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Maria Helena Capelato afirma que o governo Vargas não se define como fenômeno 

fascista, mas é preciso levar em conta a importância da inspiração das experiências alemãs e 

italianas nesse regime, principalmente no que se refere à propagando política. Isto posto, a autora 

cita trechos de Hitler e Goebbels referentes a importância que o nazismo deu para este aspecto sob 

forte influência da propaganda comercial norte americana, fazendo assim, uso dos mais moderno 

métodos de comunicação de massas do período. (Pg. 167). A autora identifica como um das mais 

importantes características dessa propaganda a intensificação das emoções através dos meios de 

comunicação de massa, e também através de outros instrumentos como literatura, teatro, ritos, 

festas etc.  

No varguismo, não apenas as técnicas de manipulação destinadas a provocar mudanças 

de sensibilidades e exaltação dos sentimentos, mas também as formas de organização e 

planejamento dos órgãos encarregados da propagando política relevam identidade com a proposta 

nazista. Todavia, elas possuem características particulares e produziram resultados distintos do 

modelo europeu. (Pg. 168) 

 

O controle do Estado sobre os meios de comunicação: 

O controle dos meios de comunicação tenta suprimir, dos imaginários sociais, toda 

representação do passado, presente e futuro coletivos que seja distinta daquela que atesta a sua 

legibilidade. O Estado Novo adapta o controle exercido na Alemanha e Itália para as 

especificidades brasileiras. Nem todos os ideólogos ou adeptos do regime estadonovista 

declaravam-se simpatizantes do nazifascismo, porém, duas importantes figuras, Filinto Muller, 
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chefe de polícia e Lourival Fontes, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 2 para 

a propaganda e a repressão do governo eram declarados admiradores do nazifascismo (pg. 169). 

Embora o regime brasileiro não tivesse seguido a risca o modelo de persuasão de 

massas dos regimes nazifascistas, os encarregados da propaganda comandados por Lourival Fontes 

procuraram aperfeiçoar-se na arte de empolgação e envolvimento das multidões através das 

mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras pouco importa, pois como 

declarou Goebbels: “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um determinado efeito.” 

No Estado Novo, o efeito visado era a conquista do apoio necessário à legitimação do novo poder, 

oriundo de um golpe. (Pg. 170) 

Assim, a Capelato analisa que nas falas de Getúlio Vargas são usadas elaboradas 

técnicas de linguagem, com slogans, palavras chaves, frases de efeito e repetições ao se dirigir as 

massas. Este tipo de linguagem presta-se à eliminação das oposições porque, apresenta-se como a 

fala do todo, não admite contestação, e seu poder de convencimento é muito eficaz. Além de 

legitimar o Estado Novo o uso dos meios de comunicação pretendia conquistar o apoio dos 

trabalhadores a política varguista. A constituição de 1937 legalizou a censura prévia, e a imprensa 

se tornou instrumento do Estado e veículo oficial da ideologia estadonovista. A peça fundamental 

era o DIP que tinha amplos poderes sobre os meios de comunicação e encarregava-se da 

organização da propaganda. (Pg. 171) 

Segundo a autora, somente com o advento do Estado Novo que o governo sentiu-se 

mais fortemente a necessidade de investir em propaganda. Assim, lançou mão de todos os recursos 

das novas técnicas de persuasão que estavam sendo usadas em diferentes países. Neste sentido, 

primeiramente, o Ministério de Educação e Saúde ampliou a capacidade do Estado de penetrar na 

esfera cultural da sociedade e depois em 1939 com o DIP unifica-se todas as funções dessa área de 

propaganda e comunicação. Capelato afirma que este órgão além da censura, tinha o importante 

papel para elucidar a opinião pública sobre as diretrizes do regime, atuando em defesa da cultura, da 

unidade espiritual e da civilização brasileira. (Pg. 172) Produziam-se livros, revistas, folhetos, 

cartazes, propagandas de rádio, filmes de cinema, fotografias, radio novelas entre outros. Nesse 

amplo campo de atuação, destacava-se principalmente o rádio e a imprensa escrita como os meios 

de comunicação mais utilizados para a divulgação da propaganda política. O conteúdo básico da 

propaganda são os discursos de Vargas de seus assessores e ministros, já as publicações 

“inconvenientes” – críticas negativas ao governo - foram suprimidas. A propaganda alcançou níveis 
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sem precedentes no país, tomando para a si a dupla responsabilidade da unidade nacional e da 

manutenção da ordem. (Pg. 173) 

 

A imprensa e o rádio: principais veículos de propaganda 

O esforço de politização, de eliminação de vozes discordantes realizou-se, sobretudo, 

através da imprensa periódica, e do rrádio. As notícias – informação – deviam ser não um fim em si 

mesmo, mas instrumento de desenvolvimento – moldagem – da consciência nacional. (Pg. 173) 

Todas as atividades profissionais e empresarias jornalísticas só poderiam estabelecer-se 

através de registros concedidos pelo DIP. Capelato atesta que a separação do espaço público e do 

privado, preconizada pelo liberalismo, era contradita pelos antiliberais do Estado Novo, daí a 

justificativa ideológica para atrelar imprensa ao Estado. Esta, segundo os ideólogos do regime, 

deveria ser o órgão de consulta aos anseios populares (Pg. 174), divulgação das atividades e 

qualidades de Vargas e seus auxiliares, afim de que fossem tomados como modelos de virtude pelos 

cidadãos. As atividades de controle impunham a difusão de matérias e notícias oficiais para se 

adequarem aos interesses do Estado. Segundo a autora, o jornal O Estado de São Paulo de São 

Paulo, A Noite e O Dia do Rio de Janeiro tornaram-se os principais órgãos de propaganda do 

regime devido a pressões, e também ajuda financeira corrompendo grande parte dos jornalistas. (Pg. 

175) 

O rádio nasceu no Brasil já sob o controle estatal, mas havia em torno dele programas 

distintos. Os ideólogos do Estado Novo defendiam o projeto de radiodifusão educativa com vistas à 

formação da consciência nacional considerada indispensável à integração nacional. Além disso, foi 

valorizada a noção do rádio como um importante meio de propaganda do regime voltado para a 

reprodução de discursos, imagens e notícias oficiais. Neste contexto, destaca-se o programa “A 

Hora do Brasil” que tinha três finalidades para Capelato: informativa, cultural e cívica - exaltando o 

patriotismo e rememorando os feitos gloriosos do passado. Porém, a autora cita outra proposta para 

o rádio foi liderada pelo Ministério de Educação e Saúde – sob influência das idéias de Roquete 

Pinto. Para os políticos desse órgão, este veículo deveria ser usado para as esferas de educação e 

cultura, opondo-se exclusivamente a propaganda política como defendia o DIP. (Pg. 176) 

Assim, Capelato conclui que tanto idéias como mercadorias foram vendidas num 

mesmo pacote, ou seja, o rádio não foi então apenas veículo de formação do consenso político, nem 

de controle tão rígido. A iniciativa privada também explorava o mesmo. Para a autora, o receio do 

Estado Novo em fazer uso de forma mássica de um meio de comunicação de massas tão poderoso 

fez como que as atividades governamentais no rádio fossem fragmentadas em diversas pessoas, 

responsabilidades e mensagens diferentes. Por esta razão, diferentes programas privados ganharam 

popularidade, com destaque para as rádionovelas, algumas com teor político e outras não. (177) 
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Ao final do artigo, a autora critica as teses que insistem na onipotência da propaganda 

política, e que por isso não levam em conta que esta só reforça tendências já existentes na sociedade 

e por esta razão, sua eficácia depende da capacidade de captar/explorar os anseios e interesses 

sociais daquele momento. Porém, conclui que mesmo sem a adesão unânime de todos, a 

propaganda foi um dos pilares de sustentação do poder.  

 


