas do Estado Nacional, e teria prosseguimento até que atingisse a todo o país. A expectativa de participar, a perspectiva de
vislumbrar a representação da hierarquia social e da pirâmide de poderes incluindo a
cada um dos presentes era extremamente estimulante. Este mútuo reconhecimento
imaginário colaborava para que a descarga emocional se desse ao largo do papel desincumbido pelo condottiero. Não foi casual o fato de que as crônicas jornalísticas descrevessem as saudações dos populares a Getúlio Vargas como apoteóticas expansões
de júbilo e de regozijo: o que estivera em jogo fora a visibilidade do súdito do estado
pelo seu chefe supremo.
As comemorações e solenidades espetaculares iriam ganhar um novo aspecto
a partir de 1942, fosse pelo ingresso do país no esforço de guerra, fosse pela reiteração contínua dos mecanismos que suportaram e incentivaram a sua realização. Ao
longo dos cinco anos iniciais do regime, suas iniciativas nas áreas de educação física,
de canto orfeônico e na de arregimentação da juventude em organizações criadas
pelo Estado, como a Juventude Brasileira, frutificaram, a ponto de causar uma elevação geral na qualidade das encenações de unanimidade nacional, assim como uma
perceptível ampliação na freqüência do público que prestigiou os eventos. A campanha de glorificação de Vargas, as festividades dos Dez Anos da Revolução de 1930 e
a absorção da propaganda da política de colaboração de classes -- simbolizadas pelas
assíduas paradas trabalhistas e pelas perseverantes celebrações do Dia do Trabalho --,
acabaram por infundir em amplos setores do público uma familiaridade significativa
com os espetáculos e as encenações de apoio ao regime. Vale ressaltar que a dinâmica da luta interna dos componentes do círculo do poder também colaborou para que
o nível geral de mobilização alçasse patamares mais elevados, como o demonstrou a
campanha pela entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados e o conseqüente isolamento dos simpatizantes das potencias do eixo, como patenteara a crise ministerial
de julho de 1942. Ainda que hoje pareça uma preocupação exorbitante e desmedida,
os súditos dos países com os quais o Brasil se declarara em guerra foram proibidos de
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participar ou mesmo de assistir às solenidades comemorativas da Independência neste ano, por conta da suposta revelação de segredos militares passíveis de ser observados durante a realização das paradas do Dia da Pátria.
O clima de União Nacional -- que tomou conta do país após a decretação de
guerra à Itália e à Alemanha em agosto de 1942 -- se expressou também nas comemorações da Semana da Pátria. Pela primeira vez se presenciou a inclusão de paradas
de trabalhadores e de populares no conjunto de eventos celebrativos da Independência. Conclamadas e organizadas pelos funcionários do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, comandado à época por Marcondes Filho, as representações trabalhistas se concentraram no campo do Fluminense Football Club, num contingente
estimado em 60 mil participantes. O Ministro Marcondes Filho se dirigiu aos presentes em rápido discurso, incitando a todos a cerrar fileiras em torno de Vargas e a se
prepararem para os sacrifícios que seriam necessários para garantir a continuidade do
programa do regime. Em seguida teve início a passeata, dirigindo-se para o Palácio
do Catete, onde Vargas assistia às manifestações de apoio e às homenagens que lhe
foram prestadas: as delegações portavam faixas, cartazes e retratos do Chefe de Estado. Terminada a parada defronte ao palácio, os manifestantes não se dispersaram até
que o presidente lhes saudasse com uma rápida alocução de improviso. Com o repto
lançado pelo ditador, motivando os participantes a aderirem ao governo em sua batalha pela produção e pela defesa da soberania nacional, estava simbolicamente lançado
o esforço de guerra. Nesta oportunidade, se testemunhou, pela primeira vez, a participação de representações sindicais e de grande volume de populares se manifestando em apoio ao Estado Novo fora do âmbito das festas trabalhistas e das solenidades
do regime. A parada militar do Dia da Pátria, realizada na Praça da República conforme registrou a imagem SSP4201 (Anexo:211), ganhara em brilho e em preparo,
com palanque das autoridades diferenciado, com uma ala para as autoridades e outra
para os demais convidados, assim como a sofisticação dos cumprimentos que se deram após o encerramento do desfile, no Ministério do Exército. A programação vespertina não discrepou do padrão das anteriores concentrações cívico-orfeônicas produzidas
pelas equipes dirigidas pelo maestro Villa-Lobos: conjunto de coral com 35 mil figurantes; o usual repertório patriótico, com os hinos oficiais e as canções de exaltação a
Vargas e ao país; volta em carro aberto, ao início e ao final do espetáculo; discurso
do presidente – a Hora da Independência; embora tenha sido incluída uma encena-
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ção de representações trabalhistas -- denominada “Queremos Ferro e Aço” --, normalmente associada às comemorações do Dia do Trabalho. Ao final, as então corriqueiras expansões de júbilo e regozijo por parte da platéia, descritas pela cobertura
do Correio da Manhã como apoteóticas.
As festividades do ano de 1943 foram realizadas durante o esforço de guerra,
o que implicou numa ampliação dos eventos programados, como também na sofisticação e no detalhamento das encenações. Em solenidade promovida no dia 1 de
setembro, no estádio do Botafogo, com a participação exclusiva de escolares, tivemos o exemplo de uma solenidade cívico-desportiva, como as analisadas por Cláudia
Schemes (Schemes, 1995: 88-152). As imagens SSP4302 (Anexo:213) e SSP4303 (Anexo: 214) registraram alguns momentos em que se tornava possível analisar a representação da sociedade da época em que a colaboração de cada corporação fora avaliada pela sua contribuição para o esforço de guerra. A figuração, que teve como público alvo apenas os estudantes de primário, conduzia o imaginário dos espectadores
e dos participantes para uma projeção do futuro desejado, em que escolares apareciam vestidos como adultos: meninos envergando uniformes de soldados, de marinheiros e de aviadores, ladeados por duas meninas fantasiadas, uma de enfermeira e a
outra de musa cívica, adornada por uma cocarda no melhor estilo neoclássico das
festas revolucionárias francesas. Embora a semelhança com os Altares da Pátria seja
grande, a ausência de signos religiosos cristãos permite que se arrisque uma designação que aponte para o paganismo da antiguidade, bem ao gosto do universo de referência de Rousseau, como foi visto no capítulo anterior. Portanto, no altar da pátria
pagão, encimado pela Bandeira Nacional, se pôde observar, na imagem SSP4303
(Anexo:214) a intromissão de um ídolo, pairando sobre toda a cena: a efígie fotográfica de Vargas. Enquanto a nação se organizava para zelar pela sua soberania, revelando aqueles que mais intensamente para isso iriam contribuir, o condottiero pairava
placidamente ao fundo e acima da representação concebida pelos seus funcionários.
Na mesma celebração, ao final da execução de hinos e de cânticos patrióticos, os
escolares apresentaram evoluções de ginastas, no centro do gramado, compondo a
palavra “Caxias”, enquanto nas arquibancadas a platéia retrucava com “Viva o Brasil”.
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A Parada da Raça daquele ano se realizou na manhã de 3 de setembro, nas
imediações do centro da capital, conforme registrado na imagem SSP4304 (Anexo:
215), onde se percebeu o destaque dado para a participação feminina, quando falanges de virginais alunas de branco, com seus uniformes de ginastas, desfilaram em
torno do obelisco da Avenida Rio Branco. A parada militar do Dia da Pátria foi concebida segundo os cânones então em vigor, com destaque para os grandes contingentes, como o deste ano, em que desfilaram 50 mil representantes das três armas, ocupando o espaço a elas consagrado, na Avenida Presidente Vargas, diante do Ministério da Guerra. A Hora da Independência reservara também significativa riqueza de
detalhes em suas figurações, que a cada ano ficavam mais sofisticadas. As representações escolares, os componentes do coral e a platéia totalizaram 70 mil participantes
da celebração no estádio do Vasco da Gama. O maestro Villa-Lobos conduziu um
conjunto de 35 mil alunos, executando o repertório patriótico desde as 16 horas, até
que foi anunciada a presença do Chefe de Estado. Vargas entrou em cena, precedido
de batedores em motocicletas, conduzido em carro aberto ao longo da pista externa
ao gramado, retribuindo às saudações, aplausos e demais manifestações da platéia.
Sua alocução teve início às 16 horas e 25 minutos, referindo-se ao panorama que se
descortinava do palanque oficial e valorizando a participação da juventude ao enunciar que o ânimo combativo da gente moça do Brasil é de excelente têmpera. Vibra nas manifestações de exaltação patriótica e se retrata na massa excepcional do voluntariado. No mesmo movimento de sua argumentação, aproveitou a oportunidade para enaltecer a colaboração de classes e a harmonia social, ao mesmo tempo em que justificava a consigna de
união nacional e capitalizava em benefício próprio sua preeminência enquanto comandante supremo, ao qualificar o povo brasileiro como aquele que livre de preconceitos,
apreciando os homens em função de seu valor social, não alimenta ódio, não cultiva ressentimentos,
nem prevenções. Os elogios ao povo brasileiro, as incitações ao trabalho e à união -necessários ao esforço de guerra -- estiveram também presentes no repertório que se
seguiu à execução dos hinos da Independência e da Bandeira Nacional. A Juventude
Brasileira, formada com suas bandeiras, entoou Salve, Presidente Vargas, a que se seguiu
a apresentação de um canto cívico-religioso intitulado Invocação, que teve como solista
Violeta Coelho, cuja participação ficou registrada na imagem SSP4301 (Anexo: 212).
O coral exibiu o Hino da Vitória, de autoria do Ministro Gustavo Capanema, secundado por um número de bailado cívico, de autoria de Villa-Lobos, denominado Dança
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na Terra, interpretado por 100 alunos trajados com figurações de vestes indígenas,
sintomaticamente inspiradas em motivos da arte marajoara, como se verificou na
imagem SSP4306 (Anexo: 216), cuja civilização havia sido extinta algumas décadas
depois da chegada do invasor europeu no século 16, mas que, nem por isso deixou
de impressionar o imaginário nacionalista, que vislumbrava na suposta recuperação
do patrimônio cultural dos ameríndios uma alternativa para o litoral degradado pela
influência estrangeira, ponto de vista corroborado por grandes figuras do período,
como Roquete Pinto (Almeida, 1999: 89-112). Terminadas as apresentações, o presidente se retirou do estádio sob aclamações entusiásticas.
As comemorações do ano de 1944 se deram sob a atmosfera de guerra, com
manifestações de apoio dos mais variados setores e com relevo para a participação
militar. A parada do Dia da Pátria, organizada na Praça da República, se valia do amplo espaço da Avenida Presidente Vargas para demonstrar o vigor, a disciplina, o
preparo e, sobretudo, os equipamentos que simbolizavam a atualização do país na
área, como também o aumento da projeção dos militares no círculo do poder. A importância que os militares assumiram na ditadura do Estado Novo se revelava na
assiduidade com que Getúlio comparecia a eventos castrenses e as paradas militares.
As encenações colocavam o ditador como ponto central das paradas, o foco virtual
das reverências militares. A estetização das massas nas paradas era elemento fundamental para se compreender sua excessiva duração e seu caráter maciço: a valorização do sublime, do descomunal e do sobre-humano, ainda que no caso da parada
militar se destacasse o esforço, a ordem, a organização e a disciplina dos figurantes.
Os desfiles das corporações militares pela Avenida Presidente Vargas ofereceram
uma ilustração adequada desta inclinação.
As celebrações da Semana da Pátria de 1944 seguiram a tendência dos anos
anteriores, embora as referências ao contexto de guerra se expressassem com maior
intensidade. Na Hora da Independência, que contou com um público total de 70 mil
pessoas, Vargas adentrou o estádio do Vasco da Gama em carro aberto, sendo recebido com aclamações de “Viva o Brasil!”, “Viva a FEB!”, “Vitória às Nações Unidas!”. Em seu discurso, a questão da guerra ocupou um lugar de destaque, assim como a avaliação da contribuição brasileira no esforço conjunto dos aliados: a nossa
intervenção direta no setor militar não data dos dias vitoriosos de 1944. Começou com penosos servi-
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ços de escolta marítima e defesa de comboios e culminou com a incorporação da FEB aos gloriosos
exércitos que combatem na libertação da Europa. Tempos difíceis, de grandes sacrifícios,
mas que permitiram a Getúlio afirmar que este aniversário da independência encontra a nação no ponto mais alto de sua existência política. Também se encontravam alusões no programa musical, que constou dos hinos oficiais e de três canções patrióticas, homenageando o patrono da aviação brasileira – Santos Dumont --, conclamando a proteção
divina – Invocação a Cruz –, cantada em 3 vozes, e a composição Trabalhar, Progredir e
Vencer!, característica de um momento de mobilização geral. Durante a apresentação
de outras peças do repertório nacionalista -- todas elas regidas por Villa-Lobos que
apareceu na imagem SSP4401 (Anexo:217), diante de um corpo coral de 30 mil escolares --, as crianças encenaram evoluções portando retângulos coloridos, até formar
um gigantesco painel representado a Bandeira Nacional. Segui-se a tradicional retribuição das aclamações de júbilo da platéia, com Vargas circundando o recinto em
parada automobilística. Este fora o derradeiro momento em que o ditador desempenhou o papel de aclamado condottiero numa solenidade de Semana da Pátria. O ano
seguinte decorreria sob o impacto da vitória: derrotados os inimigos externos, a união nacional seria imediatamente desfeita, não havendo mais justificativa para a manutenção de um ditador em plena vaga de libertação que assolou as nações outrora beligerantes.
Na Hora da Independência em 1945, havia um nítido tom melancólico no
discurso de Vargas, denunciando que este já percebia que seus dias diante da presidência estavam chegando ao final. Ao mesmo tempo em que buscava infundir nos
ouvintes entusiasmo por ter conseguido vencer os tempos de dificuldades, se insinuara a tentativa de controlar os rumos da sucessão e da redemocratização sem solução
de continuidade.O que pode ser percebido quando asseverou que prometera eleições
livres e honestas, e quero presidi-las com absoluta isenção e segurança. Nada mais pretendo. Já o
disse em várias oportunidades e o reafirmo agora. A crônica jornalística daqueles dias não
dedicou muita atenção às comemorações do Estádio Vasco da Gama. Tampouco
mencionou que, pela primeira vez, o cerimonial do evento fora quebrado com efetiva
espontaneidade, no momento em que os populares presentes ao espetáculo, terminado o discurso de Vargas, invadiram o campo onde fora erigido o palanque oficial e se
aproximaram do condottiero informalmente, como o público mundano se acercava das
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celebridades da época. Despontando entre a multidão de simpatizantes e correligionários, faixas ostentavam a consigna queremista: “Queremos Getúlio!”.
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CAPÍTULO 4:
SOLENIDADES DE APOIO AO REGIME NO ESTADO NOVO

Neste capítulo serão abordadas as comemorações solenes e as celebrações
festivas concebidas pelo Estado Novo como formas de legitimação política. Começando pelo Dia do Trabalho, investigando suas relações com o culto à personalidade
de Vargas, manifestado prioritariamente nas datas de seu natalício (19 de abril), até se
chegar às celebrações criadas para enaltecer as realizações do regime, como as solenidades comemorativas dos Dez Anos da Revolução de 1930.
O conjunto de acontecimentos mencionados discrepava dos espetáculos patrióticos tratados nos capítulos anteriores, fosse pelo seu caráter contingente, fosse
por opção teórica do presente trabalho, que não enquadra como cívicas as produções
que não fossem particulares ao campo da educação – caso do culto à personalidade e
das comemorações trabalhistas. Ao diferenciar o civismo e a propaganda política do
regime, ainda que o primeiro possa ser incluído na segunda, a questão dos públicosalvos foi aqui valorizada, distinguindo as mensagens dirigidas aos adultos daquelas
recebidas pelas crianças e pelos jovens, assim como a arregimentação da Juventude
Brasileira, ou do escotismo, fora diversa daquelas das campanhas de sindicalização.
Os mecanismos de formação de massas, analogamente, atuaram de maneira
específica em cada um dos contextos mencionados acima, oferecendo ao analista
encenações de sentidos diversos, ao se tratar de desfiles de escolares, portando Bandeiras Nacionais, se comparados com as paradas trabalhistas ou com as comemorações de 1º de Maio em estádios. Ainda que o conteúdo ideológico das mensagens
tenha sido comum, ainda que o regime tenha se utilizado de um quadro de referências que perpassou as produções legitimadoras de alto a baixo, elas não foram manipuladas nas encenações espetaculares da mesma maneira, tampouco teriam agido de
forma equivalente. Caso assim fosse, estariam sendo negados os fundamentos do
pensamento autoritário, a hierarquia existente entre as diferentes idades, assim como
a preeminência do pai sobre toda a família, elemento central do patriarcalismo e do
familialismo, como já fora apontado por Alcir Lenharo (Lenharo, 1986: 11-51). O re-
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conhecimento de que houve uma ampliação da influência militar -- como modelo
inspirador das encenações e dos espetáculos do poder --, comprova que apontaram
para rumos diferentes a utopia da transformação dos operários em soldados da produção
e a metamorfose dos escolares em soldados do Brasil. O sentido metafórico presente na
primeira expressão não foi equivalente à expectativa de que os jovens recebessem
efetivo treinamento militar e se dirigissem para o front como membros da FEB. Portanto, no presente trabalho, ainda que o componente pedagógico estivesse contido
nas solenidades legitimadoras do regime, elas não serão equiparadas aos espetáculos
cívicos, na medida em que a tentativa de sua inclusão no conjunto das grandes datas
nacionais não obtivera sucesso. O 1º de Maio, ao ser transformado em Dia do Trabalho, carecia de patrono nacional, tanto quanto de uma data ou de um evento que se
lhe atribuísse o caráter de marco fundador. Não eram sequer mencionados o Massacre de Chicago em 1886, os enforcamentos de Adolpho Fischer, Alberto Parsons,
George Engel e Augusto Spies, tampouco sua elevação à categoria de mártires de Chicago em 1894, ou a luta pela jornada de trabalho de oito horas no continente europeu,
que o Congresso Operário da Segunda Internacional, em Paris, em 1889, decidiu
aclamar como data simbólica para o movimento trabalhista internacional. Assentadas, portanto, sob a produção de silêncio (Ferro, 1989: 41-75) sobre os acontecimentos
internacionais e sobre as práticas operárias brasileiras que se iniciaram na década de
1890, o perfil e a legitimidade das criações do Estado Novo não sobreviveram ao
final do regime – elas não foram incluídas nas grandes datas nacionais --, ou, quando
recuperadas pela redentora (1964-1985), não apresentaram mais o mesmo sentido de
que foram portadoras nas décadas de 1930 e de 1940.
As solenidades trabalhistas: a invenção do Dia do Trabalho
As festas e as celebrações trabalhistas se prestaram aos analistas para expressar o percurso pelo qual passara a relação do Estado com a classe operária ao longo
das décadas de 1930 e de 1940. Enquanto imperou apenas o aspecto repressivo, que
identificava na ação dos sindicatos e das demais organizações populares apenas manifestações de revolta, de sublevação e de instabilidade públicas, o movimento foi enquadrado na categoria de inimigo interno. Após o lançamento das bases institucionais
para a divulgação das mensagens incentivadoras da colaboração de classes e da harmonia social, começara a ser concebido um novo padrão de relações com a classe
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trabalhadora urbana, no qual se acenavam para as possibilidades de cooptação de
lideranças e de mobilização dos contingentes sindicalizados. Um analista das origens
do trabalhismo brasileiro elaborou a seguinte síntese – a partir da ótica propiciada
pela abordagem do Dia do Trabalho – para o período que se estendeu de 1931 a 1937:
[…] Em 1º de maio de 1931, o Cristo Redentor, “braços abertos sobre a Guanabara”,
acolhia Getúlio Vargas e sua mulher, Darci Vargas, que matavam a tarde deslizando, de
automóvel, pelas ruas de Copacabana, Tijuca, Corcovado e Santa Teresa. Exatos dois anos depois, Vargas se entregava, placidamente, à leitura de jornais, revistas e livros. Em 1º
de maio de 1934, o presidente via-se às voltas com boatos sobre um golpe militar e se queixava de “intrigas políticas”. Pela primeira vez, esse dia, que transcorria para ele como um
feriado qualquer, fora entrecortado pela inauguração de um bairro operário em Benfica e
outro, de funcionários públicos, em Marechal Hermes, tendo sido, então, “festivamente recebido”. Em 1935 e 1936, Vargas outra vez se dedicava exclusivamente a assuntos governamentais, sem se envolver em nenhum tipo de comemoração. Em 1937, a seis meses do
novo golpe que implantaria o “Estado Novo”, lá estava ele na fazenda de amigos, dividindo o tempo entre andar a cavalo, repousar e comer, como bom gaúcho que era, o seu indefectível churrasco (Paranhos, 1999: 96).
As festividades operárias que foram realizadas ao longo destes anos, ao menos até 1935, ainda mantiveram o apelo à autonomia do movimento, enquanto se
engendravam as primeiras iniciativas de cooptação e de apropriação por correntes
políticas autoritárias dentro do governo, mas sem contar com a presença de Vargas.
Esta distância denotava, segundo o pesquisador citado, a existência de empecilhos
para se neutralizar o sindicalismo autônomo:
[…] A resistência que estalava aqui e ali, as dificuldades encontradas pelos grupos dominantes para a definição de um projeto político mais bem acabado, tudo isso se revelava nessa
ausência de Vargas nas comemorações do 1º de maio (Paranhos, 1999: 96).
O trabalhismo, por ser uma apropriação das tradições do movimento operário, não
lograva conviver com a exibição de vozes dissonantes, negando sistematicamente a
cultura popular dos trabalhadores urbanos: ele conseguira ampliar seu apoio se beneficiando da atmosfera de intimidação e de perseguição generalizadas que se seguira ao
ano de 1935. É difícil acreditar que tantos proletários aderissem aos espetáculos enaltecedores do regime em que se transformaram as celebrações, se tivessem tido outras alternativas de manifestação e de expressão.
As comemorações do 1º de maio de 1938 foram realizadas no Palácio da
Guanabara, em evento reservado, com a participação de Vargas e do Ministro do
Trabalho, Waldemar Falcão, ladeados de líderes sindicais e de delegações trabalhistas.
Nesta oportunidade, Vargas divulgou decreto-lei que, no futuro, iria beneficiar os
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trabalhadores que tencionassem construir suas moradias, isentando-os do imposto de
transmissão na compra de terrenos para erigir suas casas. Também anunciou a futura
regulamentação da lei do salário mínimo, que, na prática, ocorreu apenas em 1940. A
lógica que presidia a doação futura de supostas vantagens materiais para os trabalhadores pôde ser entendida mediante sua articulação ao culto à personalidade do Chefe
do Estado.
O circuito anúncio-agradecimento-implantação era parte da mística da doação dos direitos trabalhistas, construção da propaganda política divulgada para se
fazer crer que o Estado Novo se antecipava às reivindicações proletárias, colocando
os seus supostos sujeitos de direitos – os trabalhadores – na condição de agraciados
pela benevolência do líder clarividente. O esquema funcionava a partir do anúncio
em 1º de maio, sendo retribuído pelas homenagens dos trabalhadores a Vargas na
data de seu próximo natalício – o reconhecimento da graça a ser alcançada --, e implantado no ano vindouro. Esse mecanismo articulava a construção imaginária da
doação e do doador, obviamente colocando o ditador na posição bastante conhecida
do líder populista que se considerava o proprietário do orçamento estatal e que distribui, ao seu talante, benesses aos súditos do estado. Neste contexto histórico, nas
palavras de Marilena Chauí, a república se torna família, o fundo público se torna patrimônio
privado, a lei exprime a vontade pessoal do governante e a ação política se realiza sob a forma da
relação direta, sem mediações, entre o doador de favores e a clientela (Chauí, 1999: 54).
A lei do salário mínimo almejava a colaboração de classes e a harmonia social.
Nas palavras de Vargas: a legislação social do Brasil veio estabelecer a harmonia e a tranqüilidade entre empregadores e empregados […]. É preciso a colaboração de uns e de outros no esforço
espontâneo e no trabalho comum em bem dessa harmonia […] (Vargas apud Bertolini, 1983:
60-66). Não fora resultado, portanto, do reconhecimento das péssimas condições de
trabalho e das remunerações aviltadas que percebiam os que viviam de sua faina diária, mas instrumento para garantir o congraçamento de todas as classes sociais. A lei representara um encontro de interesses, concebida pela autoridade estatal, que revelou seu
equilíbrio e sua equanimidade na portaria do Chefe de Polícia do Distrito Federal,
publicada no Correio da Manhã de 1º de maio, sob o seguinte título: Nem passeatas
nem reuniões em logradouros públicos!
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No mesmo ano, em improviso enunciado após manifestação trabalhista na
Avenida São João em São Paulo, no dia 28 de junho, Vargas retornaria à questão,
definindo sua visão peculiar sobre os direitos individuais e o papel atribuído à legislação social:
O Estado Novo não reconhece direitos individuais contra a coletividade. Os indivíduos não
têm direitos, têm deveres! Os direitos pertencem à coletividade! O Estado, sobrepondo-se à
luta de interesses, garante os direitos da coletividade e faz cumprir os deveres para com ela.
O Estado não quer, não reconhece a luta de classes. As leis trabalhistas são leis de harmonia social (Vargas apud Bertolini, 1983: 64).
Os indivíduos, portanto, tinham deveres a cumprir para com a coletividade, mas o
Estado, como fiador do compromisso, decidiu pela suspensão de direitos, como na
portaria policial registrada mais acima, em que a manifestação de apoio ao regime era
a opção única, ao menos para aqueles que não quisessem acabar nas mãos de Filinto
Muller e do Tribunal de Segurança Nacional.
Em 1939, a solenidade foi organizada na Esplanada do Castelo, com a participação de Vargas, e com intensa arregimentação de representações trabalhistas e
delegações de fábricas no Distrito Federal. A reportagem do Correio da Manhã registrara uma parada trabalhista com duas horas de duração, período durante o qual os
trabalhadores desfilaram diante do Palácio do Trabalho, numa reverência ao ditador
onde não faltaram faixas contendo slogans enaltecedores da política social do regime.
Estava preparado o cenário para que Vargas anunciasse a extensão de novos direitos
e novos benefícios para os trabalhadores que o homenageavam. Nesta solenidade se
deu a assinatura de um conjunto de leis: foi criada a Justiça do Trabalho e anunciada
a abertura de escolas profissionais e de restaurantes populares no Distrito Federal.
Ao comparar as celebrações que se realizavam na data com o anterior clima de instabilidade e de incerteza, o ditador chegou até a se referir ao prédio do Ministério como uma comprovação de que os tempos haviam mudado e de que os trabalhadores
seriam amparados pelo novo regime. Nas palavras de Vargas…
[…] Como vedes, no regime vigente, participais diretamente das atividades organizadoras
do Estado, em contraste flagrante com a situação anterior a 1930, quando vossos interesses
e reclamos não eram sequer ouvidos e morriam abafados nos recintos estreitos das delegacias
de polícia. Hoje, tendes, no maior e mais belo edifício público do país, a vossa própria casa
e nela penetrais sem constrangimento.
Comparai, olhai esse passado bem próximo, e regozijai-vos de desempenhar, conscientes das
vossas responsabilidades, o relevante papel de força construtora da nacionalidade, dentro do

137

espírito da ordem, que é a garantia de vosso futuro e do engrandecimento do Brasil (Correio da Manhã, 03/05/1939, p 3).
Ao afirmar que os trabalhadores passaram a ter franco acesso à autoridade competente para dirimir questões trabalhistas e apresentar seus pleitos aos governantes, vale
lembrar que o componente autoritário fora reforçado pela expectativa de que as relações entre patrões e empregados fossem metamorfoseadas em disputas em torno do
direito público. Ao mesmo tempo, a referência à superação do ambiente das delegacias era descabida -- também não se modificara durante o Estado Novo, haja vista os
contingentes de militantes trabalhistas que estavam, naquele exato momento, cumprindo penas nos presídios.
Neste contexto de produções de sentidos e de construções imaginárias, a
apropriação da data pelo regime se manifestou também pelo papel reservado aos
trabalhadores no evento. A sua participação se dera através de uma encenação da
harmonia social e da colaboração de classes apregoadas pelos discursos dos governantes: a parada trabalhista. Ela nos apresentava a visão autoritária do lugar dos proletários na sociedade, desfilando para as autoridades e recebendo a dádiva do reconhecimento de seu valor presente e de seu compromisso futuro de construir, em
ordem, a nacionalidade. Obviamente, sob a condução daqueles que possuíam o monopólio do saber sobre a lei e sobre o social (Chauí, 1999: 55). A exibição dos contingentes de ordeiros trabalhadores se fazia mediante sua prévia identificação com os
ofícios e as profissões das quais eram parte – desfilavam organizadamente, distribuídos por ramos da atividade econômica, por empresas, envergando, orgulhosos e garbosos, seus uniformes cotidianos e ostentando faixas com consignas da propaganda
oficial. A distribuição dos figurantes se dava pelo modelo militar, com pelotões marchando segundo prescrições detalhadas sobre a distribuição espacial dos participantes.
Ainda que se divulgasse a manifestação como espontânea, a ação dos mecanismos formadores de massas fluviais esteve presente, com a tendência a multiplicação artificial do número de manifestantes (Canetti, 1983: 89-91), tendo como meta se
exibir para o ditador e como momento da descarga emotiva o seu discurso, em particular quando o locutor enaltecia a contribuição dos proletários na obra de construção
da nacionalidade. As paradas trabalhistas fizeram tanto sucesso como figuração da
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nova ordem, que extravasaram o espaço das ruas e praças e foram levadas também
para dentro dos estádios. Como nas procissões, quando os crentes agradecem a Deus
e aos Santos pelas graças alcançadas -- mesmo que fosse apenas a condição de trabalhador urbano --, os participantes homenageavam a Vargas, o enviado da providência
divina. Como nos desfiles militares, as tropas dos trabalhadores do Brasil se apresentavam ao seu comandante-em-chefe, o condottiero dos pampas. As paradas trabalhistas,
em escala reduzida e em perspectiva pontual, reproduziam alguns dos elementos
centrais do imaginário carregado de religiosidade e de veneração ao líder que o Estado Novo proporcionou.
Em 1940, as festividades foram deslocadas para o estádio do Vasco da Gama,
em São Januário. Durante o evento, Vargas assinou o decreto de fixação do salário
mínimo, beneficiando a família trabalhadora, tema que também foi aproveitado na
decoração do cenário que abrigou os músicos participantes da celebração. Na imagem PM4001 (Anexo:206) foi registrada uma composição de painéis especialmente
concebidos para a comemoração. O primeiro plano abrigava duas bandeiras na posição vertical, num arranjo que manteve cores e formas geométricas em harmonia com
o alinhamento especial. Havia uma faixa, na altura do solo, com a frase Salve Dr. Getúlio Vargas, que ligava as duas bandeiras; a composição também abrigava duas figurações de famílias operárias, atrás de cada uma das bandeiras, no segundo plano. No
plano de fundo se localizava um semicírculo, com o formato do sol no alvorecer,
onde se inscreveu Estado Novo. Os músicos ocupavam o espaço entre o segundo plano e a figuração do sol do novo tempo. Ainda que colocadas em posições simétricas,
as representações das famílias operárias não eram idênticas, apresentando alguma
variação nas figuras dos demais componentes: as mães diferiam, como também a
idade e o vestuário dos membros de suas proles. As imagens masculinas eram alegóricas, retratando os trabalhadores como se fossem ferreiros, operários de forja artesanal, ou operadores de forno de fundição, uma vez que envergavam aventais e exibiam seus torsos nus. Além dos traços dos desenhos, que lembravam a escola futurista
italiana, vale destacar que as imensas efígies saudavam o novo dia -- iluminado pelo
Estado Novo -- com gestos semelhantes aos cumprimentos empregados pelos fascistas em suas solenidades: o braço estendido, para o alto, com a mão aberta, lembrando o aceno dos legionários da Roma antiga. Embora cada um dos figurantes empregasse braços diferentes – por conta da imposição do aspecto simétrico – ambos se
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apoiavam em martelos de forjadores (Hobsbawn, 1987: 123-147). Sob a inspiração de
Vargas e tendo o amparo do Estado Novo, a família operária estaria garantida, seu
futuro assegurado pela legislação trabalhista.
A solenidade teve início às 15 horas, quando aproximadamente 40 mil participantes ocupavam o estádio. Executou-se o programa usual de hinos e canções oficiais, até que, às 16 horas, sob salva de tiros de canhões, Vargas e Waldemar Falcão
adentraram o recinto no carro presidencial. A reportagem do Correio da Manhã indicou que o Chefe do Estado e o Ministro do Trabalho deixaram de ser ovacionados
ao ocupar seus lugares no palanque das autoridades, momento em que já havia sido
encerrada a execução do Hino Nacional. Em seu discurso, Vargas enalteceu os valores da harmonia social e da colaboração de classes, criticou duramente a situação
anterior em que semeadores de ódios, a serviço de velhas e novas ambições de poderio político,
consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade com o exotismo das lutas de classes
não permitiam que se criasse o ambiente de ordem e de trabalho, essenciais para o
progresso do país. Ao se colocar ao lado dos que envidavam esforços para a obra de
reconstrução política e econômica da pátria, destacou que todas as contribuições eram significativas, dissolvendo a categoria “operário” dento do conjunto maior de trabalhadores
do Brasil. As mensagens de incitação ao trabalho, mote das festividades, distinguiam
os mais fracos para melhor lhes assegurar amparo: a ação tutelar e previdente do Estado
patenteia-se de modo constante na solicitude com que cria os serviços de proteção ao lar operário.
Embora não estabelecesse gradações hierárquicas entre as várias maneiras com que
os cidadãos contribuíam para o engrandecimento da pátria: Não distingo, na valorização
do esforço construtivo, o operário fabril do técnico de direção, do engenheiro especializado, do médico,
do industrial. Esta imagem patenteia a dissolução da condição social do trabalhador
urbano num amplo conjunto, dirimindo a diferença fundamental entre os patrões e
seus empregados, e, perante a criação da riqueza nacional, a discrepância entre os lucros
e os salários:
[…] O salário, ou outra forma de remuneração, não constitui mais do que um meio próprio a um fim, e esse fim é objetivamente a criação da riqueza nacional, e o surto de maiores possibilidades a nossa civilização.
O nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo e sim de toda uma nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho valorizando a
terra em que nasceram (O Estado de São Paulo, 03/05/1940, p 2).
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O salário deixara de ser um objeto de disputa entre capital e trabalho, para se metamorfosear em parcela da riqueza nacional. Por conseguinte, a luta sindical em torno das
jornadas de trabalho, dos direitos e das garantias dos trabalhadores e da remuneração
stricto sensu deixou de fazer sentido. As vitórias parciais até então obtidas foram esvaziadas, a dimensão material da disputa transferida para o campo dos valores morais,
os trabalhadores reais e concretos dissolvidos no idílico agregado daqueles que se
enobrecem pelo trabalho.
Nas festividades do ano de 1941 o cenário fora ampliado, os eventos ganharam as ruas e as praças, além da celebração no Vasco da Gama, cujo programa envolvera uma gama de atividades e de participantes diversificadas a ponto de demandar intensos esforços de organização. Nas palavras de um pesquisador da política
trabalhista…
[…] Vargas, identificado como o “trabalhador nº 1” do país, roubava a cena e galvanizava as atenções gerais, transformando-se no principal ator político de um evento que deveria
ter nos trabalhadores o seu centro simbólico […] (Paranhos, 1999: 98).
Os acontecimentos desta data confirmaram a asserção do referido analista. A agenda
do Chefe do Estado foi carregada, desdobrando-se em diversas aparições públicas,
nas quais se percebeu a multiplicidade de homenagens e de reverências à sua pessoa.
De sua chegada de São Lourenço, onde repousara desde a data do seu natalício (19
de abril), até as comemorações no estádio, os compromissos foram intensos e de
grande repercussão para a propaganda do regime. Depois de desembarcar no aeroporto Santos Dumont, dirigiu-se para a Praça 11 de Junho, onde prestigiara o lançamento das fundações do Monumento dos Trabalhadores Nacionais ao Presidente
Vargas. Ao longo do trajeto que separava os dois logradouros, a comitiva oficial fora
recebida por grande aglomeração de populares nas ruas. A passagem da comitiva foi
secundada por um corso automobilístico (10 mil carros, todos eles decorados com
bandeirinhas nacionais e portando retratos do homenageado), patenteando a estima
dedicada a Vargas pelos motoristas do Distrito Federal.
A recepção organizada pelos trabalhadores na Praça 11 de Junho reproduzia
a linguagem corrente das encenações patrióticas das demais solenidades. Contudo, a
crônica jornalística atribuía a iniciativa do evento àqueles que deveriam ser os homenageados: clara inversão de posições propiciada pelo culto à personalidade. A soleni-
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dade foi aberta com a execução do Hino Nacional e seguida da apresentação de peças de canto orfeônico do repertório regular, recebendo destaque a participação de
corais originários da Escola Profissional 15 de Novembro, da Escola Nacional de
Música e de escolas particulares. Os representantes dos trabalhadores terrestres e o
presidente da Federação Nacional dos Marítimos fizeram uso da palavra. Segui-se o
lançamento das obras do futuro monumento. Getúlio e comitiva atenderam a outra
recepção no Restaurante Proletário da Praça da Bandeira, onde foram entusiasticamente recebidos por populares, por estudantes do Curso de Arte Culinária e por
membros do DIP. Lourival Fontes recepcionou a comitiva com um cock-tail, ao cabo
do qual se dirigiram para o refeitório, quando foi servido o almoço pelas alunas do
curso.
Em meio à tão intensa programação, com variados cenários produzidos para
destacar a presença do ditador e infundir no público a sensação de que a imagem do
trabalhador número 1 do país era verídica, não foi possível dar crédito às versões do período, que designavam as manifestações e a massiva participação como expressões
espontâneas de apreço e de júbilo cívico. Vale ressaltar que as instituições que convocavam e que compunham os contingentes de figurantes, em sua grande maioria,
faziam parte do Estado, assim como os sindicatos oficiais, beneficiando-se, portanto,
do aparelho de propaganda política do regime: a população era amplamente arregimentada pela imprensa escrita e pelo rádio, além da presença de escolares, tida como
obrigatória. Os contingentes envolvidos assumiam proporções suficientes para colocar em suspenso as atividades corriqueiras da cidade, não restando outra alternativa a
não ser a decretação de feriado. Por outro lado, a permanência dos figurantes e dos
participantes em situação ritual impunha custos que não podiam ser negligenciados,
posto que obtidos a partir de dotações públicas. O testemunho do militante trotskista
Hilcar Leite é esclarecedor:
Não havia milícias, não havia uniformes, mas toda a parafernália fascista era executada,
com os grandes comícios, as grandes passeatas. (…) As comemorações do 1º de maio, como
as da Semana da Pátria, eram uma imitação dos grandes comícios hitleristas e das grandes
concentrações italianas. Toda a máquina era posta a serviço. Eu assisti a várias, queria
saber como eram. Os grandes industriais, como o da Bangu, por exemplo, faziam questão
de apresentar o maior contingente possível de trabalhadores. A Central punha trem de graça, o governo punha ônibus de graça, todo mundo ia para o estádio do Vasco. Vinte e cinco, trinta mil pessoas, e ainda ficava gente de fora. E o rádio transmitindo. Tinha muita
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gente que ficava nas praças, ouvindo os discursos com o famoso “Trabalhadores do Brasil!”
(Paranhos, 1999: 98-99).
Os preparativos envidados para reunir dezenas de milhares de pessoas, sem dúvida,
foram maiores do que aqueles mencionados nesta descrição. Os cuidados necessários
para que os menores componentes dos corais, concentrados durante horas em estádios antes da abertura das solenidades, não desidratassem ao sol do Rio de Janeiro
serviam como exemplo. Havia um conjunto de técnicos e de pessoal de apoio, que
envolvia desde equipes médicas até merendeiras e copeiras, dentre muitos outros…
Seguramente, o tempo festivo (Gomes, 1988: 235-7) e a imagem de sociedade feliz (Schemes, 1995: 14-32) impuseram, para a sua consecução, esforços e custos absorvidos
pelos populares de maneira muito diversa daqueles demandados para participação
nas folias do carnaval ou para assistir a uma procissão. Assim, pão e circo, mesmo no
teatro cívico, tiveram custos pagos indiretamente pelos contribuintes, sem que lhes
fosse possível avalia-los. Mas a atmosfera de união nacional da época de guerra exigiu
dos cidadãos sacrifícios ainda maiores, sem que eles vislumbrassem sua real eficácia…
O estádio do Vasco da Gama já estava lotado, às 14 horas, quando trabalhadores disputavam uma amistosa partida de futebol. Os registros de imprensa estimavam em 80 mil o número de presentes às comemorações, quando Vargas atravessou
o portão de acesso à pista interna, como registrado na imagem PM4101 (Anexo:
207), desfilando em carro aberto, junto a oficiais das três armas. De pé ao fundo do
automóvel Vargas acenava para a multidão que o ovacionou em expansões de júbilo
cívico. Formava-se uma corrente ligando diretamente o apreço popular à efetiva fonte
de seu poder, ao seu alicerce e aos seus fiadores mais categorizados. Após a execução
do Hino Nacional, teve início a apresentação de programa musical, quando a Orquestra Sinfônica do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro interpretou a Protofonia
d’O Guarani. Segui-se a exibição de Atletas Operários, que desfilaram em organizados
batalhões, portando as bandeiras de suas agremiações trabalhistas, até que se concentraram diante do palanque das autoridades, quando acenaram apenas com as Bandeiras Nacionais. A atração seguinte se constituiu numa demonstração de educação física pelos membros do 3° Regimento de Infantaria, que ocupou o espaço de evoluções
com exercícios. Na derradeira peça de entretenimento, antes do discurso de Vargas,
ocorreu a encenação de uma Apoteose a Bandeira, executada pelo Corpo de Bailados
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do Teatro Municipal. Vale destacar que o programa exibido neste evento demonstrava como houvera uma preocupação acentuada em incluir a “arte erudita” ou “culta”,
aqui representada por duas peças em que participaram as delegações de instituições
prestigiadas pelo governo, sendo, portanto, compreensível que rendessem homenagens ao ditador, pela atenção com que foram tratados músicos e artistas durante o
regime, ao verem regulamentada a questão dos direitos autorais e das condições de
trabalho. Embora o contexto de guerra tenha reforçado a alusão ao papel da educação física e do treinamento para-militar, duas referências contidas no discurso e nas
encenações de dois grupos de figurantes. Nas palavras de Vargas…
A concentração de hoje e o imponente desfile a que assisti assumem, aos olhos de quem verdadeiramente ama a sua terra, aspectos novo e edificante.
Desenvolvendo a cultura do corpo sadio e forte, sob a direção competente dos técnicos de educação física do Exército, vos incorporais pelo treinamento para-militar indispensável a todos
os homens válidos do país, a nossa reserva das forças armadas, rapidamente mobilizadas
quando e aonde necessário, em defesa dos princípios que conformam a nossa existência histórica e garantem a integridade do nosso patrimônio moral e material (Correio da Manhã, 03/05/1941, p 6).
Ao final de sua alocução, longamente aplaudido, o Chefe do Estado recebeu cumprimentos das autoridades e a aclamação dos participantes, se retirando em seguida.
As festividades do 1º de maio de 1942 ostentaram uma progressiva sofisticação face às anteriores, fosse por influência do contexto de guerra, fosse pelo acúmulo
de experiências com as solenidades, chegando a receber, da parte da imprensa, uma
denominação específica: já não se tratavam mais das concentrações cívico-orfeônicas, mas
de uma comemoração em que se entrecruzaram as encenações da Semana da Pátria,
as características de evolução das paradas trabalhistas, as demonstrações de corporações militares, as apresentações de corpos orfeônicos e de seu repertório de hinos e
canções patrióticas, os discursos e o lúdico das partidas de futebol, disputados por
times especialmente compostos para o evento. A manchete do Correio da Manhã
incitava a curiosidade dos leitores com a perspectiva de emoções ímpares: O grande
comício cívico-militar no estádio de São Januário promete constituir-se em espetáculo inédito para a
cidade. O tom de um dos parágrafos da notícia revela que as alterações seriam percebidas pelos leitores e pelos participantes:
As comemorações do Dia do Trabalho culminarão, nesta capital com um grande comício cívico-militar a se realizar no estádio do Vasco da Gama, ao qual comparecerão não apenas
a massa trabalhadora, mas, ainda, representações das nossas forças armadas de terra, mar
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e ar. Pela demonstração conjunta de todas as armas em exercício, o grande “meeting” em
São Januário constituirá em espetáculo inédito para a cidade […] (Correio da Manhã,
01/05/1942, p 3).
O emprego das expressões comício cívico-militar e meeting foram reveladoras das mudanças ocorridas nas encenações destinadas ao público de trabalhadores. Inicialmente,
comício carregava clara conotação política, ao mesmo tempo em que foi acrescida uma
dimensão festiva e lúdica, representada pela inclusão de espetáculo desportivo.
Quando a meeting, designava também o seu caráter informal, se comparado com a
solenidade do Dia da Bandeira ou do Dia da Pátria. Arrisca-se a hipótese de que o
acontecimento tenha sido mais valorizado, pelos seus organizadores, como peça de
propaganda do esforço de guerra do que como demonstração de apoio ao regime e a
Vargas.
O programa esportivo recebeu considerável ampliação, desmembrando-se em
duas partes: a disputa entre times amadores, formados especialmente para o evento,
das 13 às 15 horas; e o certame denominado Taça Getúlio Vargas, em que os contendores eram times de esportistas profissionais, distribuídos entre os selecionados Norte e
Sul, organizados pela Federação Metropolitana de Football do Rio de Janeiro, que
seria oferecido ao público após os discursos do Ministro do Trabalho Marcondes
Filho e de Vargas.
Contudo, um acontecimento imprevisto não permitiu que o protocolo do
cerimonial fosse cumprido integralmente: o veículo que conduzia Vargas até São
Januário sofrera um acidente nas imediações da Praia do Flamengo, impedindo-o de
comparecer à solenidade. Ao Ministro Marcondes Filho coube a dupla tarefa de enunciar seu discurso de agradecimento a Vargas pelos trabalhadores, e a de transmitir
a fala do condottiero para os presentes e para os ouvintes da transmissão radiofônica do
DIP. A abertura da programação cívica se deu com a execução da Protofonia d’O Guarani, apresentada pela Banda de Música da Escola Militar. A parada trabalhista organizada para o estádio – em homenagem ao Chefe do Estado Nacional – foi composta por
diversas representações: uma delegação de operárias da Fábrica Mazda e de telefonistas da Companhia Telefônica Brasileira; um batalhão de mil trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, envergando seus uniformes de metalúrgicos e portando
imensos painéis fotográficos com a figura do homenageado; uma delegação da Im-
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prensa Nacional, trajados com suas vestes de lides tipográficas; e por um expressivo
contingente de operários da Fábrica Bangu.
A parada trabalhista, nesta oportunidade, já havia assumido feições militares,
seus componentes desfilando segundo os cânones prescritos para batalhões, portando flâmulas, insígnias e demais símbolos próprios à ocasião, além dos painéis fotográficos e dos pavilhões nacionais. Outro indício revelador do intercâmbio de linguagens cênicas e das referências simbólicas comuns a diversas ocasiões foi apresentado
pela incorporação de carros alegóricos desfilando no interior do estádio. As máquinas designavam, metonimicamente, o ramo industrial ou econômico pela exibição de
seus equipamentos, como nos casos da Imprensa Nacional e da Companhia Siderúrgica Nacional. Vale mencionar o elemento de carnavalização da respeitável parada
trabalhista, em um diálogo com as formas de encenação peculiares a esta manifestação de cultura popular afro-brasileira.
Ainda estavam reservadas emoções mais intensas aos participantes daquele
comício cívico-militar em São Januário, quando entraram em cena as demonstrações de
eficiência militar. A primeira participação veio da parte das Forças Mecanizadas do
Exército, que realizaram evoluções com seus equipamentos mais atualizados. A simulação seguinte foi ainda mais dinâmica, momento em que a ação conjunta do Corpo
de Bombeiros, da Artilharia Anti-Aérea e as esquadrilhas de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) realizaram manobras e evoluções características de treinamento
de defesa contra ataques aéreos. A seguir 10 mil trabalhadores da reserva desfilaram
pela pista de evoluções, oriundos dos Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar
do Rio de Janeiro. Terminada a parada dos reservistas, uma delegação de representantes das três armas encenou uma Apoteose a Bandeira Nacional, que incluía a participação do corpo orfeônico e a execução do Hino à Bandeira. O Ministro Marcondes
Filho abriu a fase dos discursos, enunciando uma saudação ao Chefe do Estado Nacional em nome das classes trabalhadoras. O mesmo orador procedeu à leitura da
mensagem de Vargas alusiva à data, discurso que, mesmo pronunciado em sua ausência, ficou conhecido como aquele que instituíra a batalha da produção.
Uma das estratégias utilizadas pelo regime para consolidar a sua propaganda
política assentada, entre outros elementos, no culto à personalidade, era vincular o
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mito da doação da legislação social àquele do caráter providencial da liderança de
Vargas. Por um conjunto de razões que escapa ao âmbito deste trabalho analisar, o
ditador não presenciava as homenagens que eram prestadas a ele na data de seu natalício. Uma hipótese a ser lançada seria a de casual simultaneidade de modelos: os
aniversários de Hitler e de Salazar, comemorados muito antes da instauração do regime análogo no Brasil, caiam na mesma semana. Seguramente, o público brasileiro
não teria acesso a tais informações, caso elas não fossem noticiadas na cobertura de
acontecimentos internacionais dos periódicos da época. Seria muita negligência dos
assessores de Vargas permitir que a identificação entre os modelos originais e o sucedâneo local fosse estabelecida, ainda mais ao se levar em conta as centenas de páginas escritas pelos propagandistas do regime para ressaltar a originalidade do Estado
Novo, sempre com base na diretriz que o designava como o mais adequado às tradições brasileiras… Se Vargas recebesse pessoalmente as homenagens, o noticiário
internacional divulgaria, dois dias depois, as celebrações do natalício de Hitler, a 20
de abril…
Vargas utilizava o período que se estendia do seu natalício até o 1º de maio
para descansar em alguma estação de águas, em Minas Gerais, ou na região serrana
próxima ao Distrito Federal. Em seu retorno de Petrópolis, sofreu um acidente e não
pode comparecer às comemorações em São Januário, mas, como respeitável imortal
da Academia Brasileira de Letras, já havia preparado o seu discurso aos trabalhadores
do Brasil:
[…] Afastado do meu posto habitual de trabalho, num recanto tranqüilo da terra brasileira, ouvi, comovido, o eco das manifestações. Tocaram-me, particularmente, as demonstrações
da juventude e os donativos feitos para as obras sociais como as da Cruz Vermelha Brasileira. Recebi-os, interpretei-os como conforto, estímulo e aprovação à política que vimos seguindo, nos assuntos internos e externos, em que a prudência não exclui a segurança nem a
serenidade afasta a energia […] (Correio da Manhã, 03/05/1942, p 1).
Vale mencionar que naquele ano fora criado o Dia do Presidente como atividade do
calendário social nas principais capitais do país. As verbas angariadas em bailes, jantares e demais festas seriam revertidas para o esforço de guerra. A menção às demonstrações da juventude será abordada adiante.
Vargas qualificou também a contribuição que o país seria capaz de destinar
ao esforço de guerra pan-americano:
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[…] A conflagração avassala todas as terras, todos os mares e todos os céus e exige dos povos – beligerantes ou não – resoluções prontas e enérgicas. Ninguém a ela se pode furtar por
completo. Por isso mesmo cada um tem de aceitar o seu setor na luta, de acordo com as circunstâncias e as próprias possibilidades. O nosso é o da produção; o exército sois vós, obreiros do Brasil, e o objetivo a alcançar é a libertação completa do país dos retardamentos,
fraquezas e dependências do passado (Correio da Manhã, 03/05/1942, p 1).
A guerra, portanto, era travada em dois fronts: o campo de batalha real – a conflagração bélica propriamente dita – e o domínio da produção. Aos destinatários da alocução de Vargas caberia a libertação completa dos retardamentos, fraquezas e dependências do
passado, tarefas de dimensões gigantescas… Contudo, mais importante do que os
objetivos fora à designação dos agentes que realizariam tais façanhas, o exército sois vós,
obreiros do Brasil. A perspectiva imediata se concentrava na mobilização do trabalho
em sua máxima potência:
[…] No momento, a nossa tarefa nas lavouras, nas manufaturas, nas minas e estaleiros é
preencher os claros da importação e fabricar em quantidades exportáveis o que apenas bastava ao consumo interno. A palavra de ordem a que devemos obedecer é produzir, produzir
sem desfalecimento, produzir cada vez mais. O máximo que se obtiver da terra e das máquinas não será excessivo (Correio da Manhã, 03/05/1942, p 1).
Percebe-se nas palavras do ditador uma clara inversão entre os agentes e os instrumentos, posto que o máximo que se obtiver da terra e das máquinas significou, na prática,
ampliação da jornada de trabalho e suspensão dos direitos recém adquiridos, como
férias, descanso semanal e licença médica. Tampouco se revelou perene a dádiva de
um salário mínimo supostamente justo e compatível com as necessidades das famílias
dos trabalhadores, pois os ganhos alegados seriam devorados pelo aumento da jornada diária…
A contrapartida de tantos sacrifícios seria dada no futuro, perante o julgamento das gerações que sucedessem ao momento de perigo e de ameaças. A pressuposição era a de que o repto para a dedicação altruísta fosse compensado pela constatação de que se fizera parte de uma enorme caudal de…
[…] Soldados, afinal, somos todos, a serviço do Brasil, e é nosso dever enfrentar a gravidade da hora presente para merecermos que as gerações vindouras se lembram de nós com orgulho, cheios de fé, sem duvidar um só momento do destino imortal da Pátria Brasileira.
Apelando, ao final, para um moralismo vazio e exagerado – destino imortal da Pátria
Brasileira – as conseqüências do engodo patriótico se fariam sentir na onda de greves
e de reivindicações de reposição salarial das perdas do período de guerra, a partir de
1946.
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As comemorações de 1943 tiveram seu ponto alto, seu evento mais importante na concentração trabalhista da Esplanada do Castelo. Dentre as várias atividades organizadas pelas autoridades -- inaugurações, homenagens e discursos – ganhou destaque a presença de uma multidão de 100 mil manifestantes diante da Esplanada do
Castelo, registrada na fotografia PM4301 (Anexo:208). Os componentes da encenação dessa concentração trabalhista foram aqueles que também apareceram nas festividades em estádios, como a Banda da Polícia Militar, as delegações de atletas operários e as representações das Forças Armadas, embora estivessem ausentes os desfiles
e as evoluções de ginastas, como também o corpo de canto orfeônico. A solenidade
esteve mais próxima do que eram os antigos comícios, no sentido de manifestação de
apoio político a determinados candidatos. Seu mise en scène se reduzira à arregimentação de inúmeros contingentes de representações sindicais, portando suas faixas de
apoio ao regime, a Vargas, à política trabalhista e ao esforço de guerra, além de indícios de suas respectivas proveniências, com dizeres identificando, dentre outras, a
Fábrica Bangu e a Companhia Siderúrgica Nacional. Contudo, a Bandeira Nacional
excedia qualquer outro signo de adesão ao sentido oficial da concentração de delegações trabalhistas. A reportagem do Correio da Manhã do dia seguinte assegurava que
os participantes já haviam tomado o logradouro desde o meio dia. A banda executava
a marcha militar Getúlio Vargas, até que, após a sua chegada na Esplanada às 15 horas,
entoou o Hino Nacional. A temática da guerra foi retomada como elemento principal
da fala do ditador, que já antecipava a reorganização que se sucederia ao final das
conflagrações bélicas:
Mal grado as sérias apreensões decorrentes da atual situação do Mundo, não devemos alimentar temores e receios quanto ao futuro. Sabemos que a guerra é uma escola de sacrifícios
e para enfrenta-los não nos faltam coragem e tenacidade. A fase de reorganização que sobreviverá ao choque dos exércitos não nos encontrará desprecavidos [….] (Correio da

Manhã, 02/05/1943, p 1).
Prestadas as devidas satisfações às apreensões coletivas, o orador retomou o argumento da incitação ao trabalho, reforçando a importância da batalha da produção -- é a
nossa linguagem militar aos trabalhadores: produzir mais, produzir melhor é a palavra de fé. Após
criticar duramente os integralistas, denunciando sua tentativa frustrada de golpe como falta de patriotismo, Vargas lançou um repto definitivo, estabeleceu um claro
divisor de águas, conseqüência da política de união nacional, ao asseverar…
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[…] Estamos em guerra. Isto quer dizer: empenhados numa luta decisiva para os destinos
da pátria. Quem não estiver conosco está contra nós. Com os homens de trabalho e com todas as forças vivas da nacionalidade sei que posso contar.
Não vacilar; não transigir; não recuar; para frente: são as vozes de comando da Nação
brasileira a todos os seus filhos (Correio da Manhã, 02/05/1943, p 1).
A avassaladora onda de nacionalismo, de patriotismo e de sacrifícios coletivos
fora colocada como meta, sendo praticamente impossível desbancar a hegemonia
assentada sobre uma conclamação com tal teor, com tão grande apelo emotivo e
proferido num cenário onde, pela primeira vez, desencadeou mecanismos formadores de massas abertas. A meta, em tais situações de convocação generalizada, seria atingida apenas com a vitória do bloco aliado, em um conflito do qual se participava à
distância, como coadjuvante menor. Os destinos nacionais estavam, portanto, unidos
a uma corrente que se estendia por grandes extensões do planeta, o que era propício
a desencadear sentimentos de profunda angústia e de exacerbada incerteza. A concentração trabalhista exorcizara estes presságios, ao agregar numa única massa todos
aqueles que, sozinhos, estariam temerosos e desmotivados. Quanto mais distantes da
realidade dos fatos, mais eficientes seriam as mensagens de entusiasmo e a valorização do sacrifício e do altruísmo. Entretanto, a reiterada solicitação de novas modalidades de abnegação patriótica, assim como o envio de contingentes militares ao cenário do conflito, abasteceria a chama de dedicação e de devotamento que, de tão
acumulados, necessitavam encontrar canais para a sua expansão, supridos pelas solenidades espetaculares.
As festividades do 1º de maio de 1944 ocorreram na capital paulista, no Estádio do Pacaembu, com a presença de um público estimado em 102 mil participantes,
reunido para mais uma concentração cívico-orfeônica desde as 14 horas. Ao longo
do lapso em que o contingente de participantes, figurantes e público aguardara pela
chegada de Vargas e de Fernando Costa, interventor em São Paulo, foram executadas
as canções do repertório patriótico usual. As instalações do estádio estavam distribuídas entre as diversas representações de figurantes, todos uniformizados segundo as
falanges a que pertenciam, como escoteiros, bandeirantes, voluntárias da Defesa Passiva, escolares, e as delegações das agremiações sindicais, todos portando alternadamente Bandeiras Nacionais, bandeirinhas de papel com o Pavilhão Nacional ou com
a fotografia de Vargas. A sua entrada no Pacaembu, às 15 horas e 55 minutos desencadeou grande expansão de júbilo cívico, com palmas e ovações enaltecendo o Chefe de
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Estado e o Estado Novo. Após a execução do Hino Nacional, teve início a alocução
do presidente, começando por situar o motivo de seu deslocamento da capital federal
para São Paulo:
Pela primeira vez, neste 1º de maio, altero a praxe de falar-vos da Capital da República.
Vim a São Paulo e daqui vos dirijo a palavra, atendendo ao apelo de quase meio milhão
de obreiros da riqueza e do progresso do país (Correio da Manhã, 03/05/1944, p 1).
Estabelecida sua condição de convidado, portanto, digno de receber as homenagens
dos presentes, lhes infundia, com este passo de argumentação, uma grande responsabilidade: a de estar à altura de ser visto pelo líder providencial. Não é de se estranhar,
portanto, que a recepção tenha sido tão calorosa e tão bem cuidada nos detalhes do
cerimonial. Os elogios da parte do condottiero não tardaram a ser dirigidos aos ouvintes: […] A vossa conduta tem sido exemplar. Nem greves, nem perturbações, nem desajustamentos.
Haveis compreendido, com a mesma inteireza de ânimo, posta no desempenho das tarefas cotidianas,
as graves circunstâncias que atravessamos […]. Seguiram-se as referências ao envio da Força Expedicionárias Brasileira (FEB) ao front, comparadas ao esforço produtivo daqueles que se dedicariam apenas à produção. Não perdera a oportunidade, entretanto, de atacar o formalismo das franquias políticas dos regimes liberais, como também de
apontar o liberalismo econômico e a sua visão tradicional da condução da vida econômica como ludibrio e como licenciosidade. Do ataque ao liberalismo partira para a
valorização da colaboração de classes e da harmonia social, enumerando os agentes
sociais e econômicos que estavam sendo convocados a colaborar na implantação de
ideais e de valores cristãos, ao final do conflito, quando a bonança e o progresso seriam os resultados de tantas privações. Nas palavras de Vargas…
Vos conclamamos – chefes de indústria, operários, agricultores, tantos quanto nesta abençoada terra produzem e vivem do trabalho honesto – acreditando que, no após-guerra, daremos o exemplo de um povo organizado, dono de seus destinos, criador do próprio progresso, fiel aos ideais cristãos de fraternidade (Correio da Manhã, 03/05/1944, p 1).
Este influxo de ânimo e este preito à auto-estima dos ouvintes surtiram efeitos imediatos. As ovações e as aclamações do público atingiram tal proporção que Vargas
quebrou o cerimonial e despediu-se dos presentes acenando em retribuição, ao longo
de sua usual volta pela pista do estádio em carro aberto. Simultaneamente, como
gestos coletivos de despedida, escolares compunham, com retângulos coloridos, uma
réplica monumental da Bandeira. A cena apoteótica durou 15 minutos, ao cabo dos
quais o convidado ilustre se retirou e as atenções se voltaram para o espetáculo des-
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portivo. O Vasco da Gama fora trazido do Rio de Janeiro para disputar uma partida
com uma seleção paulista, especialmente composta para a efeméride.
Em 1945, com a proximidade do final da guerra no continente europeu, as
festividades foram presididas de uma perspectiva mais alvissareira que as imediatamente anteriores. O ponto alto das celebrações esteve reservado ao evento em São
Januário, ainda que o cerimonial tenha sido reduzido e simplificado, sem perder, contudo, sua característica anterior de concentração cívico-orfeônica: do horário da concentração dos participantes e das delegações sindicais até a chegada de Vargas, foram
executadas as canções do repertório patriótico usual, dentre elas Brasil Unido e Marcha
Operária. Às 16 horas, quando o Chefe de Estado se fez presente nas dependências
do estádio, foi recebido ao som de Canção do Trabalhador e em seguida apresentado o
Hino Nacional. A cobertura da imprensa já não mais brindava os leitores com a costumeira profusão de detalhes, assim como suprimiram as descrições de aclamações e
de aplausos ao ditador – sinal dos tempos… Antecedendo o anúncio oficial da vitória aliada na Europa em uma semana, nas comemorações do 1° de maio Vargas passara a divulgar sua visão dos resultados da participação do Brasil no esforço aliado:
[…] A nossa Pátria, considerada até bem pouco país semicolonial, cresceu, prosperou, tornou-se
uma nação capaz de influir na resolução dos magnos problemas mundiais. À parte o usual exagero dos populistas, era inegável que o país havia crescido, mas através de que procedimentos e a custa de que magnitude de sacrifícios não era a questão do momento.
Rebatendo as acusações de que o regime abrigava tendências totalitárias, volta à carga
contra os integralistas, como em 1943, alegando que havia sido […] o governo que colocou o “fascismo” fora da lei, muito antes de deflagrar a guerra mundial, que preparou o país para a
defesa contra a agressão “nazi-fascista” e os conduziu mais tarde aos compromissos com as Nações
Unidas. Não há dúvidas sobre a veracidade dos fatos acima enunciados, contudo, sua
interpretação colocava em movimento o ardil típico da perspectiva populista: os governantes se apropriavam das iniciativas concebidas pelas organizações sociais e as
metamorfoseavam em patrimônio político pessoal – apenas uma faceta menor do
culto ao chefe. Nesta quadra da história da República brasileira já havia ficado evidente para muitos dos contemporâneos que o patriotismo e o nacionalismo de caserna serviram para dar conta do clima de união nacional e para desincumbir-se das tarefas do esforço de guerra, mas, durante a reorganização das correntes partidárias, prestes a ver desencadeada a disputa política pela eleição de uma Assembléia Nacional
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Constituinte e pela substituição do ditador, o apelo cívico se desgastara ao revelar
claramente as suas cores e opções ideológicas marcadamente autoritárias e antidemocráticas. A parca atenção dedicada aos eventos que contavam com a presença de
Vargas fora sinal inequívoco de que não mais se contaria com a unanimidade implícita nos nós do povo-Uno. O patriotismo exacerbado e o nacionalismo autoritário eram
posturas de conveniência limitada, que, àquela hora, serviriam apenas aos que acreditavam que havia alguma herança positiva a ser disputada como cacife político. Era o
caso de Vargas e de boa parte de seu entourage.
Os trabalhadores reunidos no estádio de São Januário ouviriam a mensagem
que desejam ver enunciada:
Trabalhadores do Brasil:
Chegamos ao fim da guerra.
Rendamos graças a Deus pelo fim da catástrofe e exortemos todos os brasileiros amantes da
paz a cooperar na reconstrução do mundo, cujos problemas não mais comportam soluções de
ódio e mais do que nunca reclamam compreensão, boa vontade e trabalho.
A humanidade é uma só, os povos dependem uns dos outros e não podem viver isolados,
permaneceremos fiéis aos ideais de fraternidade humana e contribuiremos ao mesmo tempo
para o engrandecimento da pátria brasileira (Correio da Manhã, 03/05/1945, p 3).
Os ideais de fraternidade humana e o engrandecimento da pátria brasileira não apresentavam o
mesmo significado para as diversas correntes políticas. Vargas insistiria em apelar
para estes ideais como fórmula comprovada de arregimentação de massas até as comemorações da Semana da Pátria. Ainda que de evidente efeito no contexto eleitoral,
como comprovaria a sua posterior eleição, o passivo do populismo e do trabalhismo
corporativista se transformaria em uma das maiores barreiras para a consolidação de
uma república igualitária e democrática.
O culto à personalidade de Vargas: o Dia do Presidente
A veneração à figura de Vargas, como já foi dito acima, correspondeu à imperiosa necessidade de legitimação institucional de um regime oriundo de um golpe de
estado. A simples outorga de uma constituição autoritária (a polaca) escrita por uma
única pessoa, Francisco Campos, se resolvia a questão de distinguir o Estado Novo
de uma simples tirania, ao mesmo tempo não lhe garantia legitimidade, uma vez que
o golpe tivera como objetivo a permanência de Vargas no poder. Simultaneamente,
ruptura e continuidade: preservara-se o beneficiário do coup d’etat mediante a supres-
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são das liberdades públicas contidas na Constituição de 1934 e se articulara um conjunto de medidas autoritárias para lhe assegurar completa neutralização dos opositores – os que sobraram após a conjuntura de 1935 a 1936 – e um espaço para ação
estatal até então inéditos na história republicana brasileira. Uma das formas utilizadas
para consolidar tais atitudes fora a de elevar Getúlio à posição de um líder providencial,
única saída da situação de permanente instabilidade em que as disputas políticas haviam lançado o país, na opinião de seus correligionários. Sendo a ditadura a possibilidade privilegiada no momento, a realização do plano divino na dimensão secular
redundou na ação destemida e firme de um enviado divino: Getúlio Vargas. Estava
completo o circuito da sacralização da política em nosso país, com a história humana
se metamorfoseando em fábula religiosa. Concomitante à absurda e à excessiva valorização de Vargas, apresentou-se um claro e nítido componente de infantilização dos
súditos do Estado Nacional: não é desprovido de sentido constatar que as mais acabadas peças elegíacas fossem divulgadas na forma de Catecismo Cívico para crianças do
ensino primário, como revelou Maria Helena Capelato (Capelato, 1998b: 156-162). A
produção de formulações enaltecedora de Vargas e do regime se multiplicou imensamente ao longo do período, ultrapassando a abrangência deste trabalho.
O culto à personalidade de Vargas será abordado aqui através da observação
das manifestações e das homenagens que lhe foram prestadas em sua data natalícia
(19 de Abril), até a invenção do President Day tupiniquim em 1942, signo da rapidez
com que a americanização ganhou terreno na política e na cultura brasileiras na época da IIª Guerra Mundial (Tota, 1997, pp 113-127). As comemorações, portanto,
estiveram sob o influxo de condicionamentos conjunturais que evoluíram rapidamente nestes anos, não cabendo abordá-las como se tratassem de um plano único ou
acabado, alheio às injunções dos projetos de arregimentação da juventude, por um
lado, e da mobilização dos trabalhadores urbanos, de outro. As relações apontadas
acima, entre o culto à personalidade e a produção do mito da doação da legislação
trabalhista não esgotam o assunto, como será visto a seguir.
Em 1938, o aniversário de Vargas forneceu a oportunidade para que se produzissem eventos que legitimassem o recém fundado Estado Novo. Vargas deslocou-se da Capital Federal para a estação de águas de São Lourenço, em Minas Gerais,
para passar sua temporada de descanso anual que, via de regra, estendia-se até o 1º de mai-
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o. As comemorações foram bastante modestas e comedidas em sua forma exterior:
produziu-se um programa especial da Hora do Brasil em homenagem ao aniversariante. Figuras destacadas das artes, da cultura, da inteligentsia, além de representações
de setores da sociedade, como as mulheres e os estudantes, e dos agentes econômicos, proferiram palestras sobre a importância do homenageado para cada um destes
segmentos da vida nacional. O programa foi aberto com a execução do Hino Nacional, passando-se a palavra aos oradores, principiando com a alocução do Ministro
Oswaldo Aranha, denominada Pelo Brasil -- a participação de maior repercussão posterior. Seguiu-se o jornalista Herbert Moses, o intelectual e escritor Olegário Mariano,
um representante do operariado – Luis Augusto França --, uma emissária das mulheres brasileiras – Sra Maria Eugênia Celso --, um defensor dos interesses agrícolas –
Ribeiro de Castro – que versou sobre “Getúlio Vargas e a lavoura”, um trabalhador
marítimo – Milton Soares de Sant’Anna --, o representante da indústria e do comércio – Euvaldo Lodi --, Jayme Costa pelos trabalhadores de teatro, Barros Vidal pelos
trabalhadores de Cinema e o Presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade do Distrito Federal. O único discurso divulgado pela imprensa fora o do
Ministro Oswaldo Aranha, no qual discorreu sobre as características ímpares da personalidade do homenageado: seu desapego a questões pessoais no exercício de função pública, sua elevada responsabilidade na gestão dos negócios nacionais, sua intuição clarividente na condução das lides políticas, sempre acima das injunções de personalismos de seus adversários e de seus aliados, a permanente atenção contra os
particularismos e os localismos que entravavam o almejado engrandecimento nacional. As palavras do ministro lhe valeram retribuição imediata, na forma de telegramas
de congratulações enviados pelos membros do entourage presidencial que haviam se
deslocado para a estação de águas: o interventor Benedito Valadares, o comandante
Góes Monteiro e o Chefe de Polícia Filinto Muller.
As repercussões não demoraram a ser sentidas: a imprensa escrita publicou,
quatro dias depois do natalício, uma entrevista com o homenageado, versando sobre
as perspectivas do governo para o ano em curso. Nestas declarações, Vargas defendia
o novo regime, assegurando que ele supria o caminho para a superação das obsoletas
relações liberais: o contato direto do líder com o povo, por cima de partidos e de
agremiações da sociedade civil. A comprovação imediata do que asseverava esteve
contida na sua defesa do estabelecimento de uma lei estipulando o salário mínimo,
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que dava conta de proteger os interesses dos operários e de suas famílias, promovendo, portanto, a solidariedade e a fraternidade da ética cristã e, muito significativo,
propiciando um forte estímulo ao alargamento do mercado nacional. A referida entrevista aponta para a veracidade das interpretações que perceberam a manipulação
embutida no mito da doação: o ditador era homenageado como líder providencial e
comprovava tal qualidade ao prover benesses para os seus protegidos; o circuito tinha início e fim na figura do condottiero.
Em 1939 o estilo de celebração se repetira, com menor ênfase nas participações de “personalidades” e de “condestáveis” do regime. A reportagem do Correio
da Manhã poderia ser classificada como lacônica: apenas noticiou que se realizaram
as homenagens no programa Hora do Brasil, sem mencionar os participantes, ou
mesmo o teor de suas mensagens. Entretanto, receberam grande relevo os preparativos para a solenidade comemorativa do aniversário de Hitler, realizada apenas um dia
após o natalício de Vargas. Ao proceder a um levantamento sobre os mecanismos
que possibilitaram a glorificação a Vargas, Paranhos afirmou:
[…] ficou evidente que a ideologia de Estado e a ideologia do trabalhismo, à época do “Estado Novo”, se irmanavam ao erigir Getúlio Vargas em componente simbólico central do
regime. Chefe passava a ser, concretamente, a “categoria fundamental” da política. Por conseqüência, o previsível aconteceu: o dia do nascimento de Vargas, 19 de abril, começou a ser
festejado como o emblema do nascimento do “Brasil Novo” […].
O 19 de abril de 1940, porém, foi diferente, e, daí para a frente, nada mais seria como antes. Jornais e emissoras de rádio reportaram-se com estardalhaço a esse “dia solene”. Páginas e mais páginas foram consumidas com a glorificação de Vargas. Proliferaram as homenagens em recinto fechados, por onde ecoaram os discursos laudatórios, sem contar as passeatas que assinalaram o início da comemoração pública do aniversário do ditador. O auge
será atingido em 1942. Entre muitas outras atividades, ele foi reverenciado pelos representantes oficiais do trabalho e do capital. Sindicatos e federações de trabalhadores renderamlhe graças ao redor do seu busto de bronze no saguão do edifício do Ministério do Trabalho.
Empresários, dando mostras de seu bom relacionamento com o Governo Federal, desmanchavam-se em elogios a Vargas, saudado como “apóstolo da Ordem” em manifesto publicado na imprensa […] (Paranhos, 1999, pp 100-101).
A inflexão aponta nas linhas acima coincide com a fundação do DIP, ao final
de 1939. Além de providenciar uma intensa produção de material de propaganda, o
órgão passara também a organizar eventos comemorativos e a patrocinar a realização
de solenidades especiais para os jovens, com a designação de Vargas para seu patrono e o estabelecimento de seu natalício para Dia da Juventude, comemorado a partir
de 1941. Além das praças e demais logradouros do Distrito Federal, o Palácio Tira-
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dentes, antiga casa do Legislativo, passou a sediar o DIP, que aproveitou suas instalações para realização de eventos em recinto fechado, como também para abrigar solenidades espetaculares, como a registrada na imagem CP4201 (Anexo: 209).
Contudo, a atuação do DIP não fora pioneira: seu antecessor, o Serviço de
Divulgação da Polícia do Distrito Federal, comandada por Filinto Muller, apresentava um passivo considerável, tendo distribuído ao longo do país, do golpe até abril de
1939, a nada modesta cifra de 90 mil retratos de Vargas (Garcia, 1982: 99). Entretanto, não devem pairar dúvidas quanto à eficácia do novo órgão, que certamente superou seu antecessor. Embora a “febre” de homenagens toponímicas, assim como a
elevação dos bustos, dos meios-bustos e dos demais monumentos que portavam a
figura de Vargas à categoria de objetos de veneração, eles não proliferaram apenas
nas datas natalícias. Sua função invocatória fosse no espaço da produção, fosse nas
instituições públicas, como nas escolas, já havia sido apontada por Lenharo ao asseverar que Claro está que boa parte dos símbolos e imagens próprios ao discurso teológico foram
contrabandeados e secularizados, convertendo-se em matéria de domínio público […] ao se referir
à colocação de crucifixos pela Fiesp nos locais de trabalho: que razão teria levado as
autoridades a entronizarem a imagem de Cristo crucificado nas fábricas paulistas, senão a de atrair
a ira dos opositores, exorciza-la, aprofundando o sentimento de identificação com a imagem do crucificado? (Lenharo, 1986: 169-170). Ainda que as palavras de Lenharo se referissem apenas às imagens sagradas, a manipulação da figura de Vargas compartilhava a característica de esconjurar os possíveis inimigos e os potenciais opositores, uma vez que
não havia a suposição de arregimentação eleitoral ao longo da ditadura para justificar
a proliferação de suas representações fotográficas. Entre as múltiplas possibilidades
de apropriação da imagem do Chefe do Estado, esteve aquela concebida pelos organizadores do baile no Clube Ginástico Português em homenagem ao ditador, no seu
natalício de 1941: um imenso painel do rosto de Vargas observava, com uma altura
descomunal, os participantes de uma festa black tie.
As festividades de 1942 se desdobraram em múltiplas comemorações, envolvendo o padrão anterior do Dia da Juventude, as homenagens de artistas, de intelectuais e de trabalhadores, as atividades sociais patrocinadas por clubes de estrangeiros
e por cassinos cariocas, acrescidas da contribuição da colônia americana para o evento, o President’s Day. Assim, no levantamento de registros jornalísticos sobre os prepa-
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rativos se vislumbrou a ocorrência de uma simultaneidade de esforços que, para efeito de abordagem e de relato, podem ser distribuídos em três séries distintas, em função dos seus respectivos públicos-alvo: o Dia da Juventude, associado à elevação
cultural e educativa dos jovens; as homenagens das Forças Armadas e das corporações de trabalhadores, apontando para a sua imediata associação com o 1º de maio; e
as atividades sociais e culturais, envolvendo as colônias de estrangeiros – dentre elas,
o President’s Day --, e os contingentes de cortesãos, de condestáveis e de áulicos do
regime, mobilizados para patentear a sua contribuição para o esforço de guerra, mediante doações para o governo ou para a Cruz Vermelha Brasileira.
As celebrações do Dia da Juventude tiveram como objetivo apresentar homenagens a Vargas que patenteassem a disciplina, a têmpera e a dedicação dos escolares na construção de um Brasil Novo. O exemplo a ser seguido era dado pelo estudo
e pela valorização do exemplo materializado no percurso de vida do Chefe da Nação.
Os valores enaltecidos gravitavam na órbita do aperfeiçoamento da raça, na da valorização dos sacrifícios e do altruísmo e na da veneração às autoridades e aos heróis
nacionais.
Um protocolo de atividades preparatórias foi divulgado pela imprensa no dia
10 de abril, demonstrando o detalhe com que as celebrações foram tratadas. Os estabelecimentos de ensino dedicariam a semana anterior ao dia 19 ao estudo da vida e da
obra do grande estadista, denominada O Presidente Vargas e a Juventude do Brasil. As inaugurações de escolas públicas se dariam nesta mesma semana. Seria também realizado
um concurso de Educação Cívica, alusivo à figura do presidente e à sua administração. O sistema de radiodifusão apresentaria uma série de Programas de Educação
Cívica, assentados na mesma temática, contando com a colaboração de autores especializados sobre a relação entre a Juventude Brasileira e o Presidente. Dentro deste conjunto de palestras, uma rádio-novela denominada A Voz da História versando sobre a
trajetória pessoal e política do homenageado. Foram previstas sessões cívico-literárias
realizadas em ambiente expressamente decorado, no qual figure em lugar de destaque a efígie do
Chefe da Nação em um conjunto de escolas selecionadas para esse fim, a exibição de
documentários alusivos às obras que se vinculassem a juventude, e a apresentação de
reportagens sobre o desenvolvimento dos serviços educacionais. Nos educandários seriam
inauguradas exposições permanentes de trabalhos relativos ao Estado Nacional, ao Presiden-
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te Vargas e à Infância e Juventude Brasileira. No bojo de toda a atribulação desencadeada
pelos festejos oficiais, emergiram apropriações localizadas que não se alinhavam com
as estritas distinções do planejamento do cerimonial, como no caso da comunidade
do Morro do Pedregulho, em Benfica, que organizaria sua própria homenagem, em
colaboração com o Colégio Pan-Americano, que providenciaria uma guarda de honra
com oficiais alunos e o Pavilhão Brasileiro junto ao busto.
As homenagens da Juventude Brasileira, agendadas para o dia 18, não puderam incluir o típico desfile pelas ruas da capital, por conta das chuvas. O evento se
restringiu à concentração de seus membros diante do Palácio Tiradentes, que fora
preparado para abrigar o palanque das autoridades e tivera sua fachada decorada com
Pavilhões Nacionais, com um painel fotográfico com o retrato do homenageado,
com várias faixas alusivas e com motivos florais enfeitando as estátuas que ladeavam
suas escadarias. As imagens CP4201 e CP4202 registraram os detalhes de cenário, em
duas tomadas diferentes. No plano geral – CP4201 (Anexo: 209) -- se notou o apuro
dos uniformes de gala, a significativa presença feminina, a profusão de bandeiras e a
formação de dois blocos contrapostos: aquele que se estendia escadaria abaixo, no
mesmo sentido do palanque das autoridades, e o contra-plano, onde se localizavam
as demais delegações de participantes, situadas abaixo do bloco anterior. Por se tratar
de uma homenagem in absentia – Vargas já se encontrava em Petrópolis, como foi
visto na sessão anterior – o foco da solenidade residia na área localizada abaixo do
painel fotográfico com o retrato do homenageado, de onde os promotores do evento
renderiam, em nome do conjunto, o preito de sua veneração. A imagem obtida com
o apuro da técnica pictorialista (Costa, 1991: 261-292), resgatava a sensação de profundidade, criando uma identificação imediata entre a estátua de Tiradentes e o painel ao fundo que, considerada como intencional, os associava em termos de uma
temporalidade imaginária: protomártir, simbolizando a tradição e o patrono providencial, revelando avanço conquistado sob a inspiração do primeiro – um diálogo
cênico entre dois heróis. O registro em plano mais reduzido -- CP4202 (Anexo: 210)
nos forneceu a perspectiva de um figurante que observava os derradeiros preparativos para a solenidade, no momento em que um segundo painel, retratando Vargas
em trajes informais e de perfil, passava entre a última linha das delegações escolares e
o palanque oficial. Os Brasões da República ainda estavam sendo dependurados,
enquanto as autoridades não haviam se perfilado para o início da função.
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Participavam da solenidade o Secretário Municipal de Educação, Coronel
Jonas Correia, o Diretor Geral do DIP, Lourival Fontes e o Ministro da Educação,
Gustavo Capanema, dentre outros convidados. Antes do improviso de Capanema,
quatro locutores se alternaram, proferindo discursos alusivos a organização promotora da homenagem: A Juventude Brasileira e a situação internacional; O Brasil pode contar com
sua Juventude Feminina; Da Juventude Brasileira à Juventude do Mundo; e a Mensagem da Juventude Brasileira ao Presidente Vargas. O apuro do mise en place e a distribuição criteriosa
das delegações femininas em torno do palanque oficial foram recuperados pela temática dos discursos, numa vinculação tão estreita que não deixa margem a dúvidas
quanto ao seu caráter voluntário e intencional: eram, efetivamente, solenidades espetaculares, concebidas e executadas por profissionais das artes cênicas e das modernas
técnicas de comunicação. Pela observação das reportagens e dos parcos indícios fotográficos aqui apresentados, é possível depreender-se que as imagens de harmonia,
de disciplina, de colaboração e de abnegada dedicação patriótica haviam conseguido
encontrar sua expressão mais límpida na miríade de saudáveis faces juvenis.
A alocução de Capanema, ainda que enunciada de improviso, referia-se a esta
atmosfera de sentimentos elevados e de nobres motivações, atribuindo ao homenageado o exemplo encenado pelos seus seguidores:
[…] A juventude Brasileira é fiel a Getúlio Vargas, porque nele vê e reconhece o chefe designado pela Providencia para uma responsabilidade de significação histórica e porque nele
reconhece, para essa responsabilidade, os dois atributos dos chefes providenciais: o ideal e a
vontade.
[…] um ideal fundado no passado, um ideal que tem raízes mergulhadas nas fontes iniciais do Brasil. Mas o ideal, em um chefe, não poderá existir sem a vontade […] Para ser
Chefe de Estado é preciso vontade, e Getúlio Vargas é um homem da mais forte e constante
vontade.
No tempo de crise e de perigo em que vivemos, Getúlio Vargas é, pois, a garantia e a esperança da nação […] (Correio da Manhã, 19/04/1942, p 4).
Enunciado o pacto de fidelidade da Juventude a Vargas, foi ouvido o Hino Nacional,
entoado pela Banda de Música da Polícia Militar, que seguiu adiante do préstito formado pelos participantes da solenidade: os estudantes, em seguida, desfilaram pela rua da
Assembléia, penetrando a avenida Rio Branco e atingindo o Monroe.
As comemorações no espírito do Dia da Juventude continuaram com inaugurações de escolas primárias e com as demais atividades promovidas pela Cruzada Nacional de Educação. Tal movimento estipulara como objetivo a abertura de mil esta-

160

belecimentos até a Hora Getúlio Vargas. A colaboração da Cruzada com o Serviço de
Alimentação da Previdência Social inaugurou, no dia 19, a primeira Escola-Biblioteca,
denominada Getúlio Vargas nº 1, na Praça da Bandeira, com o intuito de possibilitar a
elevação do nível cultural dos trabalhadores, contando com a presença do Ministro
do Trabalho e de representações sindicais.
Entretanto, a solenidade que mais próxima esteve do referido espírito dos anos
anteriores, foi aquela realizada no Campo do Russell, com a participação de escoteiros de terra e de mar, de samaritanas, de bandeirantes, de alunos de escolas públicas e
de internos dos educandários do Distrito Federal, num total estimado em cinco mil
presentes. Naquela oportunidade, a sacralização da política se somou à glorificação
de Vargas, sem deixar de lado o clima de guerra e, portanto, a veneração dos heróis
da Guerra do Paraguai: Tamandaré e Caxias. Como no rito escolar, a solenidade teve
início com o hasteamento da Bandeira Nacional ao som do Hino Nacional. Oficiose, na seqüência, uma missa de ação de graças pelo aniversário do homenageado,
com a peculiaridade de incluir a execução do Hino Nacional no momento da eucaristia, ao elevar-se à hóstia. Estarrecedora, no mínimo, a associação entre o corpo de Cristo e
o hino, criando a dúvida sobre qual era o objeto da comunhão, mas a sensibilidade
do período não percebeu nada de irregular nesta encenação cívico-religiosa, adestrada a
compreender estes supostos paradoxos a partir da contemplação dos Altares da Pátria… Terminados os ofícios religiosos, discursaram Sabóia Lima – versando sobre o
Dia do Presidente – e o professor Azevedo Amaral, que palestrou sobre o Dia da
Juventude. Segui-se a saudação do Presidente dos Escoteiros, general Heitor Borges,
a Vargas. Terminados os discursos, os participantes se deslocaram para a estátua de
Tamandaré, realizando evoluções ao seu redor, até que, totalmente envolvida por
delegações de figurantes, foi proferida uma oração em memória dos brasileiros mortos nos recentes torpedeamentos de navios mercantes brasileiros. O presidente da
Confederação dos Escoteiros do Mar depositou uma âncora de flores ao pé da estátua, seguindo-se uma invocação simbólica dos mortos e a apresentação da canção Rata-plan do Mar. Na segunda parte do desfile, de maneira análogo a anterior, se reproduziu a encenação ao redor da estátua de Caxias, momento em que o presidente da
Confederação de Escoteiros de Terra proferiu oração enaltecedora dos seus atos.
Apresentado o hino Alerta, os participantes dispersaram.
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Nestas comemorações se presenciou a combinação dos elementos sacralizadores – a missa de ação de graça nacionalista – com a perspectiva militar dos professores da Escola Nacional de Educação Física. Seu diretor, o major Inácio de Freitas
Rolim, comandou os festejos cívicos acima descritos, onde ficou patente o relevo
dado à veneração aos patronos, respectivamente, da Marinha e do Exército, tal qual
nas academias militares, igualando os escoteiros e demais participantes a membros
das escolas preparatórias das armas, mas sem seus privilégios: pseudocadetes a custo
zero para os seus respectivos ministérios… Como o estreito horizonte do pensamento autoritário não ai além do culto ao chefe, não foi motivo de espanto a constatação
de que a subserviência fosse erigida a condição de valor cívico.
As homenagens trabalhistas tiveram como ponto central à organização de
uma solenidade no Palácio do Trabalho, realizada no dia 18, ao meio dia. A encenação
teve como palco o saguão do edifício, reunindo-se os manifestantes em redor do
busto de bronze de Vargas. Para este evento, o busto fora decorado com peculiares
motivos florais: uma representação do mapa do país, com a divisão política em estados e territórios, outra da Bandeira, além de um colar que o envolvia com as cores
nacionais. O arranjo floral envolvia o pedestal que sustentava o busto, fazendo com
que os arranjos destacassem a efígie do líder providencial. Mesmo compreendendo que
se tratava de um tributo ao chefe, as imagens que registraram o evento não deixam
de carregar um forte componente lúgubre, fosse pela frieza do logradouro -- amplo e
revestido com mármore – ou pela posição em que se encontrava localizado o pedestal. Dois oradores se revezaram na função de exegetas do Chefe da Nação: o presidente
do Sindicato de Trabalhadores da Indústria de Construção Civil, representando as
demais lideranças presentes, e o Ministro do Trabalho, Marcondes Filho. Sua alocução fora carregada de ufanismo e de sentimentalismo, ao destacar a obra da Vargas:
[…] No Brasil operou-se um milagre com o advento do Sr. Getúlio Vargas. O nosso Direito Social constitui um monumento excepcional da civilização contemporânea. Não provem de um clamor das massas sofredoras. Provem de uma promessa humana honradamente
cumprida. E por que? Porque o Sr. Getúlio Vargas, possuindo as características e os sentimentos das classes populares, soube pressentir o de que elas necessitavam, e, possuindo, ao
mesmo tempo, os predicados dos grandes estadistas, viu, sentiu, percebeu que a razão vinha
de baixo para cima, e, por isso, outorgou, objetivamente, o que ainda reivindicado não fora.
É esta a significação que esse homem de gênio representa na evolução brasileira e a torna
tão lógica, tão bela, tão rica.
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[…] O dia 19 de abril não assinala apenas o aniversário de um grande presidente: assinala mais, assinala o aniversário de um insigne americano. Não é apenas uma data nacional.
É uma data continental (Correio da Manhã, 19/04/1942, p 4).
Mesmo em se tratando de uma fala improvisada, era claro o exagero, fosse pela repetição de palavras e de expressões, fosse pela indigência da argumentação empregada,
eivada de hipérboles, características da oratória de comícios populares. Contudo, o
cerne da sua mensagem reproduzia a tônica identificada nas demais alocuções laudatórias. É interessante notar que num país marcadamente machista e numa época em
que os estereótipos fossem tão influenciados pelo patriarcalismo, os preitos desmedidos não fossem percebidos como inequívoca falha de caráter. Seguramente, a manipulação de hinos, de signos nacionais e de mensagens patrióticas se revelou de imensa utilidade para os populistas, mesmo quando dirigida a públicos adultos. Foi o que
serviram aos trabalhadores a seguir: a execução do Hino Nacional pela Banda de
Musica do Corpo de Bombeiros e a designação de uma guarda de honra dos presidentes de
sindicatos e federação trabalhistas do Distrito Federal para velar o busto enquanto se davam
as demais comemorações.
Os elogios também se fizeram presentes na solenidade do Instituto Nacional
de Ciência Política, que teve lugar na noite do dia 18, na sede da Associação Brasileira de Imprensa. Participaram da mesa de convidados os representantes do homenageado, dos ministros da Educação e Saúde Pública e da Agricultura, além de oito
oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o general Silo Portela, abordando a
obra política e administrativa do presidente no sentido de fortalecer a defesa nacional. O
desembargador Frederico Sussekind tratou dos avanços da estrutura jurídico-social propiciados pelas reformas institucionais (leia-se a polaca). O desembargador Sabóia Lima
ressaltou a importância dos valores assentados na solidariedade humana e cristã que
se fizeram sentir nos esforços para amparar a família em geral e a criança em particular. O
jurista Romão Cortes de Lacerda evidenciou os avanços no sentido de consolidar a
unidade nacional. Jordão Miranda destacou a obra de legislação social e o seu sentido
de harmonia do capital com o trabalho. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
discorreu sobre os serviços prestados por Vargas à categoria. Os problemas econômicos solucionados pela administração em andamento foram o tema de Carlos Gomes de Oliveira. O derradeiro palestrante, Pedro Vergara, abordou a relação entre a
obra de política interna e o papel internacional desempenhado pelo país na efetivação
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da unidade pan-americana, elevando Vargas à categoria de um dos fiadores da solidariedade continental. As alocuções tiveram, em sua maior parte, um enfoque jurídico, patenteando as corporações das quais provinham os quadros mais ilustres do Estado
Novo, assim como o caráter incipiente dos estudos em Ciência Política, aqui entendidos apenas em sua dimensão institucional, numa abordagem peculiar à corrente
jurídica idealista, que comungava da crença de que as leis moldavam a sociedade.
A homenagem dos membros do governo pertencentes às corporações militares teve lugar no dia 19, no Palácio Tiradentes. Fizeram uso da palavra apenas três
oradores: o presidente da solenidade, Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra; o Sr.
Pires do Rio e o general Souza Doa. A tônica das demais comemorações se repetiu,
com o revezamento de condestáveis do regime enaltecendo a seu chefe:
[…] governante sábio e clarividente, em cujas mãos honradas estão assegurados os nossos
sagrados destinos. Esta manifestação de justo apreço e da mais merecida deferência, com
que, anualmente, por inspiração do Departamento de Imprensa e Propaganda, comemoramos o dia natalício do ilustre homem publico que governa o Brasil, é a prova eloqüente de
grande estima e admiração que todos nós lhe devotamos […] (Correio da Manhã,
21/04/1942, p 3).
Ainda que as referências ao homenageado rapidamente se tornassem repetitivas, vale
destacar que os depoimentos e as versões sobre Vargas permitem compor um quadro
das categorias e das corporações que foram por ele privilegiadas como alvo da ação
estatal. Na medida em que os contribuintes e os cidadãos perderam sua autonomia,
metamorfoseando-se em súditos do estado, o culto ao chefe era a única vertente possível para encobrir a inversão de valores que este abrigava. Toda a iniciativa promanava de sua genialidade e de sua clarividência, claro esteve, por conta da supressão de
qualquer espaço para a manifestação de autonomia e de independência frente aos
dirigentes do Estado e destes, por sua vez, frente a Vargas.
A análise de Elizabeth Cancelli sobre as entranhas do poder no regime exemplificou da distância então existente entre a sua fisionomia pública e a dinâmica das
disputas internas, apresentando um panorama que possibilitou a compreensão dos
estreitos horizontes em que se encenava a glorificação a Vargas:
Além da instabilidade social propriamente dita, que se instalava através do terror e da vigilância e controle policiais, a estratégia de Vargas incluía um sistema de disputa mútua nas
mais altas esferas de poder, que fazia com que nem mesmo para esta esfera houvesse certeza
quanto ao poder que cada indivíduo da cúpula pudesse possuir […].
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[…] A intervenção do ditador deu-se através de uma estratégia que permitia a Vargas a
manutenção de um espectro de instabilidade política que, aparentemente, apenas através de
sua interferência poderia ser solucionado. Ainda punha definitivamente em segundo plano
as lideranças com algum tipo de ambição maior de poder […].
As intrigas palacianas e a insegurança em saber por onde andava o prestígio ou a desgraça
política das autoridades do governo eram constantes […] (Cancelli, 1994, pp 37-39).
Este breve contraponto permite que se afirme que a veneração dedicada a Vargas
fora tão demagógica quanto à crença depositada nos valores cívicos propalados nas
solenidades que, vale lembrar, foram antes de tudo espetáculos. A glorificação do
ditador por parte de seus supostos correligionários, portanto, não passava de mais
um efeito de cena, dentro os inúmeros de que se lançou mão no período. Contudo,
as mensagens patrióticas e nacionalistas encontravam eco nas aspirações daquele
imenso contingente da população que aguardava o envio do salvador da pátria pela
providência divina.
Na noite do dia 19 a Associação Brasileira de Imprensa reuniu-se para prestar
as homenagens das classes culturais. A sessão foi aberta pelo general Arnaldo Damasceno Vieira e o palestrante oficial, presidente do Instituto da Ordem dos Advogados
do Brasil, Fernando Mello Viana, proferiu a palestra intitulada A personalidade de Getúlio Vargas e o momento atual. A parte artística das festividades ficara a cargo de representantes da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais que, em colaboração com o
DIP, procederam à irradiação do evento. Abrilhantaram o encontro social artistas,
poetas, escritores e cantores, no acontecimento que a imprensa denominou de Festa
da ABI.
Contudo, aquela não fora a derradeira homenagem corporativa da noite, uma
vez que, simultaneamente, se encenava uma festa ao ar livre nas imediações da Praça
Paris, com a participação de trabalhadores do mar e do ar. Na enseada contígua ao
logradouro, pescadores, proprietários particulares de embarcações e blocos marítimos de clubes náuticos realizavam um desfile de barcos em homenagem ao Chefe da
Nação. Chegando à praça, marítimos e espectadores presenciaram a uma demonstração noturna de pára-quedismo em colaboração com a Defesa Anti-Aérea, num espetáculo que somou os recursos disponíveis por conta da guerra e o culto à personalidade do ditador. Um grupo de seis pára-quedistas realizou um salto noturno sobre o
mar, apresentando evoluções ao longo de sua trajetória até a Praça Paris, através da
queima de fogos durante a queda, toda ela acompanhada pelos potentes refletores
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das baterias antiaéreas lá instaladas. Ao final do salto conjunto, fogos de artifício foram
queimados do alto da Urca, e da Praça Paris projetaram-se, numa tela improvisada, vários quadros
representando atividades do Presidente Vargas, assim como também aspectos fotográficos de realizações de seu governo. Em outro ponto, contraposto a esta cena, em direção ao mar, a
queima de fogos em uma embarcação especialmente preparada fez com que surgisse
um painel luminoso com o retrato do Presidente Vargas. Inegável que tenham sido empregados todos os recursos técnicos disponíveis para a apresentação do espetáculo, numa
ampla combinação entre habilidades humanas e efeitos cenográficos. Mesmo que
através de imagens projetadas pela luz, a presença sobre-humana de Vargas se repetiu
neste contexto.
A invenção do Dia do Presidente foi iniciativa da colônia americana sediada
na capital federal. O deslocamento proposto – se comparado com o ano anterior –
residira na inclusão dos eventos artísticos, culturais, sociais e desportivos na órbita do
esforço de guerra. Inicialmente, todos os acontecimentos destinariam a renda obtida
para a Cruz Vermelha Brasileira. Outro ponto destacado era o congraçamento com
as demais colônias estrangeiras, criando vínculos entre os cidadãos e súditos dos paises que faziam parte do bloco aliado. Por último, arregimentaria significativo apoio às
homenagens a Vargas. O Sr. Harry Braunstein, presidente da Americans Society of
Rio de Janeiro, descreveu o sentido das comemorações em entrevista ao Correio da
Manhã:
[…] As nossas comemorações serão iniciadas na noite de 18 do corrente e consistirão em
jantares, bailes e outras festividades, de sorte que, à meia-noite em ponto, ao soar a entrada
do dia 19, em todo o território nacional, todos os norte-americanos estejam brindando à saúde e pela felicidade do grande presidente do Brasil […] (Correio da Manhã,
03/04/1942, p 2).
As alterações da programação aventadas implicaram em delicadas negociações e depois de aprovadas pelos organizadores das comemorações, coube a Vargas a palavra
final, assim como o início da divulgação de seus preparativos pela imprensa oficiosa.
A comissão da colônia americana foi recebida pelo presidente em 13 de abril, momento em que a versão divulgada trazia semelhanças com a programação do DIP
para os escolares. O President’s Day envolveria outro tipo de iniciativa, além das originalmente anunciadas: o estudo da obra política de Vargas, dando ênfase ao seu esforço pela integração das Américas. Nas expressões do periódico consultado…
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Agradecendo, em breves palavras, a comunicação, o Presidente Vargas exaltou a integração
da colônia americana com o Brasil.
Estava dado, com este gesto, o sinal verde para que os preparativos tivessem andamento.
Entretanto, nem todas as comunidades de estrangeiros radicados no Distrito
Federal acataram a liderança dos norte-americanos, tampouco os objetivos por eles
fixados: a comunidade sírio-libanesa, dois dias depois do anúncio do apoio de Vargas
ao projeto americano, anuncia a doação de uma aeronave de treinamento ao presidente, batizada de 19 de Abril a ser entregue aos seus representantes durante as festividades promovidas pela referida colônia. No dia 17, a colônia portuguesa anunciou
que oferecia uma aeronave ambulância, a primeira do tipo na frota aérea brasileira, a
ser doada durante os festejos do dia 19. A colônia israelita, representada pelo Comitê
Central de Socorro Hebreu-Brasileiro aos Israelitas Vítimas da Guerra, confirmou
que iria homenagear o presidente em data posterior ao seu aniversário, mediante a
doação de cinco aeronaves de treinamento à Força Aérea Brasileira. A colônia polonesa coletaria fundos para a Cruz Vermelha Brasileira através da promoção de festas
nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, reservando-se
as suas comemorações no Distrito Federal à realização de uma sessão cívico-literomusical, no dia 18, na sede da colônia. Apenas a Comunidade Britânica, na figura de
R. C. Stevenson enviou confirmação escrita de adesão ao President’s Day, alegando
que a cooperação dos dois países-irmãos no cenário de guerra se manifestaria aqui
também, incluindo-se a integração com os cidadãos deste generoso país que os havia recebido.
Seguindo a programação divulgada anteriormente, na noite de 18 de abril os
participantes do President’s Day se encontravam no Cassino da Urca, precisamente nas
dependências de seu grill, para um jantar em grande estilo, contando com a presença
do casal Amaral Peixoto, sendo o Presidente representado pela sua filha Alzira, esposa do Interventor Federal no Estado do Rio de Janeiro. Foram apresentados números de dança e de música até momentos antes da passagem do dia 18 para o 19,
quando se formou uma cadeia radiofônica envolvendo as emissoras cariocas e a rede
americana da National Broadcast Company (NBC), que irradiou as mensagens de
saudação a Vargas proferidas pelo Sr. Harry Braunstein, da colônia americana radica-
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da no Rio de Janeiro, e pelo embaixador americano no Brasil, Mr. Jefferson Caffery.
O acontecimento social teve como apresentador o cineasta americano Orson Welles,
que também desempenhou a função de narrador da segunda parte do evento, em que
se destacou a apresentação da Sinfonia do Brasil, que combinou dança, música e poesia: Trata-se de um grande poema inspirado na verdade histórica da unidade nacional e suas seqüências valem pelos versos de uma poesia épica […] uma evocação em música, bailado e canto da epopéia da formação nacional. As mensagens a Vargas e a Sinfonia foram transmitidas por
um total de 125 estações, sendo ouvidas simultaneamente nos dois hemisférios. Esta
foi apenas uma dentre as inúmeras reuniões realizadas em clubes, cassinos, associações e teatros, mas, seguramente, a de maior glamour dentre todas elas.
Uma verdadeira “febre” de eventos sociais e de homenagens tomou conta da
capital federal ao longo desses dois dias. Aparentemente, a justificativa de levantar
fundo para a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) deu um impulso jamais visto para a
multiplicação de acontecimentos. Algumas atividades foram franqueadas ao público,
sem remuneração alguma, simbolizando o espírito da data: a Empresa L. S. Ribeiro,
no dia do natalício liberou a entrada às crianças em sessão especial, às 10 horas, nos
cinemas Odeon, Ipanema, Tijuca, Guanabara e Vila Isabel. Outras atividades foram
deslocadas para a data para aproveitar a oportunidade de angariar contribuições, como o Cassino Atlântico, que adiou a inauguração de seu Green Room do dia 15 para o
dia 19, […] data de aniversário do Presidente Vargas e sob cuja efeméride toda a nação, num
movimento espontâneo de fraternidade, homenageará seu chefe supremo […]. Até mesmo o Jockey Clube aderiu ao novo clima, organizando o Prêmio 19 de Abril, seguido de um chá
dançante em benefício da CVB. A lista de eventos era tão extensa que sua divulgação
escapa aos objetivos deste trabalho, bastando lembrar que os mais importantes clubes esportivos realizaram suas festividades com programações independentes do
protocolo das cerimônias oficiais.
O evento oficial concorreu com o da colônia americana, que não fora prestigiado por um expressivo número de autoridades do regime, nem contara, tampouco,
com a participação do DIP. A mensagem sonora do Brasil ao Presidente Vargas teve lugar
no Golden Room do Cassino Copacabana. Concebida pela Confederação Brasileira de
Radiodifusão em associação com o DIP, à homenagem seguiu a diretriz de contemplar a dimensão cívica do culto à personalidade de Vargas, sem desleixar a compo-
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nente nacionalista em sua programação artística, toda ela presidida por artistas brasileiros. Vale ressaltar que as atrações foram apresentadas após o discurso do Ministro
da Viação, general Mendonça Lima e da alocução do Presidente da Confederação
Brasileira de Radiodifusão, Gilberto de Andrade. Terminados os discursos protocolares, o radialista Paulo de Carvalho, em nome da Confederação Paulista de Sociedades
de Rádio […] pediu a Sra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, também presente, que se dignasse
a servir como madrinha de um avião de treinamento avançado, oferecido pelo rádio paulista em homenagem à data natalícia do Sr. Presidente Vargas. A fotografia que ilustrava a matéria do
Correio da Manhã apresentava o Ministro da Guerra, marechal Eurico Gaspar Dutra
e o Ministro da Marinha, almirante Aristides Guilhem, contemplando uma exposição
de imagens de Vargas e das realizações do regime nas dependências do referido cassino. A programação artística permaneceu no ar até altas horas, sendo irradiada por
uma cadeia de 89 emissoras nacionais e 183 norte-americanas vinculadas à Columbia
Broadcasting System (CBS). Não haveria como negar que este fora o acontecimento
ao qual compareceram os condestáveis do regime.
Outra homenagem significativa foi prestada pela BBC de Londres, que irradiou, na noite do dia 19, uma mensagem de dez minutos enaltecendo a política de
Vargas, nos termos que seguem:
[…] Trabalhador incansável, estadista de visão larga, um homem que, acima de tudo,
ama a sua pátria, deu ao Brasil, na sua vida interna de progresso fecundo, uma legislação
social modelar, verdadeiramente revolucionária, sem que, no entanto, um único choque grave
se verificasse. O Brasil, graças à obra do Sr. Getúlio Vargas e de seus operosos colaboradores, pode ser considerado, com absoluta justiça, uma nação vanguardista em matéria de legislação do trabalho […] (Correio da Manhã, 21/04 1942, p 3).
Entretanto, ainda que fosse difícil imaginar que a mensagem estendesse os mesmos
elogios à Carta Del Lavoro da Itália fascista, fonte de inspiração da referida legislação
do trabalho, a razão mais forte para tantos elogios talvez estivesse em outro comportamento de Vargas: quando chegou o momento da infame agressão japonesa [ele] levou o Brasil
ao rompimento com as nações réprobas do mundo […].
A cada natalício de Vargas, portanto, a sociedade era estimulada por uma
intensa carga de mensagens enaltecedoras, que se repetiram ao longo do período,
como no ano seguinte, 1943, em que as comemorações se intensificaram, quando o
Chefe da Nação completara 60 anos. Entretanto, a glorificação de Vargas se manifestava

169

em outras oportunidades, posto que, como já foi visto, o culto ao chefe havia sido
alçado à categoria de fundamento da vida política da ditadura, perpassando as relações institucionais de alto a baixo. Considera-se cabível asseverar que Vargas ocupou
a cúspide de uma pirâmide em que as concepções autoritárias encadeavam o patriarcalismo no interior da família nuclear, o predomínio inquestionável dos professores
sobre seus alunos, a subserviência dos funcionários aos seus superiores imediatos –
fossem Secretários Gerais da Administração ou os próprios Interventores Federais --,
e destes últimos em relação aos Ministros que, por sua vez, driblavam sua ausência de
autonomia e sua dependência a Vargas pela adesão a manifestações francamente oportunistas de veneração ao Chefe de Governo. A educação, neste contexto, nada mais
revelara do que sua apropriação pelos objetivos e pelos projetos circunstanciais dos
condestáveis do regime, encadeando o espaço escolar e as demais ações pedagógicas
como um elo menor no vasto investimento em propaganda e em doutrinação políticas.
As comemorações do Decênio da Revolução de 1930
As celebrações dos Dez Anos da Revolução de 1930 ocorreram em novembro de 1940, estendendo-se do dia 3 até o dia 10, data da instauração do Estado Novo, ainda que, ao longo da década de 1930, a referência ao começo do movimento
cívico-militar fosse o dia 3 de outubro. Ao longo desta semana de 1940, as demais
formas de exibição das massas se somaram num painel com inúmeras atividades e
diversos eventos. Como foi visto acima, este ano marcou a fundação da Juventude
Brasileira, como também a implantação das festividades do Dia do Trabalho no estádio
de São Januário. Analogamente, foi aquele em que o DIP fez sua estréia, embora as
solenidades espetaculares do Dia da Bandeira e da Semana da Pátria já tivessem seu
perfil estabelecido, assim como o hábito de incluir nas encenações os Altares da Pátria, sempre associados às missas votivas pelo progresso do Brasil, ou então em ação
de graças pela passagem do natalício de Vargas. As comemorações da fundação do
Estado Nacional, contudo, vinham se realizando desde 1938, com a mesma feição que
apresentou sua sucedânea dois anos depois. Assim, não é descabido afirmar que se
constituíram em momento privilegiado para se estudar os diálogos e as múltiplas
apropriações que constituíram o conjunto destas solenidades, do ponto de vista de
suas formas de representação da unidade nacional e da construção da nacionalidade.

170

O programa das comemorações foi organizado pelo DIP e o protocolo do
cerimonial divulgado amplamente pela imprensa a partir do dia 2 de novembro. As
imagens DAR01 e DAR02 registram cenas da primeira solenidade oficial: Missa Campal no Russel em ação de graças, que teve lugar na manhã do domingo, dia 3. Os dois
registros apresentam aspectos da missa, a partir da perspectiva do Palanque das Autoridades -- DAR01 (Anexo: 201) --, no primeiro, e uma tomada de plano geral, contraposta à anterior, obtida ao lado do altar onde foram celebrados os ofícios religiosos, enquadrando parte da platéia e os figurantes diante do palanque adornado com
arranjos florais – DAR02 (Anexo:202). Na primeira imagem (DAR01) se vislumbra a
distribuição cuidada das delegações de participantes no espaço de evoluções, momento em que as representações militares presentes saudavam as autoridades, percebendo-se Vargas, Dona Darcy e o Dom Sebastião Leme de costas para o fotógrafo.
Entre o Palanque das Autoridades e as falanges de figurantes, uma linha decorada
com profusão de flores encimando a borda do balcão divisório. A segunda imagem
(DAR02) reforça a sensação de densidade da massa de figurantes e da multidão que
assistia ao evento: magnífico contraponto entre a distribuição ordenada, criteriosa,
das delegações presentes e a multiplicidade caótica da platéia, com tipos humanos das
mais diferentes procedências, idades e posições sociais. A linha de bandeiras que delimitava os dois grupos permitiu que se distinguissem os espectadores do espaço em
que se encenava o ritual. A dimensão sacralizadora da política se evidenciava nesta
demonstração de religiosidade do Chefe da Nação, acentuada pela proximidade da autoridade eclesiástica, irmanada, lado a lado, na celebração.
A agenda da tarde daquele domingo incluiu a abertura de um campeonato de
golfe na Gávea e a inauguração de uma exposição no Clube Filatélico do Brasil. A
nota festiva, de cunho popular, foi dada pelas apresentações musicais, articuladas em
dois espaços diferentes. De domingo a sexta, na Cinelândia, foram organizados concertos, enquanto outros grupos se revezavam em apresentações das tradicionais retretas nas demais praças da capital. No domingo seguinte, dia de encerramento das festividades, o Teatro Municipal encenou a ópera O Guarany a preços populares.
No dia 5, terça-feira, o DIP patrocinou, em sua sede no Palácio Tiradentes,
um evento relativo aos avanços e às realizações do regime ao longo do país: A Palavra dos Estados, em que representantes das respectivas unidades da federação relata-
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ram as maravilhas operadas após o advento do Estado Nacional. O dia seguinte foi
designado como Dia dos Metalúrgicos, e delegações de operários -- provenientes de
Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro -- foram recebidas por Vargas no
Palácio do Catete. O Presidente foi homenageado pelos operários que lhe entregaram
um busto de ferro fundido. Vargas retribuiu a gentileza com o seguinte improviso:
Disse uma vez certo orador que Minas Gerais era um peito de ferro com um coração de ouro. E foi exatamente do coração de ouro de Minas Gerais que se arrancou o ferro com o
qual foi fundido o busto que neste momento me é apresentado.
O desenvolvimento da indústria do ferro importará em uma nova estrutura econômica do
Brasil. Tão grande será esse desenvolvimento que, dentro de alguns anos, se modificará inteiramente o tônus da vida nacional.
[…] E aos operários só tenho a dizer que o progresso da siderurgia só lhes poderá trazer
benefício: aumento do trabalho e do salário, bem estar geral para suas famílias (Correio
da Manhã, 07/11/1940, p 3).
A questão da siderurgia era crucial para o regime naquele momento, revelando-se,
pouco depois, num dos principais pontos de sustentação da propaganda de realizações do regime. A presença dos trabalhadores sendo recebidos pelo presidente denotava que a propalada conquista também se revelaria como benefício para ambos.
No dia 7, quinta-feira, o Chefe de Governo recebeu alunos do Colégio Getúlio
Vargas em evento no Palácio Guanabara. Conforme mencionado acima, até 1940 o
Dia da Juventude era comemorado na semana de festividades alusivas à fundação do
Estado Nacional, significando a vez dos jovens manifestarem sua adesão ao regime,
dentre outras manifestações corporativas. Portanto, não fora casual que o trajeto
separando o Catete do logradouro da solenidade fosse ocupado por delegações de
escolares com seus professores, postados com suas insígnias para saudar a passagem
de Vargas.
No dia 8 celebrara-se uma festa no Aéreo Clube, em Manguinhos, com a
colaboração da Marinha, do Exército e da Aeronáutica Civil. Na Associação Brasileira de Imprensa se deu a abertura de uma Exposição do Livro Brasileiro. Mas a participação de Vargas fora reservada para as manifestações espetaculares do sábado. Às 11 e
meia um corso automobilístico congregou 15 mil motoristas desfilando pelo centro
da capital. Às 12 horas o presidente participou da inauguração do Restaurante Popular
do Ministério do Trabalho, localizado na Praça da Bandeira. Entre as 14 e às 15 horas,
Vargas prestigiou a inauguração da sede do Instituto dos Industriários e, em seguida,
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da sede do Instituto dos Bancários. Como este fora o dia dedicado às manifestações
trabalhistas, a celebração seguinte foi denominada Dia da Gratidão Operária.
O Ato na Esplanada do Castelo foi o ponto alto das comemorações, do ponto
de vista da mobilização de massas. Perante o edifício que alojou Vargas e sua comitiva, desfilaram mais de 200 mil trabalhadores, estendendo-se o cortejo -- de delegações de várias partes do país e das mais variadas representações trabalhistas -- por
três horas. A imagem DAR06 (Anexo: 205) registra a presença do Chefe da Nação e de
seus acompanhantes em uma sacada encimada por uma gigantesca Bandeira Nacional, com altura superior a dois pavimentos. A atmosfera festiva e descontraída que se
pôde notar no palanque oficial também se reproduzira entre os manifestantes – naquela tarde de sábado os operários e demais trabalhadores cariocas não entenderam
como quebra de protocolo a participação de seus familiares em uma parada trabalhista. Até aquela data não havia registro de um contingente tão expressivo de participantes. Ainda que os desfiles e as paradas tivessem recebido a classificação de massas
fluviais (Canetti, 1983: 89-91), vale ressaltar que a liberação do critério de arregimentação de figurantes em muito contribuiu para que o cortejo monumental fosse engrossado por componentes de outras categorias sociais e por populares em geral. A
clivagem que motivou os participantes pareceu estar mais próxima do mecanismo de
formação de massas duplas, que pôde ser observada em uma expressão dos anos de
guerra: aqueles que estão com o regime – os participantes – e os que o repudiavam,
não havendo possibilidade alguma de se conceber uma posição de neutralidade ou de
indiferença.
Entretanto, se houve motivos de regozijo para os governantes com a expressão
do júbilo patriótico da população, ela também trazia problemas para a finalização do mise
en place da solenidade, uma vez que Vargas se deslocou para outro logradouro a fim
de enunciar a sua alocução de agradecimento. O presidente quebrou o protocolo
estipulado quando se recusou a perfazer o trajeto que separava a Esplanada do Castelo do palanque seguinte mediante o uso de seu veículo oficial. Num claro sinal de
autoconfiança, caminhou a pé ao longo da avenida Aparício Borges, até chegar ao
monumento-palanque de onde iria proferir seu discurso aos trabalhadores. A imagem
DAR03 (Anexo: 203) registrou, em plano fechado, uma vista parcial do palanque
ocupado pelas autoridades durante a finalização do evento. Do monumento em que

173

fora alojado o segundo palanque, Vargas e demais componentes de seu entourage, ladeado pelo ministro Gustavo Capanema, observava os populares que lhe rendiam
homenagens. No plano dos personagens centrais, notamos que foram apenas três as
personalidades enquadradas, fazendo com que ganhasse relevo o plano de fundo
com as inscrições alusivas à efeméride: REALIZAÇÕES DO PRESIDENTE:
DECÊNIO DE 1930 A 1940, abaixo da qual verificamos a existência de uma síntese
enumerando as ações atribuídas ao Chefe da Nação... Havia a clara intenção de contrapor a imagem dele a um texto que destacasse a autoria das benesses oportunizadas
-- ou outorgadas -- ao longo do referido lapso temporal. Contudo, essa peça decorativa não fazia parte do monumento original, enquanto que sua presença no registro
não deixa margens a esclarecimento deste fato, infundindo a sensação de que o obelisco continha, permanentemente, a referência à homenagem de circunstância.
A cena revelada pelo registro teve como característica apresentar uma tomada
em que se percebiam detalhes da atmosfera que circundava os personagens homenageados: satisfazia aquela típica curiosidade de público de massa, para quem os participantes destes eventos eram, inequivocamente, merecedores do preito que lhes atribuíram, sendo muito natural gravar definitivamente o instante em que as homenagens ofertadas foram recebidas. O ar de satisfação dos personagens em primeiro plano era mais do que contagiante, assim como o meio sorriso de Vargas deve ter sido
interpretado como inegável sinal de contentamento e de júbilo. Um certificado de
que a dedicação e a perseverança dos manifestantes presentes foram entendidas e
apreciadas A distância do microfone do DIP e o alinhamento dos personagens nos
levam a acreditar que eles estivessem observando o desenrolar da encenação, a qual
lhes era inteiramente destinada.
O Chefe do Governo se dirigiu aos manifestantes nos termos que seguem:
[…] O 10 de novembro não teve vencedores nem vencidos. Não derramou uma gota de
sangue brasileiro. E por isso todos os patriotas acreditam no regime por ele instituído para
colaborar na obra de reconstrução nacional.
[…] Nenhuma demonstração podia ser mais grata do que esta, ao meu espírito e ao meu
coração. Eu vos agradeço, meus amigos, trabalhadores do Brasil, e vos concito a marchar
para frente, firmes, sem vacilações, porque o regime que constituímos só visa promover a
grandeza do Brasil (Correio da Manhã, 10/11/1940, p 24).
Em termos informais e expressando uma clara proximidade com os ouvintes e com
os espectadores, Vargas enalteceu a platéia, alçando-a a condição de amigos. Ainda
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que pese o tom exageradamente sentimental da parte do locutor, não era difícil estimar as conseqüências e o impacto de tais expressões de agradecimento àqueles que
acabavam de lhe render homenagens. O repto final da alocução de Vargas -- vos concito a marchar para frente, firmes, sem vacilações – apresentou condições ideais para desencadear a descarga emocional da massa patriótica que o ouvia. As emoções daquela tarde
de sábado, ao menos até as solenidades espetaculares seguintes – as do circuito natalício-primeiro de maio – provavelmente seriam guardadas com grande estima pelos participantes.
As festividades do último dia da semana de comemorações se concentraram
em atividades sociais. Às 15 horas ocorreu a inauguração da Feira de Amostras e da
Exposição Decenal da Revolução Brasileira. A organização de feiras de amostras fora corrente no Estado Novo, tendo sido realizadas nos anos anteriores, com intensa divulgação: depois de inauguradas no Distrito Federal, circulavam pelas mais importantes
capitais do país. No evento em pauta, foram abrigadas no mesmo logradouro, com a
sua peculiar figuração monumental dos objetos e dos temas em exposição. A imagem
DAR04 (Anexo:204) apresentava um plano geral externo do logradouro. A distribuição interna do espaço se dava na forma de stands, distribuídos por estados da federação, ou apresentando as realizações supostamente dignas de nota das agências estatais e dos ministérios. As obras governamentais apareciam como dádivas da administração estadonovista, sendo representadas ou evocadas por fotografias, mapas, gráficos, maquetes e demais formas de ilustração disponíveis, enquanto o espectador passeava sua sensibilidade assediada pelas grandiosas descrições das benesses oferecidas
pelo novo regime.
Portanto, a ornamentação do frontispício da exposição não destoava do clima
geral das festividades. Em seu portal de entrada não faltou a velha fórmula de valorizar a ação governamental através das paráfrases de textos das leis e de discursos das
autoridades. Não fossem tais as características da linguagem visual e de sua programação, a ornamentação que se estendia para as laterais do portal de entrada se assemelharia a uma estrepitosa composição carnavalesca. Contudo, pela própria reação
de casualidade dos passantes, se pôde asseverar que as sensibilidades não foram agredidas pelas representações da técnica e do belicismo. Foi notória a referência futurista, como podemos perceber no lado esquerdo do portal de entrada, onde foram a-
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presentadas figurações de peças de artilharia, de dois aviões de caça, de um tanque de
guerra, e de ícones de instalações industriais e de distribuição de energia elétrica. Sem
nenhuma dúvida, um programa familiar para os cânones da época: entre a platéia que
se retirava do logradouro se notou a presença significativa de crianças acompanhadas
de seus pais e de parentes, ainda que pese a maioria de homens adultos.
Á noite foi realizada uma ágape comemorativa, um banquete de 3.000 talheres no
hangar do Aeroporto, oferecido pelas classes conservadoras, em confraternização com os operários, ao
Presidente Getúlio Vargas. Este fora o signo maior das consignas de colaboração de
classes e de harmonia social. Adalberto Paranhos, utilizando-se de fontes diversas das
que foram relatadas no presente trabalho, chegou a identificar a versão de Cupertino
de Gusmão, que denominara o evento como grande parada de iguarias. Com sua ironia
cortante, Paranhos assim descreveu o acontecimento:
[…] no hangar do aeroporto do Rio de Janeiro, rendiam-se homenagens ao regime e ao seu
fiel depositário num banquete policlassista de 2.500 talheres empunhados por empregados e
empregadores, os promotores do happening (Paranhos, 1999, p 100).
Salta à vista a discrepância dos dados obtidos de fontes oficiais – caso do presente
trabalho – usualmente exageradas, quando submetidas ao contraponto de depoimentos de memorialistas, como o efetuado pelo autor acima. Vargas saudou os que o
homenageavam com um improviso, onde se percebia os ecos de sua concepção de
construção da nacionalidade à época do processo de nacionalização do ensino, uma das peças-chave do patriotismo ufanista e autoritário daquele período:
[…] Os brasileiros, de um extremo a outro do nosso vasto território, devem sentir-se em
prefeita fraternidade, unidos pelos vínvulos culturais, morais e econômicos.
Quando em todos os recantos, em todas as latitudes cada brasileiro mobilizar as suas energias no empenho decidido de formar uma verdadeira comunidade de idioma, de sentimentos,
de interesses e de idéias, poderemos exclamar com orgulho: -- O Brasil é uma grande e poderosa nação! (Correio da Manhã, 12/11/1940, p 3).
Todos marchando para o ditador – ou seus sucedâneos menores, os interventores
federais nos estados – sob o mesmo ritmo marcial das bandas militares e das fanfarras das escolas, no mesmo momento e compartilhado dos mesmos ideais patrióticos
de grandeza nacional. A utopia autoritária não só se reproduziu, espalhando-se pelo
território naquela época, como também fez sua segunda aparição durante a redentora.
Avaliando o passivo de violência, de corrupção e de ignorância legadas pelas duas
ditaduras, ressoam as palavras apropriadas -- na epígrafe da segunda parte de seu
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trabalho -- por José Vaidergorn: O patriotismo é o último refúgio de um patife (Dr. Samuel
Johnson, citado por Boswell) […] permita-me sugerir que é o primeiro (Ambroise Bierce
apud Vaidergorn, 1987: 121).
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CONCLUSÃO

O populismo, entendido enquanto paradigma enraizado em concepções teológico-políticas (Chauí, 1994: 19-21), manipulando as representações sacralizadoras
da política e enfatizando o culto ao chefe, apropriando-se do patriotismo e do nacionalismo para lhes infundir cunho romântico conservador, e, dentro deste quadro
geral, atribuir à educação a função de elemento subalterno dentro os instrumentos da
política de segurança nacional, como portador de todas estas características, ele –
populismo – deve ser considerado como um grande entrave para a consolidação de
uma república igualitária e democrática. Os exemplos alinhavados ao longo dos capítulos anteriores demonstraram um panorama muitas vezes sombrio, onde as construções espetaculares do civismo e do patriotismo estadonovistas apontavam para uma
lastimável instrumentalização política da educação. O espaço escolar se transformou
em local privilegiado para a divulgação de mensagens legitimadoras do regime e de
suas concepções autoritárias da história, propagando uma identidade coletiva assentada nas conveniências dos arautos do Brasil Novo.
O verniz patriótico e nacionalista elidia a questão fundamental: a prerrogativa
de determinar os valores educacionais sempre coube ao estado, desde a fundação da
república brasileira. Exatamente por isso eles – os valores – incorporaram os preceitos e os preconceitos da cultura e da visão de mundo de seus proponentes autorizados. Tal procedimento excludente e muitas vezes sectário acabou por se constituir
em desrespeito à autonomia do ser humano, arrogando-se o direito de definir o modelo de família a ser considerado legítimo, as práticas sociais e as de lazer das coletividades que contavam com aval oficial -- e eram, portanto, lícitas --, o perfil étnico,
cultural e lingüístico a ser elevado à posição de representante da brasilidade e, por
fim, a imposição do catolicismo como religião oficial, ao longo das décadas de 1930 e
de 1940.
A construção da nacionalidade, portanto, era definida em um horizonte bastante estreito, com apostas políticas e alianças entre setores específicos da sociedade
civil que, nem de longe, haviam cogitado em construir uma comunidade humana
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assentada na pluralidade, no respeito mútuo, na valorização da diversidade étnicocultural e na participação autônoma de seus cidadãos. Muito ao contrário, caso que
perdura largamente até nossos dias, a identidade nacional assentada em concepções
autoritárias eleva determinados componentes particulares e específicos à condição de
representante da totalidade. Os episódios relativos à nacionalização do ensino comprovam que a intolerância, o preconceito e o oportunismo político rebaixam a performance da educação à qualidade de uma ação repressiva de cunho policial e ao
estatuto de instrumento de proselitismo político, mesmo na ausência de partidos.
Ao contrário das afirmações peremptórias dos educadores profissionais da
atualidade, a educação regulada pelo estado não é a única possibilidade, nem do ponto de vista das experiências históricas do século 20 no Brasil, tampouco do ponto de
vista internacional. Vale ressaltar que os escolanovistas apresentavam um ponto em
comum com os nacionalistas autoritários, exatamente na admissão de que o movimento das escolas modernas deveria desaparecer: não é à toa que, hoje, não se consegue sequer imaginar a possibilidade de retirar a questão da moralidade pública e da
divulgação dos valores de civilidade das mãos das autoridades educacionais. Enquanto os pedagogos falam de uma educação voltada para a transformação social, não
percebem que seus superiores se deleitam ao se jactar dos polpudos orçamentos de
que dispõem, assim como da felicidade de que desfrutam ao praticar assiduamente o
nepotismo e o apadrinhamento naquele setor da administração pública que, via de
regra, abriga o maior número de funcionários públicos. O retumbante fracasso das
políticas educacionais das últimas cinco décadas – que acumulou contingentes de
alunos potenciais sem vagas disponíveis --, como a qualidade ínfima do ensino ministrado recentemente, não são óbices a se continuar insistindo em propostas demagógicas – supostamente emergenciais, como a multiplicação de turnos de aula e seu
conseqüente encurtamento --, tampouco impediram a transformação do problema da
insuficiente oferta de vagas em moeda de barganha política nos períodos eleitorais. A
sua instrumentalização conseguiu o prodígio de metamorfosear a demanda por educação em uma unanimidade vazia. Os ocupantes do executivo, assim como os legisladores são todos favoráveis à melhoria de sua qualidade, desde que isso não implique em deslocamento de recursos de outros projetos, prioritários da ótica do imediatismo e do pragmatismo bisonhos daqueles que visam apenas a sua perenização no
poder.
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As cores sombrias do panorama descrito acima também servem para que seja
revelada a crença ingênua e descabida nas virtudes e nas potencialidades da educação,
como propalam os defensores do liberalismo e os propagandistas do ensino privado.
A apropriação dos valores educacionais para fins pragmáticos e contingentes impede
a emergência da autonomia – ao invés disso, se tem o conveniente culto ao chefe --,
do respeito mútuo – ao invés da cega veneração da hierarquia --, da ética – ao invés
da esperteza dos manipuladores dos fundos públicos -- e do pluralismo étnicocultural – ao invés da confortável imagem de maior país católico dentre os colonizados por europeus. Da perspectiva em que as apropriações burocráticas da educação e
do ensino se encontram, não há que se estranhar a sua baixa eficiência e a sua má
qualidade: aquele que colocar a mão na jaula do animal político não pode reclamar
das mordidas…
À luz do contexto acima descrito, não deve causar surpresa a recorrência com
que se depara, na história republicana brasileira, com as insistentes irrupções do nacionalismo autoritário. O seu culto de fancaria aos símbolos nacionais se prestou aos
mais diversos propósitos, dentre eles o de exorcizar os adversários políticos com a
pecha de antipatrióticos, ou, em versão comezinha de Propaganda Eleitoral Gratuita, as
batalhas das cores, o verde e o amarelo contra o vermelho e o negro. Sem as duas
ditaduras, sem o Estado Novo e sem a redentora, que sentido haveria em exigir-se,
como fez Tancredo Neves durante a campanha que antecedeu a disputa no Colégio
Eleitoral, que as bandeiras vermelhas fossem substituídas apenas pelo pavilhão e pelas cores nacionais? Analogamente, batalhas das cores caracterizaram a desqualificação desleal que candidatos à Presidência da República brandiram uns contra os outros em 1989. Apoiado em milionário esquema de mídia, Collor de Melo criou uma
atmosfera de intimidação emotiva contra Luis Inácio da Silva, com base no prosaico
expediente de esconder os móveis de seu projeto político por trás da referência hipnotizadora aos símbolos nacionais (Albuquerque, 1994: 100-116; Romano, 1993:315).
Como foi demonstrado pela crônica do período, o candidato vencedor e seu padrinho político, Roberto Marinho, prestaram um grande serviço à consolidação da Nova República: demonstraram, ad absurdum, os amplos horizontes da ética complacente
contida nas concepções da política liberal.
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Entretanto, as batalhas das cores continuaram a revelar suas potencialidades
ao longo da campanha pelo impedimento de Collor de Melo e nas manifestações do
movimento dos “caras pintadas”. A reapropriação das cores nacionais pelos setores
organizados da oposição a Collor se voltou contra o seu patrocinador. Cabal demonstração de que existiu um nítido bloqueio na tentativa de se extrapolar os limites
legados pela tradição autoritária e nacionalista, mesmo da parte daqueles que desejavam expressar seu repúdio ao protagonista maior do espetáculo mercadológico em
que se transformara o exercício da presidência. Embora o contra-teatro encenado nas
ruas e no parlamento, ainda que compreensível pelo ineditismo de seu pleito, tenha
se valido da mesma estratégia de seu opositor: a desqualificação do oponente mediante o apelo ao caráter exorcizador das cores nacionais. Não foi à toa, portanto, que
o estratagema da apropriação dos símbolos por um espectro de forças políticas tenha
sido utilizado novamente, nas campanhas eleitorais que se seguiram. Analogamente, a
vitória oposicionista se restringiu apenas à dimensão simbólica da execração do protagonista visível – Collor de Melo --, deixando incólumes os beneficiários e os patrocinadores do embuste. Como num círculo vicioso, os contendores se alternam na
manipulação das mesmas armas, enquanto o país não consegue superar o paradigma
do populismo de raízes teológico-políticas…
Por outro lado, o abandono da visão do paraíso representaria a ruptura com um
modelo de identidade coletiva que colheu sucessos incomparáveis. Afinal, em um
país onde a acentuada concentração de propriedade e a perversa distribuição de renda ainda não desencadearam a revolta generalizada da população, se reconhece que o
mito fundador apresentou virtualidades duradouras. A correspondência entre a concepção providencial das lideranças e dos governantes encontrou sua contrapartida no
messianismo dos movimentos populares organizados, delineando um cenário onde
os candidatos a salvadores da pátria atenderão, pela sua simples adesão a tal postura,
às expectativas daqueles que concebem a vida coletiva como mera obediência à vontade iluminada de algum eventual messias de ocasião. Contudo, aqueles que se dedicarem à superação deste quadro de atraso, de miséria e de ignorância, necessariamente, serão levados a romper com a subserviência e a servidão voluntária (Abensour, 1999:
491-497).

181

Esperar que algum impulso de ruptura face às causas do atraso na educação,
na cultura e na vida cotidiana provenha do Estado é, no mínimo, repetir a expectativa dos autoritários aqui examinados. Parodiando Balandier, não haverá renovação
alguma proveniente do pólo da ordem. Cabe àqueles que conseguem discernir as
vozes de resistência e de insatisfação que proliferam pelas cidades – aos transgressores e aos inovadores, enfim ao pólo da desordem (Balandier, 1997b: 121-152) – incorporar aos estreitos limites de uma sociedade autoritária, conservadora e excludente, a possibilidade de uma renovação de valores, de posturas e de comportamentos
que abandonem, definitivamente, os marcos nos quais a educação, a cultura e a política têm se movido até hoje. Embora a maioria dos produtores de conhecimento e os
seus divulgadores nas escolas não estejam dispostos a abrir mão da tranqüila e cálida
tutela estatal, como também dos seus parcos privilégios corporativos.
Nos dias atuais, quando se presencia o deslocamento do centro produtor de
mensagens legitimadores do domínio estatal da escola para a mídia, quando a educação não é avaliada a partir dos resultados mediante o reforço da participação política
e do exercício da cidadania, mas do seu relativo sucesso perante os parâmetros dos
mercadores e dos financistas, pode se asseverar que o período da construção da nacionalidade se encerrou. O individualismo exacerbado e a indiferença para com os
destinos coletivos, hoje encarados como naturais reações face ao caráter rapinante
dos proprietários e dos governantes, irão barrar o caminho para uma concepção de
sociedade em construção, reforçando a ação deletéria dos valores atualmente predominantes.
No entanto, as paradas, os desfiles e as procissões continuam a reproduzir o
imaginário de povo-Uno, assim como a servir de modelo para a discriminação dos contingentes inimigos internos. Não é de causar espécie o fato de que os governantes,
das mais variadas cores políticas, não dispensem estes rituais quando alçados ao poder. Contraditório que pareça, a produção de inimigos – internos e externos – não
acabou por revelar aos olhos da opinião pública que a razão dos problemas e das
dificuldades em que se o país se esfalfa sejam mais resultado da inépcia resultante de
concepções autoritárias acumuladas ao longo de décadas, do que da suposta ação dos
grupos conspiratórios que povoam a imaginação social dos brasileiros. Entretanto,
revelar ao público a nudez do rei, ainda hoje, é tarefa imbuída de claro componente
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infantil, uma vez que não se dá conta de que o atingido não seria o monarca, mas a
auto-estima dos súditos, subitamente solapada pela constatação de que se apegaram a
quimeras. Transitando entre estes dois pólos de iniqüidades similares, segue a cultura
política da república brasileira, reproduzindo situação equivalente àquela descrita no
mito de Sísifo: por mais que os agentes sociais se empenhem em mudar a sociedade,
a montanha de pretensos salvadores da pátria continua a se ampliar, tornando-se
cada vez mais alta.
Os espetáculos do poder estatal descrito neste trabalho, não há razões para
equívocos, não se constituem em exemplos edificantes. Contudo, defrontar-se com
setores que ainda insistem em glorificar seus patrocinadores originais e os análogos
áulicos hodiernos, dá clara e cabal demonstração de que a história nacional está fadada a reproduzir ad infinitum os mesmos mecanismos que a reduzem a uma epopéia
protagonizada por heróis e por vilões de operetas bufas. Infelizmente, as comemorações dos quinhentos anos do descobrimento não nos deixam em paz, reproduzindo,
a todo instante, as mensagens de teor análogo aos descritos no período aqui abordado e abrindo a perspectiva bem pouco alvissareira de presenciar o embotamento
intelectual de novas gerações, permanentemente fascinadas pelo mito fundador. Sem
problemas, já que todos nos encontraremos, inevitavelmente, deitados eternamente em
berço esplêndido, até que de nosso sono catatônico sejamos despertados para ingressarmos no paraíso terrestre.
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