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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a colaboração do Jornal do Brasil, como um veículo de 
comunicação de massa, para a criação de um herói nacional, na figura do ex-presidente 
brasileiro, Getulio Vargas, após seu suicídio. Através da edição de 25 de agosto de 
1954, do JB, dia posterior ao suicídio, foi analisado o fato do presidente ter atentado 
contra a própria vida e a comoção popular que isso gerou. Destacou-se como esse 
acontecimento interferiu no posicionamento do jornal, contribuindo para a criação de 
um Vargas “Herói”. O método levou em conta os modos de operação da ideologia 
descritos por John B. Thompson e a teoria da comunicação de massa. Esses parâmetros 
foram cruzados com a contextualização histórica e chegou-se a conclusão de que 
mesmo em um jornal caracterizado pela imparcialidade a ideologia opera de várias 
formas dentro de um texto jornalístico e, muitas vezes, os fatores externos, como a 
grande comoção popular causada pelo suicídio, interferem na linha editorial até o limite 
da parcialidade e da construção de um herói nacional. 
 
Palavras-chave: Jornal. Ideologia. Vargas. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the collaboration of the Jornal do Brazil, as a vehicle of mass 
communication, to create a national hero in the figure of former Brazilian President 
Getúlio Vargas, after his suicide. Through the issue of August 25, 1954, JB, days after 
the suicide, was considered the fact that the President's attack on his life and this has 
generated popular uproar. He excelled as this event affected the positioning of the 
newspaper, contributing to the creation of a Vargas "Hero." The method took into 
account the modes of operation of ideology described by John B. Thompson and the 
theory of mass communication. These parameters were crossed with the historical 
background and came to the conclusion that even in a newspaper characterized by 
fairness ideology operates in various ways within a journalistic and often external 
factors, such as the popular commotion caused by suicide, interfere in the editorial line 
to the edge of the bias and the construction of a national hero. 
 
Keywords: Newspaper. Ideology. Vargas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem como objetivo central mostrar como a ideologia opera em 

um meio de comunicação de massa, contribuindo com a construção de um herói 

nacional. O veículo de comunicação de massa escolhido para análise foi o Jornal do 

Brasil da década de 1950, especificamente o ano de 1954 e a edição do dia 25 de agosto. 

O suicídio do presidente Getúlio Dorneles Vargas e as formas como ele foi noticiado no 

jornal é o objeto da pesquisa, procurando-se destacar a pauta do jornal em relação a um 

acontecimento histórico marcante. 

Destaca-se, inicialmente, a importância de se tratar das manifestações textuais 

referentes ao suicídio do então presidente Getúlio Vargas em um jornal impresso. O 

motivo da escolha desse fato foi justamente a sua importância para a construção da 

imagem de Vargas como o herói nacional que morreu sacrificando-se pelo povo. 

Concomitante com a análise de conteúdo do texto buscou-se definir o contexto histórico 

que acabou tendo uma inflexão após o evento. 

Especificamente, trata-se de perceber a trajetória política do presidente Getúlio 

Vargas em um contexto de grave crise política, na qual os meios de imprensa tiveram 

destacado papel. Igualmente busca-se compreender os símbolos que foram utilizados na 

nas matérias do jornal, tanto como fator mórbido e de atratividade, como as reflexões 

sobre as causas e consequências para a história brasileira que conseguiram ser elencadas 

nos diversos textos analisados.  

A escolha do meio impresso deve-se aos limites técnicos que o período 

propiciava, pois os meios de comunicação mais disseminados na época eram o rádio o 

jornal e o cinema. Ainda existia alguma ascendência da revista e o inicio da era 

televisiva, entre os meios mais usados na época, mas o que despertou o maior interesse 

para a proposta desse trabalho foi o meio impresso por suas características peculiares, 

entre elas o de atravessar as barreiras do tempo, pois pode ser guardado e mantido por 

muitos anos após a edição.  

A escolha do Jornal do Brasil como objeto de análise deve-se a sua proposição 

editorial. Apesar de não ser um dos jornais mais vendidos na capital do Brasil na época 

(Rio de Janeiro) e de ter sua maior circulação entre as classes mais baixas, o Jornal do 

Brasil diferenciava-se dos seus concorrentes por estar afastado de financiamentos 

políticos e manter-se, essencialmente, pela venda de classificados. 
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A grande dúvida era se um jornal, com esse perfil, estava suscetível a operar 

ideologias e alimentar mitos políticos, abandonando sua imparcialidade e linha editorial 

preponderantemente comercial em face de um grave acontecimento político. Essa 

questão avulta de importância por ter sido um ponto de inflexão da linha editorial desse 

jornal, que foi o pioneiro da reestruturação gráfica e do padrão editorial entre os jornais 

brasileiros, no final da década de 1950. 

Ainda dentro dos motivos pelos quais o objeto foi escolhido, também se 

evidencia a necessidade de esclarecer o processo histórico de transformação do 

jornalismo no Brasil, a partir da década de 1950, para linhas mais próximas da 

imparcialidade ou da emotividade, ou seja: a) a discussão sobre a suposta capacidade de 

manipulação que a imprensa teria sobre a opinião pública, sobretudo nos assuntos 

políticos; b) a tratativa, no nível do texto jornalístico, sobre as formas operacionais pelas 

quais as ideologias perpassam o exercício profissional dos jornalistas; c) por fim, a 

percepção que o texto jornalístico não encerra uma única ideologia hegemônica, mas 

sua análise demonstra que são múltiplas as referências ideológicas e que operam de 

várias formas nos meios de comunicação de massa, ao interpelarem os indivíduos. 

Para esta pesquisa foi empregado o meio digital, no qual o site 

http://news.google.com/newspapers (detalhes nas Referências Bibliográficas nesta 

monografia) apresenta a edição do dia 25 de agosto de 1954 do Jornal do Brasil. Como 

forma de contextualizar as notícias, foi realizada a leitura e o fichamento de obras de 

História como as dos autores Robert Levine, Maria Celina D’Araujo e Jorge Ferreira, 

entre outros, além de dissertações e teses disponibilizadas on-line. Das teorias do 

jornalismo e da ideologia, foram tiradas as referências de autores como John B. 

Thompson, Louis Althusser e Michel Pêcheux, assim como da história do Jornalismo a 

obra de Nelson Werneck Sodré. 

As dificuldades encontradas para a elaboração desta monografia foram os 

contratempos no esforço da construção de um referencial teórico suficientemente 

objetivo para dar conta de um tema complexo, como costuma ser a análise de conteúdo 

dos textos jornalísticos. Depois de superado esse primeiro desafio, surgiu à premência 

de construção das análises propriamente ditas, em face do pouco tempo que restava para 

a conclusão dos trabalhos. 

A monografia está dividida em três capítulos e considerações finais. No primeiro 

capítulo: O Jornal do Brasil como meio de comunicação de massa engloba as ideias de 

comunicação de massa mencionadas pelos autores consultados, assim como a história 
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do próprio JB se entrelaçando com a história política do Brasil e da era Vargas. O 

segundo capítulo: Os modos de operação da ideologia no JB têm como pauta central a 

metodologia usada para a pesquisa, que é a utilização dos modos de operação da 

ideologia propostas por John Thompson e como elas serão aplicadas na análise do JB. E 

o último capítulo: O suicídio de Vargas no JB trata da análise dos conteúdos 

jornalísticos, costurando esta com a aplicação da metodologia e contextualização 

histórica. Nas considerações finais trazem-se os resultados obtidos com esta pesquisa. 
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2. O JORNAL DO BRASIL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

O Jornal do Brasil, objeto analisado nesta pesquisa, traz em sua trajetória varias 

mudanças que transcorreram na história Brasileira e do jornalismo. Essas alterações, 

tanto na forma editorial quanto na estruturação do pessoal, acabaram por dar um perfil 

diferenciado desse jornal em relação aos outros periódicos cariocas dos anos 1950. 

Fundado em 9 de abril de 1891, pelo ex-ministro da Justiça Rodolfo Epifâneo 

de Souza Dantas, visava inicialmente defender o retorno da monarquia que findara dois 

anos antes. Teve sua primeira sede em um pequeno sobrado na Rua Gonçalves Dias 

número 56, no Centro do Rio de Janeiro e no ano de 1893 foi comprado por 70 contos 

de Reis pelo grupo republicano de Rui Barbosa, que mudou o “z” do Brazil para “s”, 

passando a se chamar Jornal do Brasil. 

A ideologia do jornal seguia os passos de Rui Barbosa que era liberal e defendia 

a república, embora fosse contra a ditadura imposta pelo então presidente Floriano 

Peixoto, que no mesmo ano mandou fechar o jornal por afrontas políticas. Um ano 

depois, o JB voltou a circular sob o comando da família Mendes de Almeida. A 

proposta agora era ser um jornal popular, voltado para as reivindicações com maior 

apelo social. Desta maneira, seções destinadas a atender às reclamações do povo foram 

criadas, assim como o noticiário policial ganhou espaço nas páginas do jornal. 

Após varias transformações no decorrer dos anos, o Jornal do Brasil, em 1930, 

dá início a uma nova fase tendo como proprietário o Conde Pereira Carneiro.  Iniciou-se 

ai uma longa trajetória de conflitos e afastamentos com a figura histórica de Getúlio 

Vargas, pois a linha editorial do jornal foi contrária ao movimento revolucionário dos 

oposicionistas a Júlio Prestes, razão pela qual acabou sendo invadido e empastelado 

logo após a vitória de três de outubro. 

A reabertura do Jornal do Brasil só foi possível quatro meses depois da posse de 

Vargas, com a substituição do diretor Aníbal Freire por Brício Filho, que censurava as 

matérias antes de serem publicadas. Sobre esta fase do JB, Fonseca destaca: 

 

Assim, o posicionamento do jornal em relação ao governo provisório 
foi de cautela: agiu timidamente quando fez críticas ao governo e se 
colocou a favor da campanha pela reconstitucionalização. No início 
dos anos 30 a imprensa brasileira lidava com os problemas 
econômicos do país e com a censura. Só em 1933, com a convocação 
da Assembléia Constituinte, é que o Jornal do Brasil voltou a se 
engajar mais abertamente nas lutas políticas. Isso ocorreu, 
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principalmente, porque o conde Pereira Carneiro se candidatou à 
Constituinte pelo partido Autonomista do Distrito Federal e o jornal 
passou a ser um de seus veículos de divulgação. No ano seguinte, 
apoiou a Constituinte por trazer o país de volta à legalidade; porém, 
não aceitou o continuísmo de Vargas. (FONSECA, 2008, p.54) 

A cesura que era imposta por Vargas durante o Governo Provisório e mais 

adiante praticada por agentes do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), no 

Estado Novo, já havia sido utilizada por outros presidentes em outras ocasiões, como no 

inicio da República, com a ditadura do Marechal Floriano Peixoto.  

John Thompson (1995) realizou uma retrospectiva histórica sobre os princípios 

liberais que nortearam o jornalismo desde o séc. XVIII, com estudos baseados em 

jornais ingleses e percebeu que teoria liberal tradicional da imprensa livre, defendia a 

liberdade de expressão/imprensa na qual:  

Uma imprensa livre e independente desempenharia o papel de um 
vigilante crítico: não apenas articularia uma diversidade de opiniões e, 
com isto, enriqueceria a esfera do conhecimento e do debate, mas 
também exporia e criticaria as atividades daqueles que governam e os 
princípios nos quais baseiam suas decisões. (THOMPSON, 1995, p. 
324,) 

Deve-se destacar que no contexto político brasileiro, por mais liberais que 

fossem os detentores do poder, a relação com a imprensa foi bastante tensa nas 

primeiras décadas da República. No caso do Jornal do Brasil essa tensão mostrou-se 

particularmente visível nos primeiros anos da década de 1930, quando a censura dos 

órgãos oficiais do Governo, que não tratavam a imprensa como “livre” e vetavam 

qualquer posicionamento que fosse contra o governo ou publicassem notícias 

pejorativas contra o mesmo. 

Em 1934, o conde Pereira Carneiro contratou José Pires do Rio para exercer a 

função de diretor-tesoureiro, devido à crise financeira pela qual o JB passava desde o 

início da década. Pires do Rio buscou a solução para a crise tornando as primeiras 

páginas do JB em comerciais-classificados, modelo que reergueu financeiramente o 

periódico, porém o tornou menos visível entre as classes mais abastadas da sociedade 

carioca e, por conta disso, o jornal foi apelidado pejorativamente de “jornal das 

cozinheiras”. 

Mesmo perdendo espaço como órgão noticioso e com as páginas 

majoritariamente ocupadas por classificados, e também por ter deixado como 

secundárias as páginas de política, artes e literatura, o JB foi um dos poucos jornais da 

época a não ser censurado em 1935 pelo governo, que tentava combater a Intentona 
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Comunista e em 1937, quando foi instaurado o Estado Novo, o jornal manteve relações 

cordiais com o DIP, órgão que exercia censura sobre a imprensa da época. 

O apelo suscitado pelos classificados acabara deixando o jornal à margem dos 

fatos noticiosos da sociedade carioca, restringia as páginas informativas, focando-se no 

interesse de quem “oferecia” nas suas primeiras páginas, o que erguia financeiramente o 

jornal.  

Reconhece-se que não é apenas o contexto político e as relações estabelecidas 

com o poder que determinam a linha editorial de um periódico, mas um conjunto de 

fatores que passam pela esfera econômica e administrativa. John Thompson (1995) vai 

ao encontro dessa idéia ao lembrar que a liberdade de expressão 

Foi sendo, cada vez mais, confrontada por uma nova ameaça: a que 
provinha não do exercício repressivo do poder do Estado, mas, antes, 
do crescimento desenfreado das indústrias de jornais e de publicações 
na qualidade de interesses comerciais. (THOMPSON, 1995. p.326) 

 

Embora limitando sua linha editorial no que se refere a fatos noticiosos para dar 

mais espaço aos comerciais, o JB ainda era um dos únicos jornais cariocas da época, 

que, apesar das varias crises financeiras pelas quais passou, conseguiu manter-se por 

conta própria em circulação. Enquanto isso, os maiores impressos cariocas, como O 

Globo, de Roberto Marinho, Ultima Hora, de Samuel Wainer e Diários Associados, de 

Assis Chateaubriand, mantiveram a maior parte do tempo uma cordial relação de 

financiamento com o governo federal. No caso do O Globo, por exemplo, essa 

cordialidade rendeu ao jornal financiamentos milionários com o Banco do Brasil, de 

outubro de 1950 a dezembro de 1952, para aquisição de novas rotativas e de melhorias 

nos equipamentos e pessoal. (RIBEIRO, 2008, p.5) 

Durante o Estado Novo, o Estado tinha total domínio sobre os órgãos de 

imprensa. Além do controle legal exercido pelo DIP por meio do decreto1 1.949, de 

1939, o governo também utilizava outras formas de pressão que prejudicavam jornais 

oposicionistas como o Diário de Notícias. O jornal fundado por Orlando Dantas era 

uma das principais vitimas do DIP, por não se adequar a esse tipo de repressão. As 

praticas usadas pelo DIP, de uma maneira tórrida, atingia os bolsos dos proprietários 

dos jornais conforme Ana Paula Ribeiro destaca: 

O DIP possuía outros mecanismos de pressão, como a concessão de 
isenções fiscais, prêmios, favores e subvenções aos jornais. O 

                                                           
1 Tratava-se de um decreto que regulamentava o exercício da atividade de imprensa e propaganda no 
território nacional e dá outras providências. Publicado oficialmente em 30 de dezembro de 1939 
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fornecimento de papel estava relacionado com esse tipo de 
manipulação. A indústria de papel de imprensa no Brasil era, nessa 
época, embrionária. A maior parte do produto era importada pelo 
governo e vendida aos jornais com preço subvencionado. O corte da 
subvenção funcionou inúmeras vezes como forma de pressão, criando 
sérias dificuldades aos jornais que não se adequavam à orientação 
governamental. (RIBEIRO, 2008, p. 4,) 

 

Essas práticas usadas durante o Estado Novo também se estenderam ao período 

democrático posterior. Contar com os recursos do governo era tradição entre os jornais 

da imprensa carioca, o que prosseguiu durante os anos 1950. Para o presidente, os 

financiamentos reforçavam as fiéis alianças entre o governo e alguns empresários do 

ramo das comunicações. Samuel Wainer destacou como era sua relação com o Banco do 

Brasil, principal meio de financiamento do Estado para controlar os veículos de 

imprensa. 

Entrava na sala do presidente do Banco do Brasil sem ter pedido 
audiência e sem bater na porta. Ele sempre achava que, se fizesse cara 
feia, seria atacado no dia seguinte pela Última Hora e perderia o 
cargo. E quem entrava sem se fazer anunciar no gabinete do 
presidente do Banco do Brasil, naturalmente, não tinha ido lá para 
conversar amenidades; sempre saía com os bolsos cheios de dinheiro. 
(WAINER, 1987, p.170). 

 

A fidelidade ao governo de Vargas não duraria muito tempo. Chateaubriand e 

Marinho eram os maiores devedores do Banco do Brasil, mas nem por isso O Globo e 

os Diários Associados manifestaram apoio a Getúlio Vargas na crise que iniciou em 

1953 e culminou no seu suicídio em 1954. 

Os dois empresários ainda colocaram suas empresas à disposição de Carlos 

Lacerda, maior opositor do Governo de Getúlio Vargas, ao qual proferia acusações nas 

páginas do seu jornal, Tribuna da Imprensa. Em 1953, sem a atuação ferrenha de 

repressão e dependendo somente das redes de interesses, que beneficiavam os órgãos de 

imprensa, Vargas teve maior dificuldade de se impor aos empresários da mídia através 

dos financiamentos e regalias, pois não tinha a garantia de que não o atacariam. 

Dentre esses empresários, a grande exceção foi Samuel Wainer, beneficiado 

pelo financiamento público, com o seu jornal Ultima Hora continuou ao lado de 

Getúlio. Dentro desse contexto, o JB destacava-se por certa originalidade, pois se 

mantinha isolado desses conflitos em uma política editorial mais independente. 

Mantinha sua estrutura editorial com os classificados ocupando suas primeiras páginas, 

o que não o tornava o jornal mais vendido do Rio de Janeiro – nem mesmo estava entre 
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os sete mais lidos (GOMES, 1994, p.34), mas o mantinha independente de verbas 

vindas do governo, de tal maneira que seus diretores seguiam uma base autônoma e 

liberal para se posicionar diante dos fatos. 

Importante lembrar que a maior dependência com as vendas e tiragem também 

implicava em maior atenção com a recepção das notícias por parte do público leitor. 

Isso não ocorria com a mesma intensidade em jornais com forte financiamento por parte 

de grupos de interesse ou pelo governo, tal como destaca John Thompson (1995), 

quando percebeu que a variação de posicionamentos e de dependências (financeiras) 

dos jornais dá-se devido à autonomia que os meios de comunicação tinham frente ao 

seu leitor.  

O tipo de comunicação aplicada por esses meios são diferentes de uma 

conversação do dia-a-dia, onde existe uma interação entre emissor e receptor. Para John 

Thompson, a comunicação de massa implica numa relação de mão-única, onde o 

emissor (Jornal) atinge o receptor (leitor), de uma maneira que ele tire conclusões sem a 

possibilidade de contribuir com a mesma. Sobre este aspecto o autor destaca: 

Ao contrario de uma situação dialógica de uma conversação, em que 
aquele que escuta é também um respondente em potencial, a 
comunicação de massa institui uma ruptura fundamental entre o 
produtor e o receptor, de tal modo que os receptores têm relativamente 
pouca possibilidade de contribuir no curso e no conteúdo do processo 
de comunicação. (THOMPSON, 1995, p.288) 
 

Com base nisso, conclui-se que os posicionamentos editoriais eram adotados 

pelos editores e diretores dos jornais de forma que viessem satisfazer a quem o produziu 

ou a quem o financiou, pois o retorno crítico vindo do leitor seria mínimo. Dessa 

maneira, a relação cordial com os interesses financeiros ou o repúdio contra o governo, 

estava protegida da crítica do público, tornando-se evidente o caráter ideológico da 

notícia. Sobre este aspecto John Thompson (1995) ressalta: 

O conhecimento que temos de líderes políticos e de suas políticas, por 
exemplo, é derivado quase que totalmente dos jornais, da rádio e da 
televisão, e as maneiras como participamos do sistema 
institucionalizado do poder político são profundamente afetadas pelo 
conhecimento que daí deriva. (...) O papel da mídia é tão fundamental 
a este respeito que seriamos, no mínimo, parciais se retratássemos a 
natureza da conduta da política, a nível nacional e internacional, sem 
referência ao processo de comunicação de massa. (THOMPSOM, 
1995, p. 285) 
 

A década 1950 iniciava agitada no Brasil, se de um lado os brasileiros 

emocionados assistiam à Copa do Mundo de Futebol, quando a seleção brasileira perdeu 
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a final para o Uruguai em pleno Maracanã, do outro o ex-ditador civil tinha papel de 

estrela: Getúlio Vargas foi buscado, na sua residência em São Borja, pelo movimento 

dos Queremistas, que defendiam sua volta à presidência da República, desta vez pelo 

pleito democrático.  

Com o final do Estado Novo, em 1945, o PTB representando as organizações 

trabalhistas planejou a volta de Vargas ao poder nas eleições de 1950. Para que isto 

acontecesse, era necessário que as políticas sociais trabalhistas do governo Dutra 

tivessem ido de mal a pior, o que de fato aconteceu. Os remanescentes do movimento 

Queremista buscaram Vargas na porta de casa, em 1950, para que fosse ele o candidato 

pelo PTB à Presidência da República. Sobre essa permanência de Getúlio Vargas na 

esfera política, mesmo isolado na cidade de São Borja, deve-se considerar a grande 

força ideológica que representou o queremismo, o qual nas palavras de Jorge Ferreira: 

O queremismo, inicialmente um conjunto de manifestações populares 
de reação aos insultos a Vargas, tornou-se um movimento com feições 
mais definidas em termos organizacionais e políticos. As adesões, 
núcleos e comitês de bairros, abaixo-assinados e declarações de 
solidariedade aumentavam diariamente. No dia seguinte à fundação do 
Comitê do Distrito Federal, operários da construção civil, 
entrevistados por O Radical, declararam que só votariam em Vargas. 
Um deles completou “Se o presidente Vargas não comparecer as urnas 
como candidato terá faltado o melhor soldado na batalha decisiva para 
os destinos do Brasil”. (FERREIRA, p.39, 2005) 

Mesmo tendo origem no ano de 1944, o queremismo manteve em alguns 

políticos a esperança do retorno de Vargas ao poder. Essa expectativa acabou 

encontrando meios de se realizar com o fracasso das negociações junto ao PSD, partido 

que teria de propor um candidato à Presidência da República com o apoio de Getúlio no 

ano de 1949.  

Vargas resistiu enquanto pôde, com o apoio de parte da família dividida. A filha 

predileta, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, em vários depoimentos mostrou sua 

desaprovação em relação ao risco da candidatura do pai, envelhecido, desatualizado, 

sem sustentação parlamentar, sob a mira da oposição rancorosa e brilhante liderada pela 

UDN e a má vontade dos militares que o depuseram em 1944, no embalo da 

redemocratização que liquidou com o Estado Novo.  

A miopia política do governo do presidente Dutra pavimentou o caminho para o 

retorno do ex-ditador. Até a última hora, Vargas esperou por uma candidatura do PSD 

que pudesse apoiar sem humilhar-se. O candidato natural estava à vista, maduro e ao 

alcance da mão: o vice-presidente Nereu Ramos, presidente do PSD majoritário e com 
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amplo trânsito pela UDN.  Getúlio apoiaria Nereu sem pestanejar. Disse isso ao próprio 

Nereu. E, além dele, Vargas, aceitaria uma penca de nomes. (CORRÊA in GOMES, 

1994, p.16) 

Nereu foi vetado pelos conspiradores do Catete a concorrer à presidência o que 

levou o PSD para a inviabilidade evidente de Cristiano Machado, sabidamente pouco 

eficaz nas urnas. Boa parte da trama para a volta de Vargas foi arquitetada por Danton 

Coelho, que conspirava tecendo os fios do queremismo e buscando o apoio do PSP, do 

governador de São Paulo, Adhemar de Barros.  

A volta de Vargas “nos braços do povo” evidenciava um serie de fatores que 

acabariam dando origem a um governo fadado ao fracasso. O Presidente tinha nas mãos 

um novo Brasil, que abriu as portas aos investidores estrangeiros, mas que não aceitaria 

ou suportaria os antigos propósitos varguistas de um governo nacionalista que 

centralizaria as decisões e os recursos para o desenvolvimento industrial do país. 

(GOMES, 1994, p. 162-163)  

No mesmo ano, o JB atravessa uma etapa de luto pelo falecimento de José Pires 

do Rio, diretor do jornal, o qual reergueu financeiramente o periódico através da 

implantação dos classificados nas primeiras páginas. Nesse mesmo ano, o Conde 

Pereira Carneiro se afastou do JB por motivos de saúde, falecendo três anos mais tarde. 

Por deter uma autonomia financeira frente ao governo, mesmo sendo chamado 

de “jornal das cozinheiras”, o Jornal do Brasil posicionou-se contra a candidatura de 

Vargas e a favor do Brigadeiro Eduardo Gomes. Mas frente à vitória do gaúcho e aos 

questionamentos levantados pela oposição, o JB se posicionou a favor da legalidade da 

eleição de Vargas, condenando as articulações golpistas que os opositores realizavam 

com setores das forças armadas. 

Em 1945, o periódico também havia se posicionado contra Getúlio Vargas e a 

favor da redemocratização do país, o que rendeu a Pires do Rio, diretor do JB na época, 

um cargo no curto governo de José Linhares. Desta fase destaca-se:  

Com os esforços pela democratização, em 1945, o Jornal do Brasil se 
posicionou contra o governo. Porém, o periódico não se engajou 
abertamente na campanha eleitoral, limitou-se a mostrar simpatia pelo 
candidato da oposição Eduardo Gomes, em virtude das relações 
pessoais deste com Pires do Rio. A deposição de Vargas e o curto 
período de governo de José Linhares, que nomeou Pires do Rio 
ministro da Fazenda, foram totalmente apoiados pelo jornal. Também 
foi bem aceita pelo jornal a vitória de Dutra e suas medidas contra o 
Partido Comunista, que teve o registro cancelado em 1947. Na 
campanha presidencial de 1950, o periódico novamente não se 
engajou e só demonstrou simpatia por Eduardo Gomes. Com a vitória 
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de Vargas e a tentativa da oposição de questionar a posse do candidato 
eleito, o Jornal do Brasil posicionou-se a favor da legalidade, ou seja, 
de Vargas. (FONSECA, p.35, 2008). 

 
Percebe-se que o JB mantinha uma linha editorial que revelava uma ideologia 

conservadora, no que tange ao comunismo e ao seu partido no Brasil, mas que também 

defendia a legalidade das instituições políticas e a “verdade eleitoral”, ou seja, a 

manutenção e a garantia do exercício do poder pelos candidatos formalmente eleitos nas 

urnas, afastando-se, assim, das tendências golpistas que cresciam nesse período da 

história brasileira. 

Quando se fala da tendência editorial de um jornal e seus efeitos sobre a opinião 

pública, deve-se considerar a problemática que cerca o conceito de “comunicação de 

massa”. Discutir esse conceito implica em relativizar o efeito massificador da 

informação e do poder de convencimento da mídia. Sobre as características da 

comunicação de massa, John Thompson (1995) destaca inicialmente a capacidade de 

produzir e difundir institucionalmente bens simbólicos o que nos faz refletir sobre o 

desenvolvimento das instituições de imprensa, no que se refere à produção em larga 

escala e a difusão generalizada de bens simbólicos (informações).  

 Esses processos possibilitaram que múltiplos leitores pudessem ter acesso ao 

mesmo conteúdo, tornando-os reproduzíveis e passíveis de consumo através de valor 

econômico (preços). Entretanto, no Brasil, tratou-se de um processo lento e que só teve 

pleno desenvolvimento com o combate ao analfabetismo, especialmente a partir da 

década de 1950.  

De acordo com Nelson Sodré (1998), desde 1808, com a Impressão Régia, a 

Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Braziliense, a imprensa nacional esteve 

fortemente atrelada a um público elitizado e aos interesses políticos promovidos por 

seus proprietários. Contudo, com o aumento de leitores em potencial, surgia a 

possibilidade de obter rendimentos econômicos maiores por meio da venda de 

exemplares reproduzidos em maior quantidade e com intervalos de tempo menores. 

Ainda na década de 1950, a situação do analfabetismo no Brasil era 

extremamente grave, pois o número de analfabetos era de 15,3 milhões (sem constar 

crianças e deficientes), segundo dados de Censos Demográficos feitos pelo IBGE, 

diante uma população total de 53.443 milhões. Isso inviabilizava, de certa forma, a 

circulação de uma grande tiragem de jornais, em especial do JB, que era lido por classes 

de menor renda, depois da sua mudança editorial em 1930. Para se ter idéia, o valor 



19 

 

unitário das edições do JB, no ano de 1954, era de Cr$ 1,50 o que equivalia, nos dias de 

hoje, a R$ 0,75. (conversão disponível em http://www.indecon.com.br/conversor.aspx)  

O baixo valor unitário era coerente com o poder aquisitivo dos leitores desse 

jornal, mas também implicava em dependência dos patrocínios presente nos 

classificados, fazendo com que o jornal naturalmente se afastasse dos valores 

informativos tradicionais atrelados à política e, consequentemente, estivesse distante 

dessa característica elitista, destacada por John Thompson, dos meios de comunicação 

de massa anteriores a ampla alfabetização do público consumidor de jornais. 

De certa forma, se o JB obtivesse financiamento governamental como outros 

jornais da época, já citados no texto, sua tiragem poderia ser maior, pois não dependeria 

dos comerciais, e atingiria um número maior de leitores das classes altas, pois, de 

acordo com a teoria proposta por Thompson, a produção jornalística é reproduzida a fim 

de ser trocada num mercado ou através de um tipo regulamentado de transação 

econômica. Sobre este aspecto destaca-se: 

Desse modo elas [as informações] são mercantilizadas e tratadas como 
objetos para serem vendidos, como serviços pelos quais se deve pagar 
ou como meios que podem facilitar a venda de outros objetos ou 
serviços. No primeiro exemplo, portanto, a comunicação de massa 
deve ser entendida como parte de um conjunto de instituições 
interessadas, de diferentes maneiras, na fixação, reprodução e 
mercantilização das mesmas. (THOMPSOM, 1995. p.289) 

John Thompson também faz um parâmetro entre comunicação de massa e a 

ruptura entre a produção e a recepção. Segundo Thompson, quem produz a informação, 

dificilmente consegue interpretar os efeitos de sentidos produzidos no leitor. No caso 

especificamente do Jornal do Brasil, a necessidade desse retorno do público leitor, em 

termos de receptividade em relação às notícias, não era tão grande quanto em jornais 

que se sustentavam pela tiragem.  

Dai surge à dificuldade de estabelecer nexos entre o conteúdo das notícias com o 

interesse popular acerca dos fenômenos sociais que davam a substância das informações 

veiculadas. Além disso, em um jornal sustentado por comerciais, existe uma relação de 

utilidade pública diferenciada daquela relação que se observa em jornais mais 

noticiosos, advindo a dificuldade de avaliar a repercussão do jornal em função de 

acontecimentos políticos. Esse distanciamento agravava-se na medida em que o Jornal 

do Brasil ainda não havia investido em tecnologias de edição e impressão, o que veio a 

acontecer no final da década de 1950 e primeiros anos da década de 1960.  
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As condições sociais eram as determinantes dos conteúdos dos jornais, mas o 

sentido da notícia também estabeleceu representações dos fenômenos sociais, frente ao 

público leitor. O leitor pode não estar diante dos fatos narrados, mas interage com eles 

mediante a intervenção dos meios de comunicação de massa e também pela 

disseminação da notícia através de quem as recebe. A esse processo, de interação e 

multiplicação entre o que ocorreu e o que se entendeu por ocorrido John Thompson 

classifica por mediação. 

 Leva-se em conta que um meio de comunicação de massa não noticia algo 

totalmente estranho aos leitores. Na verdade, segundo Nelson Sodré (1998) o 

surgimento da imprensa vem da necessidade de dar destaque a alguns dos discursos já 

existentes no núcleo social em que esse circularia, pois tem a ambição de suprir a 

necessidade de aprofundar os fatos, que é natural da curiosidade humana, frente a 

acontecimentos sociais e históricos de grande repercussão. Dessa forma, a recepção do 

jornal em termos de vendagem é parâmetro para ajustar a linha editorial e os conteúdos 

das notícias. Esse método de medir a audiência do periódico é vista como um teste aos 

olhos de Thompson, que destaca: 

Eles se apóiam na experiência passada e usam-na como uma 
orientação para prováveis resultados futuros. Empregam fórmulas já 
testadas que possuam certo apelo previsível sobre a audiência; ou 
tentam obter informações através de pesquisas de mercado, ou através 
de monitoramento rotineiro do tamanho e da resposta da audiência. 
(THOMPSON, 1995, p. 290) 

Levando em conta os fatores relativos à audiência, nota-se que dentro destes 

métodos se insere também o contexto geral no qual a notícia é veiculada. Na primeira 

metade da década de 1950 era improvável que um jornal, por mais imparcial que fosse 

ou dedicado aos classificados, não levasse em conta o grande interesse que os 

acontecimentos políticos despertavam na opinião pública.  

Os ataques da oposição contra Getúlio em contraponto ao seu discurso 

paternalista dirigido às classes populares geravam expectativas do público sobre os 

possíveis desfechos que poderiam ocorrer. No caso específico do presidente Getúlio 

Vargas, de acordo com Robert Levine (2001, p. 78), “trocas de farpas entre Vargas e a 

imprensa era algo corriqueiro, como uma novela onde se espera pelo final, onde o povo 

brasileiro era o expectador faminto pela chegada do capitulo decisivo”. 

Uma década antes do desfecho da novela Vargas, que se encerrou com o seu ato 

heróico de acabar com a própria vida, o roteiro era escrito por ele próprio: manobras 

para evitar a ação dos opositores e para permanecer no poder, em um regime ditatorial 
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(Estado Novo) que incluía, entre outras formas de censura e repressão, a pena de morte 

para os opositores ao regime. (PEREIRA, 2001, p. 19) 

Para os jornais que enfrentaram a censura imposta no período da ditadura de 

Vargas, a ruptura entre quem produzia o jornal e quem o lia era mais intensa, pois os 

fatores político-sociais existentes nas notícias, os quais geravam curiosidade do leitor e 

desse modo o faziam comprar o jornal para saber o desfecho do caso, eram moderados 

por órgãos de censura do governo, deixando, dessa forma, de serem os jornais e a 

imprensa em si os mediadores, propostos anteriormente por John Thompson, entre o 

fato e o público, e sim entre o governo e a população atingida pelas mensagens 

ideologicamente orientadas. 

Uma terceira característica da comunicação de massa que é ressaltada por John 

Thompson é o aumento da acessibilidade no tempo e no espaço. De acordo com o autor, 

as informações distribuídas pelos veículos, nesse caso nos impressos, “ampliam a 

possibilidade no tempo e podem ser preservadas para um uso futuro”. (THOMPSON, 

1995, p.291)   

Apesar do número limitado de brasileiros alfabetizados e com o hábito de ler 

jornais na década de 1950, considera-se que a dispersão de informações, as quais podem 

chegar a muitos lugares dependendo do alcance que o veículo possa ter, é aumentada 

quando o meio físico é o impresso, possibilitando que o leitor guarde o exemplar do 

periódico e, mesmo, crie uma memória remissiva pautada pelas notícias veiculadas 

acerca de problemas sociais ou políticos. 

Pode-se perceber que os comentários que surgem em rodas de amigos, com 

colegas de trabalho ou conhecidos sobre os assuntos publicados nos jornais são meios 

transitórios que multiplicam a dimensão espacial e temporal da notícia, pois faz com 

que a informação atinja pessoas localizadas em lugares muito distantes da fonte 

jornalística e durante um tempo maior ao que se espera diante do interesse ocasional 

pelo assunto da publicação. 

Salientando especificamente essa disseminação, percebe-se que o suicídio de 

Vargas escapou da instantaneidade do noticioso e atravessou as barreiras do tempo e do 

espaço, fazendo com que além do evento político se eternizasse um Vargas mártir, “que 

saiu da vida para entrar na história”.  Essa repercussão histórica deu-se, também, devido 

à grande ênfase que os meios de comunicação de massa agregaram ao fato, 

independente das linhas ideológicas seguidas pelos jornais. 
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A circulação pública de formas simbólicas é a quarta e ultima característica 

proposta por John Thompson acerca da comunicação de massa. Essa abordagem afirma 

que a expansão da notícia e das versões do fato não ocorrem inalteradamente, do 

emissor para o receptor. A cada novo leitor, a informação é assimilada de acordo com a 

experiência pessoal, expectativas e visão de mundo do mesmo, dando um contorno 

individualizado ao fato. Dessa forma, o autor destaca não ser possível manter o controle 

permanente e seguro sobre o que é informado ou sobre os diversos deslizamentos de 

sentido que ocorrerão ao longo do processo comunicacional. Segundo suas palavras: 

O desenvolvimento da comunicação de massa foi acompanhado por 
tentativas para exercer o controle por parte das autoridades do Estado 
e de outros grupos reguladores, sobre as instituições de comunicação 
de massa. (THOMPSON, 1995, p.292) 

Sobre este aspecto, Robert Levine (2001, p. 65) destaca o governo de Getúlio 

Vargas como palco de um conflito constante entre o governo e a oposição os quais 

procuraram efetivamente ter o máximo de presença e controle sobre os órgãos de 

imprensa. Carlos Lacerda era o que mais se destacava nas críticas a Getúlio Vargas, por 

meio das páginas Tribuna da Imprensa o atacando governamental e moralmente. Em 

contrapartida, o presidente Vargas era defendido pelo Ultima Hora de Samuel Wainer, 

apelidado de ser o jornal oficial do governo Vargas. 

Diferente do que ocorrera durante o Estado Novo, a imprensa brasileira tinha, 

nos anos 1950, maior autonomia editorial frente ao Estado e representava poderosos 

grupos de interesse que se debatiam para monopolizar ou controlar o teor das 

informações, visando atender fins econômicos e políticos corporativos.  

Essa relativa autonomia é destacada por Ana Paula Ribeiro em relação aos 

jornais O Globo de Roberto Marinho e os Diários Associados de Assis Chateaubriand, 

na década de 1950, que se expuseram abertamente em oposição ao governo, 

independente de já terem recebido financiamentos de órgãos governamentais e furtando-

se dos dispositivos de censura. 

A censura vinha a fim de reprimir posicionamentos, esses que de certa maneira 

eram expostos na forma de escrever de cada repórter do jornal. Entre os vários motivos 

pelos quais existiu a censura aos órgãos de imprensa, um deles era o de reprimir as 

diversas manifestações ideológicas que estes detinham. 

Segundo Veronese e Guareschi (2008), John B. Thompson toma a interpretação 

da ideologia numa dimensão de crítica da ideologia, ou seja, de como o sentido opera 

para estabelecer e sustentar relações de dominação. Os modos de operar a ideologia são 
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propostos por John Thompson para que possa se reconhecer, em textos e em modos de 

expressão verbal, a linha ideológica a qual o objeto analisado segue. 

Através das suas páginas, um jornal (principalmente em tempos em que a 

política atravessa momentos de turbulência) pode expressar o modo como os seus 

escritores, editores, repórteres, mantenedores e diretores pensam politicamente, ou seja, 

de certa forma registrar a ideologia política a qual a linha editorial do jornal segue. 

Desta maneira o próximo capítulo desta monografia irá tratar da ideologia e de 

seus modos de operação no Jornal do Brasil, da mesma forma que irá analisar, 

posteriormente, através do conceito proposto, as matérias veiculadas no JB na época, 

relacionando as ideologias seguidas pelo periódico com o episódio do suicídio do 

presidente Getúlio Vargas e a sua contribuição como veiculo de comunicação para a sua 

transformação no “herói Vargas”. 
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3. OS MODOS DE OPERAÇÃO DA IDEOLOGIA NO JB 

A década de 1950 apresentou muitas atividades políticas de repercussão no 

Brasil, entre as quais se destaca o suicídio do “pai dos pobres”, do “presidente do povo” 

ou de qualquer outro pseudônimo que se possa aplicar para a figura de Getúlio Vargas. 

Equivalente a esse evento político na década de 1950 pode-se apenas destacar a 

estratégia dos “50 anos em 5” difundida durante o governo de Juscelino Kubitscheck, 

bem como o início da construção da capital federal Brasília no Planalto Central. 

O atentado contra a própria vida, cometido por Getúlio Vargas em 24 de agosto 

de 1954, foi pauta estampada por dias nas páginas dos principais jornais brasileiros, 

que, com as suas perspectivas ideológicas, noticiavam o fato e davam opiniões sobre o 

mesmo. O Jornal do Brasil foi um dos jornais brasileiros que traduziu, na sua ótica 

editorial, o suicídio do presidente Vargas. 

Importante destacar que o Jornal do Brasil apresentava uma linha editorial 

tradicionalmente distante da apreciação dos fatos políticos, como já destacado 

anteriormente nessa monografia. Essa característica foi momentaneamente modificada 

durante os dias de repercussão, posteriores ao suicídio. Pode-se inferir que essa 

mudança temporária de sua linha editorial deveu-se ao enorme impacto que o suicídio 

causou na opinião pública e seria comercialmente contraproducente relegar o assunto a 

um segundo plano. 

Contudo, em se tratando desse jornal, o desafio para o analista que procura ver 

as ideologias manifestadas nas suas notícias é maior, devido à manutenção da estrutura 

do periódico e a forma bastante imparcial com que os editores procuraram se colocar 

diante daquele contexto político explosivo. Isso fez com que a busca pelos modos de 

operação da ideologia ficasse concentrada nos textos produzidos pelos colaboradores, 

pelos órgãos do governo e pelos partidos políticos de maneira geral. 

Portanto, cabe lembrar que analisar as ideologias presentes em um jornal implica 

em traduzir o que o texto significa, partindo do pressuposto de que este é o suporte 

sobre o qual ocorre a comunicação de massa de uma mídia escrita. Na idéia de John 

Thompson (1995), a ideologia opera comumente, através de modos de operação. Tais 

modos de operação estão associados à cultura de massa, como um conjunto de artifícios 

com os quais se produz formas simbólicas. Tais formas simbólicas são, para o autor, 

“um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos 
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e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos”. (THOMPSON, 1995, 

p. 79)  

No âmbito dessa monografia, as formas simbólicas analisadas referem-se às 

matérias, notas, notícias, editoriais ou crônicas sobre o suicídio do Presidente Getúlio 

Vargas, selecionados no conteúdo publicado pelo Jornal do Brasil, no dia 25 de agosto 

de 1954, disponível em arquivo on-line do próprio jornal. 

A autora Débora Cristina de Araújo (2007) considera que além dos modos de 

operação da ideologia propostos por John Thompson, também se deve levar em conta o 

conceito “negativo” de ideologia, ou seja, para além das relações de poder estabelecidas 

entre o Estado e a sociedade civil, ou entre a elite econômica e as classes subalternas, 

existe a possibilidade de manifestação de diferentes ideologias sempre que ocorra uma 

assimetria de poder. 

O maior desafio encontra-se no esforço de identificar a mencionada assimetria 

de poder ou, em outras palavras, em verificar os sentidos construídos por um grupo de 

interesse em relação a outros grupos para quem a mensagem foi construída. Isso implica 

em compreender profundamente o contexto histórico no qual foi produzida e veiculada 

a notícia e tal interdependência implica em uma metodologia elástica que contemple 

tanto o rigor da investigação histórica quanto a interpretação dos sentidos 

(hermenêutica). 

Para tanto, o presente estudo fez uso da metodologia proposta pela 

Hermenêutica da Profundidade (HP) de Thompson (1995), que se constitui em uma 

estrutura analítica orientada para a interpretação dos “fenômenos culturais, isto é, para a 

análise das formas simbólicas em contextos estruturados” (THOMPSON, 1995, p. 33). 

Este referencial metodológico compreende três fases distintas, mas que se 

complementam: análise sócio-histórica, que se interessa pelas condições sociais e 

históricas de produção, circulação e recepção das formas simbólicas; análise formal ou 

discursiva, que compreende um estudo voltado às construções das formas simbólicas; e 

(re)interpretação que se constrói a partir dos resultados da análise sócio-histórica e a 

análise formal ou discursiva, tendo seu foco de interesses sobre a “explicitação [...] do 

que é dito ou representado pela forma simbólica” (THOMPSON, 1995, p. 34).  

Para empregar tal metodologia, a interpretação dos resultados contou ainda com 

um arcabouço teórico-interpretativo, também desenvolvido por Thompson (1995), pelo 

qual, segundo ele, a ideologia opera comumente. O quadro a seguir busca identificar a 

estrutura dos modos e estratégias de operação da ideologia: 
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Tabela 1 – Modos de operação da ideologia 

Modos gerais Estratégias típicas de construção simbólica 

Legitimação: formas 
simbólicas são representadas 
como justas e dignas de apoio, 
isto é, como legítimas. 

Racionalização: cadeia de argumentos racionais 
que justificam as relações, tendo como objetivo a 
obtenção de apoio e persuasão. 
Universalização: interesses de alguns são 
apresentados como interesses de todos. 
Narrativização: o presente é tratado como parte de 
tradições eternas, que são narradas com o objetivo 
de mantê-las. 

Dissimulação: formas 
simbólicas são representadas de 
modos que desviam a atenção. 
Ocultação, negação ou 
ofuscação de processos sociais 
existentes. 

Deslocamento: transferência de sentidos, 
conotações positivas ou negativas, de pessoa ou 
objeto a outro(a). 
Eufemização: ações, instituições ou relações 
sociais são referidas de forma a suavizar suas 
características de valoração mais positiva. 
Tropo: uso figurativo das formas simbólicas. 
- Sinédoque: tropo caracterizado pelo uso do todo 
pela parte, do plural pelo singular, do gênero da 
espécie, ou vice-versa. 
- Metonímia: tropo caracterizado pelo uso de 
atributo ou característica de algo para designar a 
própria coisa. 
- Metáfora: tropo que consiste na aplicação de 
termo ou frase a outro, de âmbito semântico 
distinto. 
Silêncio: ocultação ‘do processo social de 
desigualdade racial’ 

Unificação: construção de 
identidade coletiva, 
independentemente das 
diferenças individuais e sociais. 

Estardantização (Padronização): as formas 
simbólicas são adaptadas a determinados padrões, 
que são reconhecidos, partilhados e aceitos. 
Simbolização da unidade: símbolos da unidade, de 
identidade e identificação coletivos são criados e 
difundidos. 

Fragmentação: segmentação de 
grupos ou indivíduos que 
possam significar ameaça aos 
grupos detentores do poder. 

Diferenciação: ênfase em características de grupos 
ou indivíduos de forma a dificultar sua participação 
no exercício do poder. 
Expurgo do outro: construção social de inimigo, a 
que são atribuídos características negativas, ao quais 
as pessoas devem resistir. 
Estigmatização: ‘a desapropriação de indivíduo(s) 
ou grupo(s) do exercício de sua humanidade pela 
valorização de uma deficiência ou corrupção de 
alguma condição física, moral ou social’ 

Reificação: processos são 
retratados como coisas. 
Situações históricas e 
transitórias são tratadas como 
atemporais, permanentes e 

Naturalização: fenômeno social ou histórico é 
tomado como natural e inevitável. 
Eternalização: fenômeno social ou histórico é 
tomado como permanente, recorrente ou imutável. 
Nominalização: transformação de partes de frases 
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naturais. ou ações descritas em nomes, ou substantivos, 
atribuindo-lhes sentido de coisa. 
Passifização: uso da voz passiva que leva à retirada 
das ações. 

Fonte: J. Thompson (1995, p. 81 ) 

Além das considerações referidas às idéias de John Thompson e sobre a maneira 

como a ideologia opera que será o instrumento metodológico dessa pesquisa, vale 

ressaltar as idéias da autora Renata Silva que, lembrando o pensamento de Louis 

Althusser (1969, p. 95), destaca a ideologia como produtora de evidências, ou seja: 

A ideologia tem como função produzir evidências discretamente e 
impô-las de tal modo que o sujeito não perceba que está sob o efeito 
do reconhecimento ideológico. Ou seja, a ideologia faz com que os 
sujeitos reconheçam-se como concretos, individuais, inconfundíveis e 
(obviamente) insubstituíveis, sem suspeitarem do processo de 
interpelação ao qual estão submetidos. (SILVA, 2009, p.4) 

 
No entanto, a produção de evidências, ou seja, a formulação de frases, textos, 

matérias que tenham carga ideológica não atinge conscientemente o leitor, assim como 

nem sempre é expressa de forma consciente. O autor Michel Pêcheux (1975), também 

citado por Renata Silva (2009, p. 158), traça as mesmas linhas de Althusser, mas 

complementa destacando a bagagem cultural e histórica que implica a ideologia e que 

em muitas ocasiões torna a expressão ideológica inconsciente.  

O individuo (autor, jornalista, editor, etc.) está tão inserido em um contexto 

ideológico que acaba evidenciando suas posições inconscientemente, pois aquilo já faz 

parte da esfera em que vive e da maneira em que pensa, portanto a interpelação do leitor 

nem sempre é proposital. As marcas ideológicas impressas em um texto jornalístico 

muitas vezes se devem ao contexto em que se dá a notícia e ao que o autor da mesma 

está inserido, de forma que não se emprega propositalmente essas marcas no texto. 

Ainda coerentemente com as proposições desses dois autores, mencionados por 

Renata Silva, deve-se lembrar que nos contextos políticos onde ocorre o agravamento 

dos conflitos e o acirramento na disputa pelo poder, não há uma “ideologia 

hegemônica” de uma classe social específica, submetendo todas as demais pela 

alienação e indução de comportamentos, mas um conjunto de ideologias que se batem, 

somam-se, sobrepõe-se ou divergem.  

Naquele mês de agosto de 1954, havia um conjunto de ideologias que, 

frequentemente, associavam-se ou contradiziam-se em discursos oportunistas. O 

nacionalismo, por exemplo, estava presente tanto nos discursos de Getúlio Vargas 

quanto nos discursos dos militares que conspiravam contra ele; a ideologia liberal, 
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dirigida para as formas de participação política por meio do voto, tanto era defendida 

pelos oposicionistas - quando se apresentava a perspectiva do Vargas golpista- quanto 

era negligenciado por esses mesmos oposicionistas quando eram eles os conspiradores 

que tramavam o golpe militar contras as eleições de outubro de 1954. 

  Ë justamente nesse ambiente cambiante, de múltiplas significações, de rápida 

guinada de conjunturas, que os meios de comunicação de massa mais revelam as 

contradições e as forças em conflito e mais se percebe os meios de operação das 

ideologias, mesmo em jornais tradicionalmente mais afastados dos acontecimentos 

políticos como o Jornal do Brasil (JB). 

Dentro dessa perspectiva, a análise do conteúdo das matérias selecionadas na 

edição do dia 25 de agosto leva em conta o contexto social e histórico de suas 

informações. A partir desses dados centralizados, ou seja, unidos em torno do que se 

trata no contexto histórico, passa-se a aplicação dos modos de operação da ideologia, 

de forma que, através do discurso contido sobre o fato noticiado, possam ser 

identificadas as marcas ideológicas veiculadas pelo jornal. 

É importante salientar que a escolha da data de 25 de agosto e do Jornal do 

Brasil, como objeto de pesquisa, deve-se ao fato de que no dia seguinte do suicídio 

todos os jornais, a maioria oposicionista ao governo, alguns poucos situacionistas e o 

Jornal do Brasil com sua linha editorial mais imparcial e afastada dos acontecimentos 

políticos, tiveram que ceder diante da enorme demanda por informações que a comoção 

popular produziu. Para se ter idéia de como esse acontecimento afetou a programação e 

a construção da pauta jornalística dos meios de comunicação, a sede da Rádio Globo foi 

atacada por populares porque, diferente das outras rádios da capital, não substituiu as 

músicas populares por músicas clássicas e não transmitiu em tempo real todos os 

acontecimentos e conflitos que aconteciam na cidade naquele dia 25 de agosto. 

(FERREIRA, 1994, p. 74) 

Para a escolha do Jornal do Brasil, salienta-se em especial a diferenciação 

comercial e editorial, já citadas nesta monografia, entre o JB e outros periódicos que 

operavam na Capital da República da época. Já existem trabalhos bem apurados sobre a 

imprensa e sua contribuição nos acontecimentos de agosto de 1954, entre os quais se 

pode destacar o de Alzira Alves de Abreu e Fernando Lattman-Weltman (1994). 

Entretanto, a apreciação de marcas ideológicas em jornais como o Jornal do Brasil (JB) 

trazem um desafio maior, pois implica em explorar em profundidade o conteúdo da 

notícia e perceber na imparcialidade profissional do jornalismo a operação das 
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ideologias que, de outra maneira bem mais explícita, apresentam-se em jornais 

totalmente a favor ou contra o governo Vargas, como, por exemplo, o Ultima Hora e o 

Tribuna da Imprensa, respectivamente. 
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4. O SUICÍDIO DE VARGAS NO JB 

Podemos perceber que o modo de operação da ideologia sobre o Vargas que se 

sacrificou pelo bem do povo brasileiro deveu-se essencialmente a uma carga emocional 

criada nas notícias, fazendo crer que se tratava de um momento trágico que alteraria 

todo o processo histórico da coletividade de brasileiros, como se não existissem atores 

sociais com interesses específicos que continuariam com suas lutas, independente de um 

presidente ter ou não se suicidado. Veja-se esse extrato do anexo C.1 que se segue: 

Sobre a nação [grifo nosso] desce a sombra de uma tragédia. O gesto 
do presidente pondo fim ao seu governo e aos seus dias (...) 

Percebe-se que na primeira frase ocorre a simbolização da unidade por meio da 

unificação, pois a palavra nação remete ao interesse de toda a população do Brasil e 

propõe que a nação2 é um todo. A ideia de nação foi muito defendida pelo próprio 

Vargas, que segundo Robert Levine (2001), propunha o bem e a unificação nacional 

acima de qualquer ideal partidário. O próprio presidente Vargas defendia o 

nacionalismo e a valorização da Pátria e nesse contexto proposto na frase se reflete as 

intenções nacionalistas varguistas como se coubesse ao episódio de sua morte unificar 

todo o povo brasileiro. 

Em “desce a sombra de uma tragédia” verifica-se que se cria um campo 

semântico que remete para o sentido moral das tragédias, ou seja, a tragédia é uma 

modalidade de enredo em que o herói realiza as suas peripécias até sofrer um fim 

traumático e agônico pelo bem do seu povo, sua tribo ou seus amigos. 

A autora Claudia Braga cita Aristóteles para definir tragédia: 

A definição aristotélica da tragédia é de que trata-se de uma imitação 
“dos caracteres, das paixões e das ações humanas” sobretudo “de 
ações, da felicidade e da infelicidade” de seres humanos em meio a 
atividades humanas. (...) Aristóteles supõe, portanto, que a tragédia, 
pela imitação dos caracteres e das paixões, valendo-se da música, da 
dança, do espetáculo e, sobretudo, do princípio de verossimilhança, 
provoca um prazer que lhe é próprio, instigando no ânimo do 
espectador o terror e a compaixão. Esse prazer é alcançado com o fim 
terrível ao qual se destina o personagem trágico, punido por sua 
desmedida. (BRAGA. 2010. p.1) 
 

                                                           
2
 s.f. Comunidade humana, fixada em sua maioria num mesmo território. Língua, origem e história 

comuns, assim como uma cultura também comum, caracterizam geralmente uma nação. Nação é um 
termo vago; a nacionalidade existe porque um determinado grupo se considera formador de uma 
nação. As nações que se governam a si mesmas, independentemente, formam Estados. (Extraído de 
http://www.dicio.com.br/) 
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A morte do herói, na tragédia, implica em uma lição moral para todos aqueles 

que sobrevivem à sua agonia. A definição de herói para a autora está dentro de algumas 

características da tragédia descritas por Aristóteles, assim como a existência do anti-

herói, ou seja do vilão. Tais personagens estão envolvidos em uma trama que pode 

buscar a reparação da injustiça ou uma realização amorosa. Assim, a “mocinha” se 

encontra numa situação terrível, ameaçada pelo vilão, da qual só se desembaraçará com 

a ajuda do herói. Diante desse quadro, o espectador se identifica com um dos quatro 

tipos ali caracterizados, sente compaixão pelo personagem ameaçado e compartilha de 

seus temores, identifica-se com a coragem do herói e com o castigo do vilão, até chegar 

a purgar essas emoções. (BRAGA, 2010. p.2) Explicita-se aí a tentativa de tornar o 

presidente morto no herói trágico da nação brasileira. 

Na frase “O gesto do presidente pondo fim ao seu governo e aos seus dias”, 

percebe-se que houve dois modos de ideologia predominantes: a dissimulação e a 

legitimação. No primeiro ocorre pelo emprego do tropo sinédoque, pois induz o 

entendimento de que o governo da República e “os dias” do presidente se confundam 

como uma coisa só, fazendo com que o leitor confunda o final de uma etapa transitória 

– como são todos os períodos em que o governante fica no governo republicano até que 

seu substituto eleito assuma seu lugar – com o final da vida de um único indivíduo. 

Já a legitimação vem com a universalização, uma vez que o interesse de alguns é 

superior ao interesse de um todo. Explica-se: naquele momento milhões de brasileiros 

deixaram de lado seus afazeres para chorar a morte do presidente, assim relegando para 

um segundo plano seu contexto social individual e imediato, bem como o processo 

democrático das eleições que aconteceriam ainda naquele ano. Igualmente irrelevante 

tornou-se o fundamento crítico sobre a crise política que tomava conta do Brasil naquele 

ano de 1954, suas causas profundas e significativas, sem esquecer que se criava uma 

lacuna entre a legitimidade da substituição do Presidente Vargas - por meio de eleições 

universais e secretas - por suspeitas conspirativas que se acumularam depois desse 

episódio.  

Naquele momento, ressaltava-se a imagem de um presidente que morto tornava-

se mais legitimo do que vivo, ou seja, criava-se uma dimensão histórica e transcendente 

para o político Vargas, de tal maneira que poucos ousariam suspeitar que, se ele não 

tivesse posto fim a si mesmo, teria conseguido colocar qualquer candidato de sua 

preferência no Palácio do Catete ou até mesmo manobrado o apoio popular para que as 

eleições não tivessem seu propósito alcançado e ele, assim como fez em 1937, 
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assumisse centralizadamente o comando do país, ou da nação brasileira como preferia 

dizer. 

No trecho “Selou com o sacrifício de sua própria vida...” usa-se a reificação 

através da nominalização, pois há atribuição de sentido único ao suicídio, adjetivando o 

nome, ou seja, já não era o ato de desespero de um indivíduo que coloca fim a sua vida, 

mas a prática do mais notável dos suicídios que, por sua exemplaridade, comprime em 

um único vocábulo um sentido histórico específico e especialmente significativo.  

Jorge Ferreira, valendo-se de pensadores como Raul Girardet, procura explicar 

essa exemplaridade desatacando que: 

Para os ‘trabalhadores’, o trauma sentido com a morte de Vargas 
implicou a desestruturação do mundo, mas permitiu a leitura da 
realidade social vivida a partir de outros ângulos. Eles perceberam, 
naquela manhã, sua própria identidade social como o ‘nós’ que se 
contrapunha a ‘eles’. (FERREIRA, 1994, p. 72). 

   
Já no trecho “... o drama com que vinha lutando nos últimos dias” faz-se 

entender que o presidente Vargas estava sofrendo antes de sua morte, isso caracteriza o 

modo fragmentação através do expurgo do outro, pois trata do “drama” como algo 

infligido por inimigos, ou seja, desloca a oposição para um campo de significação 

negativo, pois a luta contra o herói tem de ser, também o conflito estabelecido contra a 

nação pela qual ele se sacrificou. 

Um dos modos de operação da ideologia frequentemente visível nos textos 

analisados é a dissimulação. No texto O epílogo trágico, (anexo C.2) esse modo se 

apresenta através da estratégia da eufemização, como no fragmento “O povo brasileiro 

sentiu profundamente o desfecho trágico da crise política que há dois anos vinha se 

desenvolvendo no Brasil sob vários aspectos.” As partes negritadas expõem a 

caracterização proposta pela estratégia da eufemização, a qual procura dissimular os 

verdadeiros motivos da crise que culminou no suicídio de Getulio Vargas, suavizando-

os. Durante a crise no governo Vargas, vários episódios ficaram marcados e 

potencializaram a mesma, assim como alguns se tornaram elementos básicos para a 

campanha liderada pela oposição.  

Essa oposição conservadora era a UDN e o grupo militar-civil que a apoiava, 

deixando de fora os partidos e associações de viés comunista. Essa oposição vendia uma 

imagem de um presidente corrupto, imoral, assassino, bandido, sujo e primário, entre 

tantos outros adjetivos usados. Intensificou-se sob o comando dos oposicionistas que 

por meio da imprensa buscavam construir um consenso coletivo sobre a necessidade de 
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extinguir o presidente e o homem Getúlio da vida pública. Em jornais como Diário de 

Notícias, Diário Carioca, Correio da Manhã e Estado de São Paulo difundiam-se 

denúncias que não se limitavam ao possível envolvimento da guarda pessoal do 

Presidente da República com o atentado contra Lacerda em 5 de agosto de 1954, que 

vitimou o Major Rubens Vaz, mas remetiam para o passado remoto de Vargas, quando 

ainda era um adolescente em São Borja e, supostamente, participara do assassinato de 

um desafeto seu.  

Jorge Ferreira (1994, p. 67) ainda define como “redução à animalidade” à forma 

como se proferiam xingamentos contra o presidente. Além da legitimação de uma 

imagem pejorativa, feita pela oposição, as decisões políticas tomadas pelo próprio 

presidente ou por próximos a ele o empurravam ainda mais para um mar de lama, por 

exemplo: dobrar o salário mínimo como tentativa de suavizar a inflação em março de 

1954 era uma medida interpretada pela oposição como o arrombamento dos cofres 

públicos, indignando os empresários sérios do país.  

Contudo, por mais sistemática que fosse a campanha liderada pela UDN, ao 

definir Vargas como a “desgraça do país”, se for levada em conta a enorme repercussão 

popular que teve o suicídio, pode-se inferir que o leitor mediano dos jornais 

oposicionistas não era receptor passivo que assimilava acriticamente os textos 

veiculados, mas o reinterpretava, contextualizava e resignificava as mensagens 

conforme um entendimento que estava além de uma suposta capacidade manipuladora 

da imprensa. 

Os oposicionistas não limitavam sua atividade política à campanha jornalística. 

Não podendo organizar uma coalizão política suficientemente ampla e poderosa para 

vencer Vargas e seus aliados nas urnas, a oposição conspirava com setores ligados às 

forças armadas, especialmente a Aeronáutica. Voltar-se para as forças armadas, 

conforme fizera em 1951, em tentativa de inviabilizar a posse de Vargas, era uma das 

alternativas da UDN, que implicava na aceitação implícita de um golpe militar o qual 

possivelmente foi adiado em dez anos com o suicídio de Vargas.  

Vargas teve sua ascendência sobre as forças armadas fortemente comprometida 

com o atentado na Rua Toneleiros, em 5 de agosto de 1954, que feriu seu maior 

inimigo, o jornalista Carlos Lacerda e matou o Major da Aeronáutica, Rubens Vaz, que 

fazia a guarda pessoal do jornalista. Pelo atentado deu-se a culpa de mandatário a 

Getulio Vargas e, a partir daí, intensificaram-se as acusações da oposição contra ele não 

só para deturpar sua imagem e fadar seu governo ao fracasso, mas exigia-se 
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providências imediatas como o impeachement ou a renúncia ou as eleições emergenciais 

ou até mesmo um golpe de estado para tirar o “tirano” do poder. (FERREIRA, 1994, p. 

67-68) 

Alzira Abreu e Fernando Weltman (1994) destacam, dentro desse contexto, a 

forma como a mídia oposicionista se preparou para divulgar a crise até se chegar a 

alguma das diversas providências que poderiam ser tomadas a partir do atentado da rua 

Toneleiros. Os jornais oposicionistas como o Diário de Noticias, Diário Carioca, O 

Estado de S. Paulo e Correio da Manhã foram o pólo mais radical de contestação a 

Vargas, vindo de um passado freqüente de conflitos entre o presidente e a imprensa. 

Pode-se destacar quatro etapas dessa campanha no mês de agosto de 1954, promovida 

por esses jornais. Eram elas: a apresentação do agravante da crise, ou seja, o atentado à 

Lacerda e ao major Rubens Vaz; a acusação, que colocava Vargas como o principal 

suspeito pelo crime; o apelo, salientando a população que não havia mais nenhuma 

saída a não ser o final do governo Vargas; e a imposição, que exigia providencias 

cabíveis frente à crise e ao atentado. (ABREU; WELTMAN, 1994, p. 34) 

Mesmo não se enquadrando nas estratégias acima apresentadas, pois não era um 

jornal oposicionista, o JB sofreu resquícios dessa estratégia de imprensa frente ao 

inesperado suicídio. Assim como os outros jornais, deparou-se com a situação paradoxal 

de substituição do “monstro corrupto” pelo “herói” que foi perseguido durante a crise e 

morreu pela nação. 

Uma das formas de amenizar esse paradoxo foi utilizando recursos retóricos 

como a já mencionada eufemização empregada na expressão “vários aspectos” para 

generalizar os reais motivos da crise, pois, naquele momento, não se queria evidenciar 

momentos críticos e relembrar a dura crise que afetou o país sob o comando de Vargas, 

pois havia o temor de que os distúrbios civis que se testemunhavam em cidades como 

Rio de Janeiro e Porto Alegre se alastrassem por todo o pais, dando origem a um 

enfrentamento  radical entre populares e forças de segurança pública.  

Outra estratégia empregada era trabalhar a imagem de um herói morto através da 

legitimação por racionalização tentando legitimar o suicídio como a melhor coisa a ser 

feita, a única saída, o fim certo, o inevitável, como se percebe nos trechos: “O 

presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, manteve ontem a promessa(...) do Catete 

não sairia senão preso ou morto.” Logo depois, acrescenta-se: “Foi-lhe indicada uma 

solução, a de licenciar-se por alguns meses. A sensibilidade política que sempre 
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mostrara o Sr. Getúlio Vargas  fez-lhe compreender que aquela solução era apenas um 

pretexto para mascara o que ele julgava humilhante - a renúncia.”  

O perigo da Carta-Testamento era considerado com atenção pelas forças 

oposicionistas. Portanto, agredir o ex-presidente morto poderia ser uma estratégia 

perigosa e era necessário encontrar formas de se fazer isso sem despertar o rancor 

popular. No dia seguinte ao suicídio, alguns jornais oposicionistas como o Estado de 

São Paulo e Correio da Manhã destacavam que a maior responsabilidade pelo que tinha 

acontecido não deveria ser imputada aos políticos oposicionistas, às forças armadas ou a 

à imprensa, mas ao próprio Getúlio Vargas que havia conduzido o país ao atentado da 

rua Toneleiros, à corrupção e ao descalabro administrativo e agora, com um ato 

irresponsável, criava uma situação de grande perigo para a paz e a ordem no país. 

(ABREU; WELTMAN, 1994, p. 42-43) 

Ainda nesse texto, evidencia-se “que foi obra do inimigo” [a UDN] criar o 

lógico e trágico desfecho, de tal maneira que a única maneira de solucionar a situação 

do presidente era com a sua morte, como se percebe neste trecho: “(...)Getúlio Vargas, 

com o sacrifício de sua vida ‘pagou em pessoa’ as responsabilidades que se lhe atribuem 

e que não podem ser julgadas, assim as outras pessoas(...) assumiram diante do povo 

brasileiro e perante a História, as responsabilidades que lhes competem.”  

Esse texto destaca a ideia da figura de um herói que fora perseguido até a morte, 

mas não se destaca como ocorreu essa perseguição, naturalizando os acontecimentos de 

forma que, ao mesmo tempo em que ocorria a acusação, cuidava-se de que ela não 

chegasse ao extremo de despertar na população o ódio mobilizador que conduziria para 

a desordem pública. Quando se destaca que Vargas só sairia preso ou morto, também 

ocorre a racionalização acusatória contra o próprio Vargas que como todo o caudilho, 

julga-se dono do poder. 

Na página 8 da edição do JB, no subtítulo “Levantou a bandeira nacionalista” 

(anexo D.1), o Senador Kerginaldo Cavalcanti, do PSD do Rio Grande do Norte, 

destacou sua filiação ideológica nacionalista e dirigiu-se aos seus correligionários 

nacionalistas : 

Getúlio Vargas acaba de, vencendo a História, entrar intrepidamente 
pelas portas da eternidade. A sentinela primeira do nacionalismo 
pátrio caiu no cumprimento indefectível do seu dever. (...) Ele caiu, 
sim, pela redenção dos brasileiros; caiu o corpo, mas o corpo 
ressuscitará no pensamento e na obra evangelizadora de que se faz 
arauto [grifos nossos].  
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Percebe-se nas expressões grifadas a sobreposição de diferentes ideologias que 

convergem para um único sentido: o mártir que morreu pelo seu povo. Uma das 

ideologias perceptíveis é o nacionalismo, entendido como um conjunto de 

representações coletivas, segundo as quais o indivíduo devota lealdade ao Estado 

nacional, este compreendido como um povo unido em um mesmo território por 

tradições, língua, cultura, religião ou interesses comuns, constituindo-se uma 

individualidade política com capacidade de autodeterminação.  

O nacionalismo brasileiro não foi homogêneo, desde fins do século XIX e ao 

longo do século XX, como demonstrou Dante Moreira Leite (2007), mas sua expressão 

econômica, ou seja, a particularização dessas representações coletivas com relação à 

produção e à distribuição da riqueza nacional, foi a mais forte manifestação ideológica 

do governo Vargas como justificativa da estratégia desenvolvimentista a partir de 

recursos nacionais e do trabalho nacional. 

  A força apelativa dessa ideologia pode ser medida em manifestações coletivas 

diante da campanha “O petróleo é nosso” que ocorreu justamente na década de 1950, 

organizada por entidades nacionalistas. Percebe-se no extrato destacado anteriormente 

que essa capacidade mobilizadora foi propositalmente associada a outro campo 

semântico, de igual teor apelativo, que é o do sagrado, mais especificamente do 

cristianismo. 

A sobreposição dessas duas grandes formações ideológicas, o nacionalismo e o 

cristianismo, ocorreu mediante recursos estilísticos como a legitimização por meio da 

narrativização, na qual as formas simbólicas são representadas como justas e dignas de 

apoio, de tal maneira que o presente é tratado como parte de tradições eternas, que são 

narradas com o objetivo de mantê-las. O mundo mundano da morte corporal, passível 

de ser historiado e registrado racionalmente pelos homens na História, foi ultrapassado 

por um ato santo, sagrado, que deu acesso às portas da eternidade e é passível de 

ressurreição, a exemplo do que ocorreu com Jesus Cristo. 

Outro recurso empregado foi pela unificação, por meio da simbolização da 

unidade, quando se verifica o esforço de construção de identidade coletiva, 

independentemente das diferenças individuais e sociais, de tal forma que Getúlio Vargas 

apresenta-se como símbolo da unidade nacional e da identidade cristã. O caráter 

mistificador é evidente, mas deve-se acrescentar que a recriminação do suicídio – como 

um ato indigno de alguém que abre mão de uma dádiva inalienável - normalmente 

existente entre os cristãos, é amenizado no discurso do senador quando ele remete para 
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a ideologia castrense, fazendo apologia do “dever militar” de uma sentinela, que morre 

conscientemente, não pela covardia, mas justamente ao contrário disso, pela coragem de 

sacrificar a vida em benefício da coletividade. 

Percebe-se que o caráter sugestivo e ideológico existente no conteúdo do texto 

não se dá exclusivamente pela expressão de uma única ideologia, mas pela associação 

de campos semânticos que visam criar uma representação unitária e convincente, no 

caso, a da existência de um herói nacional, mártir que se sacrificou pelos brasileiros 

mais humildes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o tempo em que se construía esta monografia, levava-se em conta as 

reflexões desenvolvidas sobre o conhecimento e a prática profissional do jornalismo. 

Essas reflexões foram particularmente facilitadas pela escolha de um caso em particular 

– o Jornal do Brasil (JB) - no processo histórico em que se deu a transformação do 

jornalismo no Brasil, desde um jornalismo engajado e de cunho mais emotivo para um 

jornalismo profissional, imparcial e mais sutil no manejo das ideologias.  

O Jornal do Brasil representa intensamente essa transformação, dentro de um 

processo lento, com crescentes níveis de profissionalismo e desenvolvimento de 

tecnologias da informação, pois na década de 1950 o JB era um jornal que mantinha 

características editoriais de cunho comercial e teve que adaptar esse posicionamento 

para não perder o momento histórico de grave comoção popular, que foi o suicídio do 

Presidente Getúlio Vargas, deixando transparecer em seus textos fortes marcas emotivas 

e de expressão ideológica. Essa inflexão levou em conta que a expressão da ideologia 

não é imposta intencionalmente nos textos, mas que em vários casos é impossível que, 

de alguma forma, a posição do jornal não traga essas marcas ideológicas em função da 

conjuntura histórica.  

Nesse caso, não se pode colocar como causa desse posicionamento ideológico 

apenas o contexto especial da década de 1950, ou a carência de profissionais formados 

em jornalismo - o curso de jornalismo passou a existir no Brasil a partir da década de 

1960, com a intenção dos Militares de controlar “quem” era a imprensa - (SODRÉ, 

1998, p 47) e nem pela ausência de tecnologias avançadas de diagramação e impressão.  

Deve-se lembrar que a imprensa da atualidade também sofre com a pressão 

estabelecida por tragédias que comovem e envolvem a população e, mesmo com larga 

trajetória de formação de profissionais especializados e envolta em tecnologias 

inovadoras, como o uso da interação via internet, ainda se percebe a interferência da 

emotividade e a manipulação de símbolos por parte dos editores e jornalistas.  

Dessa maneira, o grande apelo emotivo que algum caso tem sobre a população 

não passa em branco ou reduz-se a uma pequena notinha, pois é entendido pelos 

editores e jornalistas que a população quer saber o que aconteceu e os possíveis 

desdobramentos. O caso do suicídio de Getúlio Vargas em 1954 é uma grande prova de 

que a população tinha papel importante nos rumos da imprensa, o povo queria saber, no 

outro dia, detalhadamente, como foi o ultimo capitulo da “novela” Vargas.  



39 

 

Mesmo mantendo características parecidas durante o passar dos anos, como as 

citadas acima, hoje os jornais tentam demonstrar imparcialidade, o que era mais difícil 

de ocorrer na década analisada e nas que a antecederam, pois em momentos anteriores 

ao suicídio, muitos jornais declaravam abertamente suas posições políticas, o que hoje 

acontece menos, pois cada vez mais os jornais querem atingir todos os públicos e não só 

os militantes ou simpatizantes de um segmento político.  

Percebe-se que o JB se destacava entre os jornais da sua época como veículo 

relativamente neutro em termos políticos, pois mesmo declaradamente contra a ditadura 

por Vargas durante o Estado Novo e, depois, de maneira mais sutil contra a sua 

candidatura à Presidência da República, a linha editorial do jornal se mostrou sempre a 

favor da legalidade, ou seja, não se enquadrava em frentes golpistas e aceitava o 

resultado das urnas, da mesma maneira que procurava evitar o proselitismo político dos 

seus proprietários, editores e jornalistas do veículo. 

A desmistificação da suposta manipulação que a imprensa promove na opinião 

pública, sobretudo nos assuntos políticos, vem a ser a segunda reflexão evidenciada 

nessa monografia. O que a investigação histórica demonstra é que, quando Getúlio tinha 

a imprensa controlada pelo DIP, foi deposto por uma junta de militares e civis. Mas 

quando a maior parte da imprensa esteve contra ele, Getúlio conseguiu manter o legado 

trabalhista e tornou-se um mito que ainda hoje afeta o imaginário social. 

A oposição tinha seus jornais engajados, que constavam entre os cinco mais 

vendidos no Rio De Janeiro; Vargas tinha um escudo de papelão: o Ultima Hora de 

Samuel Wainer e o povo tinha a capacidade interpretativa e opinativa que, no caso do 

suicídio de Getúlio Vargas, acabou prevalecendo no embate estabelecido na imprensa 

escrita pela formação da opinião pública.  Mesmo jornais neutros como o JB tiveram de 

se curvar diante da urgência por informações sobre um acontecimento com forte 

repercussão popular e capaz de mudar os rumos políticos do país. O resultado final foi 

que, mesmo diante da forte pressão feita pelos jornais oposicionista, Vargas conseguiu 

manter sua figura de homem do povo, herói da nação, pai dos pobres. Seu legado 

nacionalista e trabalhista prevaleceu nos discursos políticos por décadas, sem esquecer 

que sua imagem de herói político até hoje consta nas paginas de alguns livros de 

História.  

A grande prova de que a imprensa não teve papel fundamental sobre a opinião 

pública foi justamente a opinião pública ter tido papel influente sobre a imprensa, 

especialmente quando se lembra a impotência dos jornais oposicionistas ou neutros (no 
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caso do JB) diante do processo de construção simbólica (ideológica) do herói nacional e 

popular, defendido e saudado por grandes motins urbanos que se formavam nas ruas de 

cidades como o Rio de Janeiro e Porto Alegre, como forma de catarse diante da morte 

do presidente. 

Ainda a título de contribuição, a monografia tratou, no nível do texto 

jornalístico, sobre as formas operacionais pelas quais as ideologias perpassam o 

exercício profissional dos jornalistas, explica-se: avaliando como a ideologia revela-se 

na pauta e no conteúdo das reportagens de um jornal sabidamente inclinado para a área 

comercial, pode-se perceber que, mesmo de forma não intencional, os textos 

jornalísticos trazem cargas ideológicas perceptíveis por meio de instrumentos 

metodológicos, como os propostos por John B. Thompson, que nortearam a análise dos 

objetos selecionados.  

Ainda é possível destacar que houve, mesmo de forma rápida, uma discussão 

sobre a compreensão da ideologia não como um conjunto hegemônico de idéias que são 

impostas por uma classe dominante sobre os setores subalternos da sociedade. Mas 

como um fluxo e refluxo de representações que podem se associar ou dissociar, de tal 

maneira que já não faz sentido falar de uma ideologia preponderante ou hegemônica, 

mas de múltiplas ideologias que estão presentes nos meios de comunicação de massa 

e interpelam os receptores das mensagens veiculadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – imagem da capa do Jornal do Brasil de 25 de agosto de 1954 
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ANEXO B – Imagem das páginas 2, 3 e 4 do JB de 25 de agosto de 1954 – 

Classificados 
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ANEXO C – Página 5 do JB – Primeiras menções ao suicídio de Vargas no jornal do 

dia 25 de agosto de 1954. 
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ANEXO C.1- Notícia sobre o suicídio do presidente Getúlio Vargas no JB de 25 de 

agosto de 1954  intitulada “Dramático Desfecho”  
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ANEXO C.2 – Notícia sobre o suicídio de Vargas no JB de 25 de agosto de 1954 

intitulada  
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ANEXO D – Páginas 7 e 8 do JB de 25 de agosto de 1954 totalmente dedicadas aos fato 

do suicídio do Presidente. 
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ANEXO D.1 – Fragmento extraido da pág. 8 do JB de 25 de agosto de 1954 intitulado 

“levantou a bandeira Nacionalista” 
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ANEXO E – Carta-testamento escrita por Getulio Vargas antes de suicidar-se. 
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“Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se 
novamente e se desencadeiam sobre mim. 

Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam e não me dão o direito 
de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não 
continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o 
destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos 
econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei 
o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. 
Voltei ao Governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos 
internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia 
do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça 
da revisão do salário-mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade 
nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás, mal começa esta 
a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja 
independente. 

Assumi o Governo dentro da aspiral inflacionária que destruía os valores de 
trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Na 
declaração de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 
100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal 
produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a 
nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. 

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão 
constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a 
mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos 
posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, 
querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. 
Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha 
alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso 
peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis 
no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu 
nome será a vossa bandeira de luta. 

Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e 
manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos 
que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e 
hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será 
escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será 
o preço do seu resgate. 

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto, O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos 
dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o 
primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.” 

Getúlio Vargas. 

 


