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“Nunca ande pelo caminho traçado, pois 

ele conduz somente até onde os outros 

já foram. ” 

(Alexander Graham Bell) 



 
 

RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é fazer um paralelo entre os governos de Getúlio 

Vargas no Brasil e Juan Domingo Perón na Argentina. Buscaremos analisar os 

principais aspectos políticos desses governos e em quais fatores eles se 

assemelham e se diferenciam, relacionando-os nesses contextos chamados 

governos populistas. Iremos utilizar o recorte temporal de 1930 a 1955, uma vez 

que nesses períodos aconteceram paralelamente os governos considerados 

populistas de Vargas e de Perón. Neste sentido, para traçarmos um paralelo 

entre esses dois governos de forma satisfatória, faremos uma análise com base 

em um amplo material envolvendo as principais discussões teóricas que 

envolvem o debate acerca do conceito do “populismo”. 

 

Palavras-Chave: Vargas, Populismo, Perón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The proposal of this work is to draw a parallel between the governments 

of Getúlio Vargas in Brazil and Juan Domingo Perón in Argentina. We will try to 

analyze the main political aspects of these governments and in what factors they 

resemble and differentiate, relating them in these contexts called populist 

governments. We will use the time cut from 1930 to 1955, since in those periods 

the populist governments of Vargas and Perón took place in parallel. In order to 

draw a parallel between these two governments satisfactorily, we will analyze 

material involving the main theoretical discussions that involve the debate about 

the concept of "populism". 
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INTRODUÇÃO 

 

Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón: ambos os personagens são 

caracterizados por parte relevante da bibliografia sobre o tema como “populistas” 

por terem adotado em seus respectivos governos um determinado conceito de 

populismo que é habitualmente utilizado para tratar de forma pejorativa e 

negativa, como sugere Jorge Ferreira e demais autores que estudaram o 

conceito.1 

Nessa pesquisa iremos tentar identificar questões acerca da proposta 

comparativa dos dois governos, analisando e refletindo os aspectos referentes 

que motivaram Juan Domingo Perón e Getúlio Vargas a implantarem os seus 

governos centralizadores classificados como “populistas” 

O termo “populismo” ganhou muita força na América Latina, 

principalmente com Vargas e Perón estando associado à industrialização e à 

modernização, à forma nacionalista de governar o país, tendo um Estado forte e 

centralizado, e também às características que embasavam o termo, 

principalmente ganhando apoio das classes menos favorecidas, sobretudo dos 

trabalhadores urbanos. Sem falar, é claro, que ambos eram líderes carismáticos, 

o que é um dos pontos de construção do conceito segundo Ângela de Castro 

Gomes.2 

É de total importância também ressaltar que escrever sobre o populismo 

é sempre um risco, devido às variações de sentido do conceito, o que pode gerar 

uma má compreensão a respeito do tema, e devido ao fato de que o conceito 

talvez seja um dos mais revisados pela historiografia e ciência sociais sul-

americanas, como explica Fernando Perlatto.3 

Entretanto, também é muito importante sistematizar e problematizar o 

assunto, analisar e comparar os modelos políticos de Vargas no Brasil e Perón 

                                                           
1 FERREIRA, Jorge. “O nome e a coisa: o populismo na política brasileira”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O 
Populismo e sua História: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.9-10. 
2 GOMES, Ângela de Castro. “O Populismo e as Ciências Sociais no Brasil: Notas sobre a trajetória de um 
conceito”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O Populismo e sua História: debate e crítica. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, p.17-58. 
3 PERLATTO, Fernando. “Adeus ao populismo? Reviravoltas de um conceito e de uma política no Brasil do 
tempo presente”. In: PERLATTO, Fernando e CHAVES, Daniel (Orgs.). Repensar os Populismo na América 
do Sul: debates, tradições e leituras. Macapá: UNIFAP, 2016, p.70-73. 
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de na Argentina para fins de obter uma melhor reflexão do contexto histórico que 

se desenvolvem o “Varguismo” e o “Peronismo” na América Latina. 

Outro aspecto de bastante relevância que analisaremos nesse trabalho é 

a forma de governo de forte intervenção do Estado dos dois presidentes, a 

grande aproximação de ambos governos com a classe operária e setores 

industriais, a idolatria que ambos tinham pela população de seus respectivos 

países, e a ampliação dos direitos trabalhistas que ambos promoveram, que 

consequentemente também fez com que eles ganhassem a alcunha de 

“populistas”. Em função dessa proximidade com a classe trabalhadora, Getúlio 

era conhecido por seus simpatizantes como “pai dos pobres”, que foi na verdade 

um apelido criado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para 

enaltecer o fato do governo Vargas ter criado várias leis trabalhistas e sociais, 

esse título trata-se de uma frase bíblica (Jó 29:16)4. Perón por sua vez também 

conquistará a simpatia da classe trabalhadora tendo ganhado grande 

popularidade quando ainda Secretário do Trabalho e Previdência e de Ministro 

da Guerra, promovendo uma grande ampliação dos direitos trabalhistas e a 

organização dos movimentos sindicais argentinos. 

Utilizaremos nessa pesquisa diversos referenciais teóricos de autores que 

estudaram sobre a questão do populismo para que possamos introduzir Vargas 

e Perón nesse termo que é bastante complexo, e que foi desconstruído e 

repensado inúmeras vezes ao decorrer do tempo, o que é imprescindível para 

este trabalho.  

Portanto, trabalharemos acerca desse tema e debate teórico sobre o 

populismo com autores como: Jorge Ferreira, Ângela de Castro Gomes, Maria 

Helena Rolim Capelato, Ernesto Laclau, Fernando Perlatto, entre outros. 

É importante novamente salientar que o nosso interesse é restringir a 

análise acerca de Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón, e em que medida 

ambos atores políticos se encaixam no conceito que iremos trabalhar sobre um 

apanhado de reflexões envolvendo seus governos e o conceito de populismo ao 

qual ambos possuem essa alcunha, traçando um paralelo entre Brasil e 

Argentina, ou seja, o Varguismo e o Peronismo.  

                                                           
4 Na versão mais lida na época, a Vulgata: Pater eram pauperum, Vulgata tradução do Padre Matos Soares, 
-Eu era o pai dos pobres e na Vulgata tradução do Padre António Pereira de Figueiredo, -Eu era o pai dos 
pobres. 
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1 REPENSANDO O POPULISMO: UMA ANÁLISE SOBRE O CONCEITO 

 

Conceituar os governos de Getúlio Vargas no Brasil e Juan Domingo 

Perón na Argentina sem um diálogo prévio a respeito do tema “populismo”, 

implicaria em uma análise simplista, uma vez que a correlação entre o termo e 

os agentes políticos de ambos governos estão impregnados tanto na 

historiografia, quanto no imaginário popular. Portanto, para que o debate não 

transcorra de forma equivocada em relação ao conceito, primeiro é necessário 

colocar alguns autores para dialogar nesse presente trabalho. 

É importante frisar que, quando falamos em “repensar” referente ao 

populismo, queremos trazer um olhar diferente do que a historiografia antes da 

década de 1970 conceituava o tema, o tratando somente de forma negativa e 

pejorativa, quando podemos problematizar mais tema. 

 

1.1 UMA ANÁLISE E UM NOVO DIÁLOGO SOBRE O TEMA 

 

Por muito tempo o conceito foi habitualmente utilizado de forma negativa 

e pejorativa. Segundo Jorge Ferreira, o “populismo” surgiu como uma imagem 

desmerecedora do adversário político, com tendências a trair a população.5 

Dito isso, 

 

Assim, as teorias que circulavam timidamente na década de 1950 e 
início dos anos 60 apropriaram-se daquelas imagens pejorativas, 
tomando corpo e alcançando rápido sucesso. O “populismo”, cuja 
lógica estava entre o mundo rural e o urbano, ter-se-ia baseado no 
controle e na cooptação dos trabalhadores, tendo por cúmplices 
cúpulas sindicais elitistas sem maiores vínculos com as bases 
operárias. Desse modo, olhando para trás, tudo se encaixava na teoria 
com precisão: novo padrão de acumulação, inconsistência das 
organizações sindicais, personalismo político, camponeses sem 
tradições organizativas que se tornaram operários, esquerdas iludidas 
com o nacionalismo, trabalhadores esperando o sol e a chuva dos 
líderes populistas. Sobretudo, na definição mais conhecida, o 
“populismo” teria a tendência irresistível a trair.6 

 

Em entrevista à Revista Época, perguntado se chamar alguém de 

populista seria um insulto, Jorge Ferreira responde: 

                                                           
5 FERREIRA, Jorge. Op. Cit. p.9-10. 
6 Idem. 
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Há um grupo de historiadores convencidos de que populismo é 
realmente mais um insulto que um conceito teórico. É como chamar 
alguém de fascista, que não significa que se esteja acusando, 
estritamente, de seguidor do regime fascista. Tudo não passa de um 
termo usado para desqualificar o oponente. Populismo vem servindo 
para definir coisas muito diferentes. Cabe tanto um Getúlio Vargas 
quanto um Adhemar de Barros, Jânio, Jango, JK, trabalhistas, até 
Fernando Collor de Mello. Não existe um conceito teórico que junte 
coisas tão distintas assim. Populista é sempre o adversário.7 

 

Jorge Ferreira ainda salienta que o cenário político brasileiro de 1930 a 

1964 foi apropriado pela teoria do “populismo na política brasileira”, algo que foi 

formulado pelas oposições liberais, reforçando a imagem principalmente nos 

alunos da área de ciências humanas.8 

Ferreira, igualmente, lembra que o “populismo” no Brasil também se trata 

de uma herança do clientelismo da Primeira República, e que após os anos de 

1930, teria sido dada uma continuação desigual entre Estado e sociedade, em 

particular Estado e classe trabalhadora.9 

Somente nos fins da década de 1970 que a classe operária se tornaria 

consciente de sua própria classe, fazendo com que o populismo ganhasse novo 

fôlego e novas nuances, saudando a esquerda e vários estudiosos, com 

questionamentos ao poder militar, novas lideranças saindo da própria classe e 

com Lula fazendo duras críticas a CLT, dizendo que era o AI-5 dos 

assalariados.10 

Também é dito por Jorge Ferreira como surgiu o populismo da primeira 

geração, que segundo ele, veio através da “teoria da modernização” nos anos 

50/60 com Gino Germani,11 em um processo de urbanização e industrialização, 

em que setores ressentidos por não se tornarem em classes dominantes acabam 

atraindo massas populares, e nesse ambiente surge líderes populistas. 

Entretanto, a teoria da modernização foi bastante criticada pela sua 

inconsistência, devido a sua relação de exterioridade entre “atrasado” e 

“desenvolvido”, como um modelo a ser seguido no mundo capitalista “moderno”. 

                                                           
7 http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI31162-15228,00-
JORGE+FERREIRA+TODOS+POPULISTAS.html acessado em: 10/05/2018. 
8 FERREIRA, Jorge. Op. Cit., p.10. 
9 Idem p.61. 
10 Idem p.11. 
11 GERMANI, Gino. Política e sociedade em uma época de transição: da sociedade tradicional à sociedade 
de massas. São Paulo, Mestre Jou, 1973. 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI31162-15228,00-JORGE+FERREIRA+TODOS+POPULISTAS.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI31162-15228,00-JORGE+FERREIRA+TODOS+POPULISTAS.html
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Para Ferreira, houve também na historiografia o populismo da segunda 

geração, em que as matrizes teóricas distanciam bastante da teoria do primeiro 

populismo. Todavia, a ideia central de manipulação, repressão e satisfação 

continuou presente.12 

Sobre o conceito de “populismo”, Ernesto Laclau também tem uma 

opinião semelhante à de Jorge Ferreira no que se refere ao uso do termo como 

forma de desdenho do opositor político. 

Para ele, alguns historiadores estão equivocados ao utilizar o conceito de 

forma pejorativa: 

 

Primeiro, sou contra a ideia de que o populismo seja um conceito 
pejorativo, ou seja, que o único que é válido é o momento 
institucionalista e que o movimento de mobilização é sempre 
vilipendiado. Mas também não é necessariamente positivo. Não é algo 
que se relacione como um tipo de regime ou ideologia. É uma forma 
de construir o político que consiste em privilegiar o que eu chamo de 
lógica da equivalência sobre a lógica institucional diferenciada. Por 
exemplo, se temos uma localidade onde os moradores pedem à 
prefeitura que seja criada uma linha de ônibus para levar e trazer ao 
trabalho. Se é criada, sem problemas. Mas, se não conseguem, isso 
vira uma frustração. Quando as pessoas têm outras dessas demandas 
frustradas, de saúde, de educação, então começa a ter uma certa 
solidariedade entre todas essas demandas. Então, tende-se a 
dicotomizar o espaço social entre o campo dos que estão no poder e 
dos que estão abaixo. Isso já é uma situação pré-populista. Quando 
todas essas cadeias equivalenciais de demanda se cristalizam em 
torno de certos símbolos comuns, nesse caso já temos o populismo no 
sentido estrito.13 

 

Laclau também acredita que a maneira como abordam o assunto acerca 

do conceito é imprecisa e muito vaga em determinados assuntos, e que para 

uma melhor compreensão é preciso repensar e acima de tudo assumir essa 

imprecisão e indeterminação referente ao conceito, e também enxerga-lo como 

uma lógica de intervenção política que condensa significados para reduzir as 

complexidades na esfera pública inserido no processo de formação de 

identidades coletivas.14 

Um outro fator que Ernesto Laclau coloca para que possamos refletir 

acerca do debate sobre o conceito, é que o populismo é um modo de constituir 

uma identidade social. Assim, nessas identidades, determinados significados 

                                                           
12 FERREIRA, Jorge. Op. Cit. p.83. 
13 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0705200606.htm acessado em: 10/05/2018. 
14 LACLAU, Ernesto. La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura. 2005. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0705200606.htm
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densos são fundamentais, e permitem a possibilidade de estabelecer uma 

equivalência entre as exigências democráticas heterogêneas para a construção 

de uma subjetividade popular.15 

Para Laclau, o povo estabelece uma conexão direta com o pensamento 

político e com lideranças políticas, ele valoriza principalmente os momentos de 

organização e atuação política da população. Ele diz que o populismo não se 

trata de uma ideologia, e a sua lógica está relacionada às identidades coletivas 

e as necessidades e demandas sociais. Portanto, nessa perspectiva, podemos 

identificar que uma outra questão o autor também quer dizer acerca do que o 

populismo se trata, é o modo de construir a política fazendo um atendimento e 

dando respaldo às demandas sociais da população, embora o populismo não 

possui uma unidade referencial. 

Não há dúvidas que a abordagem de Laclau consiste em uma 

compreensão alternativa para o fenômeno populismo, uma vez que ele não quer 

tratar essa questão de forma simplória, em uma mera ideologia ligada à uma 

liderança carismática, uma vez que somente isso não expressa de fato as 

questões acerca do populismo. 

Maria Helena Capelato faz um grande estudo no âmbito das questões da 

América Latina fazendo uma comparação do chamado “fenômeno populista”, 

principalmente em sua obra Multidões em Cena, trabalhando assim, o 

Varguismo e o Peronismo, e traçando um paralelo principalmente na forma de 

propaganda política de ambos os governos e como esses elementos ecoam até 

os dias atuais. 

Em artigo intitulado “Populismo latino-americano em discussão”16, 

Capelato faz uma crítica às construções do conceito “populismo” em 

historiografias mais antigas, dizendo que os modelos são ambíguos e 

imprecisos, não levando em consideração as particularidades nacionais e 

tampouco as especificidades conjunturais. 

É feita também uma crítica em torno de uma homogeneização do conceito 

de populismo em políticas muito distintas na América Latina, como, por exemplo, 

                                                           
15 Idem. 
16 CAPELATO, Maria Helena “O Populismo e as Ciências Sociais no Brasil: Populismo latino-americano em 
discussão”. In: FERREIRA, Jorge (Org.). O Populismo e sua História: debate e crítica. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, p.131-132. 
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a de Vargas no Brasil, Cárdenas no México e Perón na Argentina, e nesse caso, 

com diferenças tão grandes é possível questionar o uso do conceito de 

populismo.17 

Assim como Jorge Ferreira, outra questão que Capelato coloca é que, 

além das críticas relacionadas à homogeneização do conceito e à imprecisão 

referente ao termo, também é sobre a teoria da modernização ao qual 

fundamentam sobre o populismo: 

 

Na perspectiva da sociologia da modernização, o populismo foi 
caracterizado como um momento de transição de uma sociedade 
tradicional para a moderna, o que implica um deslocamento do campo 
para a cidade, do agrário para o industrial [...] A política populista 
correspondia ao momento de transição da sociedade tradicional para 
a moderna. Nesse sentido, o populismo foi visto como etapa 
necessária de passagem para uma sociedade desenvolvida e 
democrática.18 

 

Segundo Capelato, a questão da mudança do tradicional para o moderno 

(transição da sociedade agrária para a industrial) surge como consequência, e 

não como agente do processo histórico19, o que também é uma crítica à forma 

como Gino Germani explica a relação entre Estado autoritário e “irracionalidade 

das massas”, uma vez que no Brasil o desenvolvimento das cidades não está 

associado apenas ao crescimento do rumo da indústria. 

Sobre o populismo, Guita Grin Debert também segue a mesma linha de 

raciocínio, do quão problemático pode ser fazer uma determinação do populismo 

a uma classe social e unifica-lo a um espectro comum.20 

 

O problema central, portanto, é saber em que medida seria possível 
encontrarmos certos atributos comuns e essenciais que permitissem 
juntar essas manifestações sob a mesma rubrica, apesar das variações 
que apresentam no espaço, no tempo e em relação a outras 
características. Considerar o populismo como expressão típica de uma 
determinada classe social, e desta perspectiva utilizar o termo para 
conceituar um movimento e sua ideologia, apresenta sérios problemas. 
Em cada caso concreto analisado, o populismo aparece como 
expressão de camadas sociais distintas.21 

 

                                                           
17 Idem p.135. 
18 Idem p.136-137. 
19 Idem. 
20 DEBERT, Guita Grin. Ideologia e Populismo. São Paulo: T.A. Queiroz, 1979 p.14. 
21 Idem. 
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Como podemos notar até aqui, segundo os autores que debatem sobre a 

questão, dependendo do grupo que mobiliza o debate público, o sentido do termo 

“populismo” pode ganhar uma dimensão tanto de forma pejorativa quando de 

forma positiva. 

Não somente os debates acadêmicos entre as décadas de 1970 e 1980 

acerca do tema “populismo”, mas também os debates públicos interpretavam o 

conceito na maioria das vezes sobre uma ótica de negatividade, sempre 

caracterizando por uma liderança carismática e personalista, políticas voltadas 

para as questões sociais consideradas como “assistencialistas”, e um forte 

controle e intervenção do Estado. 

Através de uma historiografia mais recente, podemos problematizar o 

tema de forma mais abrangente e menos simplista, embora o termo tenha 

ganhado força nos anos de 2000 com ascensão de lideranças políticas 

associadas a esquerda na América Latina, retomando força no debate político e 

passando a ser chamado pelos críticos e opositores como “governos 

bolivarianistas”. Porém no âmbito acadêmico a questão vem sendo melhor 

problematizada e refletida de forma alternativa.  

Fernando Perlatto explica, que a partir das publicações de Ernesto Laclau, 

o tema populismo pôde ser trabalhado sobre um olhar mais profundo, e dando 

novas interpretações do pensamento político relativo ao tema:22 

 

Em livro publicado em 2005, traduzido para o português em 2013, 
intitulado A Razão Populista, Laclau inverte, em certa medida, a visão 
negativa associada ao termo populismo, concebendo-o como um 
elemento fundamental para a constituição dos governos nacionais e 
populares da América Latina do tempo presente. O populismo, nesta 
perspectiva, apareceria como uma resposta de determinados governos 
à incapacidade dos Estados liberais tradicionais para darem conta de 
responder aos desafios e às demandas colocadas pelo povo no jogo 
político. Ao invés de ser tomado como denúncia, ele passa a ser visto 
como uma forma de problematização das políticas neoliberais e um 
mecanismo capaz de dar audiência às vozes e reivindicações que vêm 
“de baixo”. A despeito de o populismo poder ser mobilizado à direita e 
à esquerda, segundo Laclau, a América Latina contemporânea seria 
exemplar do segundo caso, do que seriam provas evidentes os 
governos que chegaram ao poder a partir dos anos 2000, orientados 
no sentido de darem espaço aos segmentos historicamente 
marginalizados e problematizarem a institucionalidade liberal, que 
vigorara na região nos anos 1990.23 

 

                                                           
22 PERLATTO, Fernando. Op. Cit., p.72-73. 
23 Idem. 
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Ângela de Castro Gomes também fala sobre o risco de escrever sobre o 

populismo, principalmente no Brasil, seja por incompletude ou má compreensão, 

por adesão ou por rejeição, e que os estudos acerca do tema sempre serão alvos 

de críticas.24 

Também fala sobre as variações de sentido do conceito, da memória 

coletiva de quem estigmatiza aquele que é “populista”, os taxando como políticos 

que enganam a população com discursos sofistas e com promessas que jamais 

viriam a ser cumpridas, articulando também com uma retórica fácil, com falta de 

caráter em nome dos próprios interesses.25 

É possível também identificar a classificação do termo na análise de 

Ângela de Castro Gomes, em que medida ele transcorre e se manifesta no 

campo das ciências sociais: 

 

Em primeiro lugar, o populismo é uma política de massas, vale dizer, é 
um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na 
sociedade complexa moderna, sendo indicativo de quais trabalhadores 
não adquiririam consciência e sentimento de classe: mão estão 
organizados e participando da política como classe. As massas, 
interpeladas pelo populismo, são originárias do proletariado, mas dele 
se distinguem por sua inconsciência das relações de espoliação sob 
as quais vivem. Só a superação desta condição de massificação 
permitiria a libertação do populismo ou, o que seria quase o mesmo, a 
aquisição da verdadeira consciência de classe. A influência marxista é 
apontada então como perniciosa, para associar de forma rápida e 
descuidada, fenômenos populares a fenômenos progressistas de 
esquerda, sem atentar para o caráter reacionário de manifestações 

políticas como o populismo.26 
 

Ainda sobre a vinculação do termo, Ângela destaca a questão da perda 

de representatividade da classe dirigente e dos elementos que completam o 

ciclo: 

 

Em segundo lugar, o populismo está igualmente associado a uma certa 
conformação da classe dirigente, que perdeu representatividade e 
poder de exemplaridade, deixando criar valores e os estilos de vida 
orientadores da sociedade. Em crise e sem condições de dirigir com 
segurança o Estado, a classe dominante precisa conquistar o apoio 
político das massas emergentes. Finalmente, satisfeitas essas duas 
condições mais amplas, é preciso um terceiro elemento para completar 

                                                           
24 GOMES, Ângela de Castro. Op. Cit., p.19. 
25 Idem p.21. 
26 Idem p.24. 
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o ciclo: o surgimento do líder populista, do homem carregado de 
carisma, capaz de mobilizar as massas e empolgar o poder.27 

 

1.2 PODEMOS ENTENDER QUE VARGAS E PERÓN ERAM POPULISTAS? 

 

Evidentemente que não é uma tarefa fácil analisar, comparar e conceituar 

os modelos políticos de Getúlio Vargas no Brasil, e Juan Domingo Perón na 

Argentina. Por isso foi importante fazermos uma análise prévia sobre o conceito 

“populismo” no subcapítulo anterior, trabalhando com diversos autores, para 

uma melhor compreensão do tema, que muitas das vezes é tratado de forma 

genérica e pejorativa, para que assim possamos traçar um paralelo entre esses 

dois governos contemporâneos, que foram taxados no contexto histórico pelo 

termo que envolve o tema, sendo chamados de “varguista” e “peronista” na 

América Latina. 

No que se enquadra à argumentação sobre o populismo de Ângela de 

Castro Gomes, com a linha de líderes carismáticos, que ganham respaldo da 

classe trabalhadora promovendo grandes mudanças e alavancando a 

industrialização do país, mudanças nas leis trabalhistas, e concedendo diversos 

benefícios aos trabalhadores, podemos notar a grande semelhança entre ambos 

os governos, mas claro, sem utilizarmos a retórica pejorativa que anteriormente 

envolvia o termo. 

As bases políticas de ambos os governos eram pautadas em atender o 

“povo”, e podemos entender que o conceito de “povo” para eles, nada mais era 

que a classe trabalhadora. Portanto, o desenvolvimento da industrialização e da 

modernização de ambos os países, fazendo com que houvesse uma mudança 

extremamente significativa na sociedade, no que diz respeito a urbanização, 

uma vez que com o processo de industrialização muitas pessoas saíram das 

zonas agrícolas indo para os grandes centros, nada tem a ver com a “teoria da 

modernização” de Gino Germani, já discutido anteriormente. 

Um outro fator que podemos problematizar em ambos os governos é a 

forte presença de uma política nacionalista, frequentemente exaltada nesses 

presidentes, e que também está presente na caracterização do conceito 

                                                           
27 Idem. 
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populismo. Mas é de total importância ressaltar que com a crise de 1929 e a 

Segunda Guerra Mundial, houve uma grande recessão do capital estrangeiro na 

América Latina, fazendo com que os governos de Vargas e Perón adotassem 

uma estratégia de priorizar o capital nacional. 

Somente em meados dos anos de 1950, o capital estrangeiro voltou com 

força à América Latina, e com a criação da Petrobras, a distribuição dos 

derivados do petróleo foi amplamente dominada por empresas estrangeiras. 

Como podemos notar, Vargas e Perón estão envolvidos paralelamente 

em um tipo de sistema de administração extremamente particular, e por volta do 

tempo entre guerras, porque o termo está envolvido exatamente com esse 

momento. Além disso, é importante destacar que foram regimes que 

aconteceram na América Latina, e de uma forma de governo da valorização do 

que é o povo de seus respectivos países, ou seja, uma exaltação do que é fazer 

parte daquele país, algo muito nacionalista. 

Vargas e Perón são figuras extremamente emblemáticas e importantes 

para a história de seus países, e podemos dizer que ambos os personagens 

possuíam formas de governar que caracterizavam o termo “populismo”, devido 

aos argumentos apresentados por diversos estudiosos sobre o tema. Mas 

sempre é válido lembrar, que o populismo em si possui várias nuances e não é 

algo tão somente negativo e pejorativo, e que cada governo possui a sua 

particularidade e a sua própria história. 

Para Jorge Ferreira, conceituar ou não os governos como populistas, 

dependerá muito do estudioso que assim defini-lo, podendo ou não utilizar o 

termo, portanto, é populista se o autor da obra defini-los assim.28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 FERREIRA, Jorge. Op. Cit., p.9. 
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2 AS RELAÇÕES ENTRE SÍMBOLO, PROPAGANDA E PODER 

 

Algo que Getúlio Vargas e Domingo Perón tinham bastante em comum, 

era a preocupação com o consentimento popular, para que pudessem ganhar 

apoio e legitimidade das massas para a manutenção do poder. Para isso, era 

também necessário construir uma série símbolos e imagens para que pudessem 

transmitir para a população algo virtuoso, com noção de progresso, nacionalismo 

e acolhimento da liderança. 

Os símbolos têm uma função muito importante na perspectiva de 

dominação, manipulação e consentimento, especialmente na Era Vargas, que 

passou por processos políticos por vezes distintos, passando por etapas como 

o Governo Provisório, Governo Constitucional, Estado Novo, e o movimento do 

Queremismo, que mesmo apesar do lado ditatorial de Vargas, ainda defendia a 

sua permanência na presidência do Brasil, e utilizavam o slogan “Queremos 

Getúlio”.29 

Até mesmo a relação com o poder na Era Vargas é algo bastante 

complexo e difuso, devido às várias fases citadas que seus governos passaram. 

Entretanto, em um primeiro momento, no qual corresponde ao período ditatorial 

do seu governo, podemos até mesmo traçar um pequeno paralelo com a 

concepção de forma de governar que Maquiavel escreveu no capítulo XVII da 

sua obra O Príncipe, em que relata que é preciso que o governante seja amado 

e temido ao mesmo tempo, embora ser temido é a parte mais importante para 

conquistar a fidelidade da população, e que ser temido e não ser odiado são 

coisas que podem simultaneamente coexistir.30 

Um olhar comparativo nos permitirá apreciar as principais semelhanças e 

diferenças nas simbologias criadas por ambos os governos, e na propaganda 

política aplicada fartamente explorada por ambos, mas também levando em 

consideração os momentos históricos que antecederam essa vivência pela qual 

brasileiros e argentinos passaram. 

No Brasil, o grande descontentamento com a “República Velha”, que era 

marcada por uma política de exclusão e processos fraudulentos, junto com o 

advento da crise de 29 que causou efeitos colaterais no Brasil, preparou terreno 

                                                           
29 ARAÚJO, Maria Celina Soares d'. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Zahar. 2000, p. 60. 
30 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo. Lafonte. p.85-86. 
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para a implementação da Era Vargas. Na Argentina, o peronismo ganhou força 

após a “década infame” que era definida por uma política de fraudes eleitorais, 

pelo domínio do imperialismo britânico, e pelas massas sem representatividade 

e liderança na sociedade. 

Maria Helena Capelato em sua obra Multidões em Cena, destaca as 

técnicas utilizadas e a importância dos signos em relação à propaganda política 

no Varguismo e Peronismo:31 

 

O uso dos signos nesses regimes produziu um imaginário político em 
que se define, com igual força, os aliados e os inimigos. A chama de 
consciência e veleidades de resistências se enfraquecem nesse 
universo em que todos os sentidos são agredidos permanentemente. 
O signo fascina os olhares, mobiliza as energias, compensa as 
frustrações, e infla as vaidades. Por um jogo de identificações, ele 
encadeia a sorte dos amigos do líder e, ao mesmo tempo, catalisa a 
violência, permitindo descarrega-la sobre os inimigos, “bode 
expiatórios” do momento.32 

 

Esse pensamento, muito se assemelha ao de Clifford Geertz sobre 

conceitos de cultura, em que tudo se trata de uma grande rede de significados, 

e que tanto o signo, quanto o símbolo trabalham com o significante, e que os 

homens estão imersos em uma teia de significados.33 

Nos governos de Vargas e Perón, termos que aparentemente tem um 

mesmo significado são basicamente distintos, como por exemplo, no Brasil, 

Vargas era chamado de “pai dos pobres”, e na Argentina, Perón era o “pai e 

amigo dos trabalhadores”. Enquanto o primeiro indica implicitamente a 

autoridade de “líder pai”, o segundo mostra a proximidade do líder com os 

trabalhadores, sem falar que o termo trabalhador também contrasta com o termo 

pobre, uma vez que no Brasil havia uma grande massa de excluídos em relação 

ao mercado de trabalho, ao qual Getúlio Vargas considerava como os pobres, e 

cabia ao “pai”, transforma-los em trabalhadores produtivos e organizados. Já na 

Argentina os trabalhadores já possuíam uma categoria organizada, ao qual se 

identificavam com a representação de Perón, que em troca de seu apoio, 

ofereceu à classe melhores condições de trabalho e justiça social. 

                                                           
31 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em Cena: Propaganda Política no Varguismo e Peronismo. São 
Paulo, Unesp. 2008, p.56. 
32 Idem. 
33 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. São Paulo: TLC 2003. p.28-29. 
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Outro fator simbólico que dava legitimidade aos governos varguista e 

peronista eram as grandes comemorações de todas as datas nacionais, assim 

como nas experiências europeias. 

Segundo as palavras de Dominique Pélassy, a festa é um signo que e faz 

parte de um ritual: não há sociedade sem ritual, e não há ritual sem festas.34 

Portanto nessa perspectiva, os órgãos governamentais eram 

responsáveis pelas grandes festividades, no Brasil o DIP, e na Argentina o CGT. 

As festas sempre tinham ampla participação popular, e geralmente eram 

realizadas em grandes estádios de futebol, como por exemplo: São Januário, no 

Rio de Janeiro, e Pacaembu e Palestra Itália em São Paulo. Na Argentina as 

comemorações também se davam nos estádios desportivos e na Praça de Maio 

em Buenos Aires. 

Ao assumir o comando da nação com poderes totais, Getúlio Vargas deu 

início a estratégia que os ditadores das décadas de 1930 e 1940 estavam 

tornando comum, no caso, o culto à própria imagem. Junto com o DIP, o 

Ministério da Educação desempenhou um importante papel nesse processo de 

“mitificação” de Vargas, tornando a efígie do presidente algo onipresente, tantos 

nas cartilhas, meios de comunicação, e até mesmo nos livros escolares. 

Inúmeros textos também foram produzidos para enaltecer a imagem de 

Perón na Argentina, em que a imagem do chefe era delineada com atributos 

altamente positivos, o transformando em uma pessoa que se tornaria 

predestinada à missão de atender todos os anseios da sociedade. 

Algo que é muito importante frisar é que embora os governos de Getúlio 

Vargas e Juan Domingo Perón tivessem muita influência e inspiração dos 

regimes fascistas das experiências alemã e italiana, no que se refere à 

propaganda política, ambos não podem ser definidos como tal.35 

Há, portanto, essa similaridade entre ambos os governos no aspecto de 

comunicação de massa com a propaganda nazifascista, principalmente na 

produção de propaganda e controle nos meios de comunicação. As propagandas 

tinham características como: apelo emocional, repetições, simplificações de 

ideias para atingir uma linguagem mais popular e promessas de benefícios para 

a população. 

                                                           
34 PÉLASSY, Dominique. Le signe nazi. Paris. Fayard, 1983, p.128. 
35 CAPELATO, Maria Helena. Op. Cit., p.73. 
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Juan Domingo Perón, por exemplo, fez parte do Grupo de Oficiais Unidos 

(GOU), um grupo de militares simpatizantes da ideologia nazifascista, e foi um 

oficial que passou muitos anos na Itália, e acompanhou de perto o trabalho de 

Benedito Mussolini.36 É importante também salientar que não só Perón, mas 

grande parte da argentina tinha simpatia pelas ideias nazifascistas, uma vez que 

grande parte da sociedade argentina era constituída por imigrantes, que em sua 

maioria eram alemães e italianos. 

No Brasil, embora Getúlio Vargas tenha se alinhado aos Estados Unidos 

na Segunda Guerra Mundial, há totais influências dos governos nazifascistas na 

política de Vargas. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de estado 

suspendendo as liberdades políticas e instaurando o Estado Novo, um regime 

de inspiração fascista, as maiores afinidades entre o Estado Novo e o nazi 

fascismo são o culto ao líder e a propaganda. A aproximação do Brasil com a 

Alemanha também era muito maior do que com os Estados Unidos na década 

de 1930, um exemplo disso é a balança comercial, em que o Brasil fazia muito 

mais importações com a Alemanha. Os Estados Unidos oferecem acordos 

comerciais para que o Brasil rompesse com a Alemanha, na qual Vargas tinha 

uma grande simpatia tanto ideologicamente quanto economicamente, portanto, 

Vargas com o intuito de desenvolver a indústria nacional, exige a construção de 

uma usina siderúrgica. Os Estados Unidos concedem ao Brasil um 

financiamento de 20 milhões de dólares, com isso, o Brasil de alia aos EUA e 

rompe com as potências do Eixo. 

A sociedade brasileira se mobiliza contra o nazi-fascismo após navios 

brasileiros serem afundados supostamente por submarinos alemães. Houve 

também manifestação da UNE, para que o Brasil entrasse na guerra, e cerca de 

25 mil soldados são enviados para lutar na Itália. 

Com o final da guerra, e a derrota do nazi-fascismo, cresce o movimento 

pelo fim do Estado Novo, uma vez que era algo totalmente contraditório a 

permanência de um governo autoritário, que tinha lutado contra outros governos 

autoritários, e que se assemelhava em alguns pontos ao nazi-fascismo.37 

                                                           
36 CAVLAK, Iuri. “Narrativas e tradições sobre o populismo argentino”. In: PERLATTO, Fernando e CHAVES, 
Daniel (Orgs.). Repensar os Populismo na América do Sul: debates, tradições e leituras. Macapá. 2016, 
p.33. 
37 CAPELATO, Maria Helena. Op. Cit., p.73-76. 
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2.1 PRODUÇÃO CULTURAL NO VARGUISMO E PERONISMO 

 

Em ambos os governos, houve uma produção cultural inserida como 

projeto político. As políticas culturais no varguismo e peronismo apresentavam 

uma perspectiva comum da defesa da intervenção estatal na cultura, entendida 

como fator de unidade nacional e harmonia social.38 

A produção cultural em geral era muito valorizada nesses regimes, tanto 

o teatro, quanto o cinema, a música, arquitetura e artes plásticas. Entretanto, 

não eram tratadas nas mesmas proporções O cinema recebeu uma atenção 

especial no varguismo e peronismo.39 

Getúlio Vargas tinha muito interesse nesse campo, devido ao aspecto de 

que poderia exaltar as ações políticas de seu governo e os aspectos naturais do 

Brasil, e com isso, ajudou a promover várias películas. Em decorrência disso, 

Vargas satisfez a demanda da indústria cinematográfica, que até então era 

deficitária, e as reivindicações dos cineastas, que estavam insatisfeitos desde a 

década de 1920, e com isso, agora puderam contar com o apoio do governante. 

Após as iniciativas do governo de ajuda ao campo cinematográfico, Getúlio 

passaria então a ser chamado de “o pai do cinema brasileiro”.40 

Lógico que com a criação do DIP, houve também censura prévia nas 

produções cinematográficas, em que essas censuras tinham um caráter moral, 

vetando cenas que induzissem, como por exemplo, os maus costumes e a 

depreciação das Forças Armadas. 

Já na Argentina, o cinema já tinha um espectro diferente, uma vez que 

desde os anos de 1930 tinha êxito com o público, uma vez que a população 

argentina já tinha os seus próprios astros de sucesso, revelados principalmente 

pelas radionovelas.41 

Havia uma produção de documentários que antecediam os filmes em 

exibição no cinema argentino, que se tratavam de uma política de cunho 

                                                           
38 Idem, p.97-98. 
39 Idem, p.103. 
40 Idem, p.103-104. 
41 Idem, p.109. 
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nacionalista, e que abordavam desde realizações do governo, até mesmo 

política de valorização tanto do esporte quanto de inventos.42 

Perón deu total respaldo ao cinema nacional, dando total apoio aos 

produtores e fazendo bons investimentos, pois estima-se que entre os anos de 

1949 e 1954 foram produzidos cerca de 300 filmes.43 

 

2.2 PRODUÇÃO DE SENTIMENTOS NO VARGUISMO E PERONISMO 

 

Sabemos que tanto o Varguismo quanto o Peronismo surgiram em 

momentos de crises em seus respectivos países. Portanto, a utilização de 

política de massas tinha como principal objetivo produzir uma busca por 

identidade nacional coletiva, o que torna ainda mais significativa a batalha de 

símbolos para criar um sentimento nacionalista em ambos os governos.44 

A ideia do termo nacionalismo, surge após o período da Revolução 

Francesa, que seria um sentimento de valorização, junto com aproximação e 

identificação com a nação.45 

Maria Helena Capelato, diz que o “eu coletivismo” surgiu tanto no Brasil, 

quanto na Argentina com a introdução de políticas de massas e as propagandas 

políticas nos dois países. Dessa forma, as correntes nacionalistas procuravam 

atingir a vida cotidiana da sociedade em todas as camadas, seja no lar, no 

trabalho e no lazer.46 Ela também explica como foi o processo de introdução do 

sentimento de nacionalismo no Estado Novo: 

 

No Estado Novo, incentivou-se o sentimento de agregação e 
pertencimento a uma terra grandiosa e farta, o que deveria produzir 
orgulho aos seus filhos. O sentimento de identidade também se 
reforçava pela associação do Brasil (Estado, Pátria, Nação) com a 
família. [...] Amor, paz, felicidade, generosidade compõem a estrutura 
afetiva que se organiza em torno do todo harmônico apresentado no 
texto. O Estado Novo estimulou sentimentos dessa natureza na busca 
de conformação da identidade nacional coletiva.47 

 

                                                           
42 Idem. 
43 Idem, p.110-111. 
44 Idem, p.263. 
45 www.infopedia.pt/$nacionalismo acessado em: 06/06/2018. 
46 CAPELATO, Maria Helena. Op. Cit., p.263. 
47 Idem, p.267. 
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Já no peronismo, o processo de criação de sentimento de identidade 

nacional foi bem mais intenso e significativo, uma vez que as medidas 

redistributivas na Argentina deram aos trabalhadores assalariados a sensação 

de serem os novos privilegiados.48 

 

A nacionalidade e a reformulação da identidade nacional tonaram-se, 
desde então, prioridade: viver a Argentina, sentir-se argentino, produzir 
e consumir coisas argentinas, tudo isso tornou-se moda. Recusando o 
modelo cosmopolita que gozava de grande prestigio, a reformulação 
propunha a busca da marca da “origem” trazida pelas massas. A 
presença delas nas cenas políticas era apresentada como uma 
garantia da “argentinidade autêntica”.49 

 

Outro fator que torna a propaganda peronista ainda mais intensa que no 

varguismo, é a grande produção de imagens e material propagandístico, que era 

bem mais numerosa, intensa, e variada do que no Brasil: tanto jornais, revistas, 

textos literários, álbuns comemorativos, panfletos e também a grande crença no 

povir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Idem. 
49 Idem, p.170. 
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3 A POLÍTICA TRABALHISTA NO VARGUISMO E PERONISMO 

 

Em ambos os governos, as políticas trabalhistas como forma de justiça 

social tiveram grande ênfase. Principalmente no que se refere à construção da 

cidadania, dando mais importância ao trabalhador, que antes era muito 

desvalorizado, mas posteriormente se tornaria digno de respeito e da proteção 

da sociedade.50 

 

Por meio de argumentos de natureza teórica ou ideológica e da 
construção de imagens, o varguismo e o peronismo introduziram nas 
culturas políticas brasileira e argentina um padrão diferente de 
cidadania. A substituição do cidadão/indivíduo da doutrina liberal pelo 
cidadão/trabalhador teve conotação distinta nas duas experiências.51 

 

As intenções de Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón com suas políticas 

trabalhistas estavam pautadas em atender os interesses do “povo”, fazendo com 

que houvesse uma mudança extremamente significativa na sociedade. É 

importante ressaltar, que para ambos, a noção de “povo” se tratava nada mais 

do que a classe trabalhadora de seus respectivos países. 

No Brasil, pós crise de 1929 Getúlio Vargas soube tirar bom proveito do 

mal-estar político/econômico, e da crise de confiança nas instituições 

estabelecidas, para que dessa forma pudesse promover uma grande expansão 

no setor industrial, sendo assim também promovendo leis que beneficiasse tanto 

a classe trabalhadora quanto a burguesia industrial. 

Na Argentina, Juan Domingo Perón colocou em prática a “Doutrina 

Justicialista”, que mais tarde transformou-se em Partido Justicialista, e 

genericamente é conhecida como “peronismo”. Esse movimento se trata de 

ideias criadas a partir do pensamento de Juan Domingo Perón, em que os 

principais objetivos eram promover justiça social através do trabalho, passar a 

ideia de que a democracia é aquela em que as vontades do povo são soberanas 

e o governo deve realiza-las.  

Assim como no governo de Getúlio Vargas, no peronismo existia apenas 

uma classe de “povo”, que era a dos trabalhadores, evidenciando assim a 

importância que ambos governos davam para as questões trabalhistas, tanto 

                                                           
50 Idem, p.177. 
51 Idem. 
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como desenvolvimento da nação, quanto para o crescimento do indivíduo e a 

melhoria das questões sociais através do trabalho. 

Leis de proteção ao trabalhador foram criadas em ambos governos, mas 

sempre com a exploração da imagem de seus governantes, e de que suas 

respectivas nações estavam passando por um imenso progresso com a 

realização da industrialização.52 

 

3.1 A DOUTRINA JUSTICIALISTA DE PERÓN: JUSTIÇA SOCIAL LIGADA ÀS 

QUESTÕES TRABALHISTAS 

 

Na Argentina, houve a cidadania do trabalho no justicialismo peronista, e 

a justiça social teve ainda maior ênfase do que no varguismo, como explica 

Capelato:53 

 

Desde suas atividades na Secretaria de Trabalho e Previsão, após o 
golpe de 1943, Perón se dedicou, com grande empenho, à política 
trabalhista. Foi nesse posto que granjeou popularidade entre as 
classes trabalhadoras, fato importante para o sucesso que conquistou 
na cena política. Sua consagração como líder popular no movimento 
de 1945 garantiu também a vitória eleitoral em 1946. Durante a 
primeira gestão na Presidência da República (1946-1951), consolidou 
as bases da “doutrina justicialista” e procurou pôr em prática a 
alardeada “justiça social”, eixo central de seu governo.54 

 

No dia 1° de maio de 1949, Perón explicou a necessidade da reforma 

constitucional, alegando que a Constituição de 1853 estava defasada, e já não 

condiziam com a realidade das questões sociais da Argentina.55 

É válido ressaltar que em decorrência do sucesso dos primeiros anos de 

Governo de Perón, foi possível obter total respaldo político para que ele pudesse 

realizar essa Reforma da Constituição em 1949, que foi vista como a “doutrina 

justicialista” e consequentemente uma democracia social, algo comemorado até 

mesmo nos livros de leitura para crianças da escola primária.56 

O Movimento Justicialista ganhou um sentido tão forte, que mais tarde 

passaria a se chamar de Partido Justicialista, que é a força política majoritária 

                                                           
52 Idem, p.209. 
53 Idem, p.198. 
54 Idem. 
55 Idem, p.200. 
56 Idem, p.200-201. 
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na Argentina. Apesar de ser taxado pelos seus opositores, o PJ só chegou ao 

poder através da via eleitoral democrática.57 

O Partido Justicialista também é conhecido na Argentina como Partido 

Peronista, uma vez que Perón foi o líder e criador do partido político.58 

A doutrina justicialista, segundo as ideias de Perón, tinha como principal 

preocupação definir novos rumos, ou uma “terceira concepção”, que no caso se 

tratava de uma outra alternativa além do liberalismo individualista e o 

comunismo. Se tratava de uma combinação harmônica das forças do Estado 

moderno.59 

O tema Justicialismo foi amplamente explorado até mesmo nos livros de 

alfabetização.60 

Em uma capa de um livro de leitura para o quarto grau, há um texto que 

traz o tema referente ao justicialismo: 

 

O General Perón, Presidente da Nação Argentina, apresentou ao 
mundo o Justicialismo, a doutrina criada por ele, profundamente cristã 
e que encerra o amor, a paz, o respeito e o justo lugar que deve ocupar 
o homem na sociedade. Não pode haver Justicialismo sem justiça 
social e sem liberdade econômica. [O justicialismo] Se forjou na 
dignificação do trabalho, na humanização do capital, na proteção ao 
desvalido, na prodigiosa multiplicação de escolas e hospitais, na 
potencialidade das fábricas levantadas pela Revolução, nas melhorias 
do trabalhador do campo.61 

 

Podemos notar também que em partes do texto referente ao justicialismo, 

o uso político da religião era bastante recorrente no governo Perón, uma vez que 

ele era cristão, e a doutrina cristã é predominante na Argentina. Mas não só 

Perón, como também Getúlio Vargas fazia uso político da religião, como explica 

o historiador Leandro Karnal. 

 

A religião sempre foi usada politicamente. Foi por interesse político que 
Getúlio Vargas apoiou a inauguração do Cristo Redentor, por exemplo. 
Este uso sempre foi paralelo à convicção pessoal de cada um dos 
seguidores de uma religião. Atualmente, a religião continua sendo um 
poderoso esteio de anseios e esperanças, de defesas contra o mal e 

                                                           
57 https://educalingo.com/pt/dic-pt/justicialismo acessado em:14/06/2018 
58 Idem. 
59 CAPELATO, Maria Helena. Op. Cit., p.201. 
60 Idem, p.204. 
61 VIDELA, Graciela A. de. Justicialismo. Texto de lectura para cuarto grado.  Buenos Aires: Estrada 1953 

https://educalingo.com/pt/dic-pt/justicialismo
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catalisadora de todos os sentimentos humanos. E continua sendo 
usada politicamente, também.62 

 

Para Perón, a autêntica justiça social necessária para a população 

argentina teria que estar relacionada a um cenário marcado por baixos preços e 

altos salários. Para isso, era necessário que houvesse uma ampla intervenção 

do Estado na economia, monopolizando o comercio exterior, e nacionalizando 

outros vários setores da economia. 

Os elementos paternalistas e nacionalistas estavam associados 

diretamente à imagem de Perón, e um dos fatores de sucesso que impulsionou 

o justicialismo peronista foi exatamente o poder de intervenção estatal que 

estava aliado ao notável desenvolvimento econômico da Argentina naquela 

época. 

 

3.2 O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO GOVERNO VARGAS E AS 

POLÍTICAS TRABALHISTAS 

 

No Brasil, após a abolição da escravidão em 1888, houve uma crescente 

utilização de mão de obra livre e assalariada, impulsionada pela chegada de 

imigrantes ao país. A partir de então, começaram a surgir os primeiros conflitos 

trabalhistas. O movimento operário começou a ganhar força no cenário político 

nacional, diversas leis trabalhistas foram aprovadas com a constituição de 1934, 

trazendo normas para proteger os trabalhadores, como: salário mínimo, jornada 

de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, e 

indenização por dispensa sem justa causa. Em maio de 1943 foi promulgada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um resultado de lutas e conquistas 

dos direitos dos trabalhadores, o que ampliou a legislação trabalhista na Era 

Vargas, que embora seu regime nesse período tenha sido ditatorial, conseguiu 

romper com várias injustiças sociais, conseguindo condições mínimas para o 

trabalhador. 

Após a crise de 1929, Getúlio Vargas pensava que era necessário para o 

Brasil a criação de um novo plano econômico, político e social, que possibilitava 

uma maior intervenção do Estado na ordem econômica, de forma que garantisse 

                                                           
62 https://istoe.com.br/leandro-karnal-a-felicidade-e-um-projeto-de-classe-media/ acessado em 
24/06/21018. 

https://istoe.com.br/leandro-karnal-a-felicidade-e-um-projeto-de-classe-media/
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emprego para a população, de maneira que pudesse promover um equilíbrio 

social. O Brasil ainda sofria a drástica consequência da crise quando houve uma 

diminuição na exportação do café para a Europa e Estados Unidos. 

Percebendo esse quadro de fragilidade na estrutura econômica do Brasil, 

Vargas começa a implementar um projeto de industrialização do país, para 

impulsiona-lo ao progresso, e para a diversificação da economia, pois caso 

ocorresse uma nova crise econômica o país não estaria tão vulnerável. Embora 

a agricultura no Brasil fosse um dos grandes pilares da economia, Vargas 

enxergava a industrialização como uma das chaves para o desenvolvimento do 

país. Além disso, Getúlio também promoveu uma diversificação nas exportações 

brasileiras, uma vez que as exportações eram predominantemente dominadas 

pelo café. 

No dia 26 de novembro de 1930, Getúlio Vargas cria o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, o que desta forma, o torna o primeiro presidente 

a assumir um projeto de industrialização no Brasil.63 Antes da criação do 

ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, todas as questões trabalhistas 

eram gerenciadas pelo Ministério da Agricultura. 

Além das leis trabalhistas aprovadas com a constituição de 1934, outros 

objetivos do novo Ministério foram conceber aos sindicatos instrumentos para 

mediar os conflitos entre empregadores e empregados, política e diretrizes para 

a modernização das relações do trabalho, cooperativismo, geração de emprego 

e segurança e saúde no trabalho. 

Na sua segunda fase governamental, o Estado Novo, Getúlio Vargas 

direciona o capital para a indústria, que também teve como objetivo fortalecer o 

mercado interno e privilegiar as indústrias nacionais. Desenvolver a indústria, 

tinha um grande significado para Vargas, que era como se esse desenvolvimento 

constituísse o desenvolvimento do próprio país. O controle estabelecido pelo 

governo sobre os sindicatos e sobre os salários, ajudou a beneficiar a burguesia 

industrial. 

Os incentivos concedidos aos setores industriais pelo governo foram 

inegavelmente importantes para o crescimento e a consolidação da indústria. 

Algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, fizeram com que 

                                                           
63 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/MinisterioTrabalho 
acessado em: 19/06/2018. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/MinisterioTrabalho
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houvesse um novo padrão de acumulação de capital, como por exemplo: política 

de proteção tarifária, abolição de impostos interestaduais e novas políticas de 

créditos.64 

Também é válido ressaltar que na Era Vargas houve uma grande oferta 

de mão-de-obra barata, em virtude da intensificação da população do campo 

para a cidade, o que faz lembrar a denominação que Karl Marx dá ao êxodo rural 

de “exército industrial de reserva” em sua obra “O Capital”.65 

Em contrapartida, para que pudesse subsidiar a implantação da 

industrialização no Brasil, Getúlio Vargas incentivou o processo de ocupação do 

Centro-Oeste, uma vez que havia um vasto território desocupado nessa região, 

com o objetivo de gerar matéria prima e alimentos para abastecer o polo 

industrial do Sudeste. Essa ação política foi denominada como “Marcha Para o 

Oeste”. Esse pensamento de Vargas em relação à ocupação do Oeste teve 

como grande influência a “Marcha Para o Oeste” que ocorreu nos Estados 

Unidos da América, liderada pelo então presidente Abraham Lincoln, que fora 

influenciado pelos ideais iluministas e liberais de pequena propriedade, do 

trabalho livre e assalariado, e do desenvolvimento industrial. 

Na década de 1950, período em que Getúlio Vargas chegou a presidência 

do Brasil eleito democraticamente pelo voto, também houve uma política de forte 

intervenção do Estado na economia, no sentido de estimular novos projetos 

como parte da continuidade do processo de industrialização. Portanto, houve 

nesse período uma necessidade de criar um banco para que pudesse financiar 

tais projetos. Dentro desse contexto é criado o Banco de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE). 

Outro fator relevante que fez com que Vargas implementasse projetos de 

maior envergadura pós a crise de 1929, foi a fata de política de base, no caso, 

siderurgia e metalurgia. Com isso, Vargas promove a política de substituição de 

importações, o que consiste em produzir dentro do Brasil os produtos 

industrializados que antes eram comprados no exterior. 

                                                           
64 DRAIBE, S. Rumos e Metamorfoses - Estado e industrialização no Brasil: 1930/1960.  Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1985. 
65 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política.  L.1. v.1. 20ª edição, Editora Civilização brasileira, 
Rio de Janeiro, 2002. p.639-645. 
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A questão da substituição de importações ficou ainda mais intensa 

principalmente quando houve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. A 

CSN, em 1942, de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. 

Além da indústria de base, Getúlio Vargas priorizou os investimentos 

estatais no setor de infraestrutura, tais como, transporte e energia. Desenvolver 

todos esses setores era fundamental para garantir o sucesso do projeto de 

industrialização para os demais setores industriais do Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dada as trajetórias políticas dos governos de Getúlio Vargas e Juan 

Domingo Perón, à frente do executivo federal de seus respectivos países, Brasil 

e Argentina, as quais foram explanadas sob o prisma de três pontos centrais, 

sendo estes: o populismo, a projeção da imagem do líder, e as políticas 

trabalhistas, pretende-se nas próximas linhas do presente trabalho, abordar de 

forma satisfatória as indagações que foram objeto de estudo e pesquisa deste 

projeto acadêmico. 

Vargas e Perón: ambos tiveram governos complexos, e repletos de 

particularidades, que foram taxados por uma historiografia mais antiga como 

“populistas” em um sentido simplista e pejorativo. 

Evidentemente que ambos tiveram muitos pontos em comum. Entretanto, 

tais pontos foram tratados por parte de uma historiografia mais antiga como 

governos tão somente negativos, autoritários e por vezes demagógicos, uma 

definição simplória sobre o que seria o populismo. 

Buscamos explorar em diálogo com outras historiografias definições mais 

bem trabalhadas e problematizadas por outros autores, em que o “populismo” 

não fosse tão somente algo com definições negativas e imutáveis, e em que a 

“regra” se aplica para todos que foram taxados pelo termo. E discutimos através 

deste trabalho, que o termo pode ter diversas definições, considerando-se 

diferentes fatores, tais como: o cenário político, as ações tomadas por cada 

governante e o contexto histórico, foram diferentes, cada um com a sua 

particularidade. Entretanto, tentamos aproximar as principais características dos 

governos Vargas e Perón para que pudéssemos traçar um paralelo, seja na 

forma política de governar, ou nos simbolismos que ambos governos tiveram. 

É uma tarefa difícil analisar e conceituar os governos de Vargas e Perón. 

Como bem exploramos acerca do tema, o populismo é algo que possui diversas 

nuances, e como exemplifica Jorge Ferreira, podemos sim conceituar os 

governos de Getúlio Vargas e Perón como populistas, mas sobre um prisma não 

tão simplório de negatividade, uma vez que a pauta trabalhista de ambas figuras 

políticas, foi algo que trouxe benefício para suas respectivas nações, o que 

contrasta com a definição pejorativa que antes era explorada nas historiografias 

anteriores. 
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Um dos principais pontos em comum entre esses dois governos é a 

participação de um Estado forte no processo de desenvolvimento industrial e 

promoção de justiças sociais através das questões trabalhistas. 

Para melhoria e desenvolvimento de seus países, ambos tinham como 

principal pauta a política trabalhista.  

Vargas com um amplo desenvolvimento industrial no Brasil após a crise 

de 1929 nos Estados Unidos, que afetou todo o mundo, promoveu políticas 

trabalhistas, fazendo com que o Brasil se tornasse um país mais industrial do 

que agrário, para que assim, pudesse evitar novas crises, satisfazendo o 

interesse tanto da classe empresarial, quanto da classe trabalhadora. Com isso 

passou a ser chamado de “pai dos pobres”, um título simbólico propagado pelo 

DIP, e que posteriormente se tornou uma alcunha popular. 

Perón, com a implantação da Doutrina Justicialista, assim como Getúlio 

Vargas, também conseguiu para os trabalhadores, direitos que antes não 

existiam no país, algo que é lembrado até nos dias atuais, uma vez que muitos 

dos direitos conquistados naquela época são leis que vigoram no país até nos 

dias atuais. Além de também criar um partido político que implantasse as suas 

principais ideias.  

Ambos os personagens pesquisados possuíam em torno de si uma 

grande simbologia em relação à imagem, que, em grande medida, foi construída 

através da propaganda que utilizavam em seus governos.  

Mas também tinham a alcunha de líderes carismáticos, que fazia com que 

aglutinassem as classes trabalhadoras e as massas, alinhados com a 

necessidade de proteger os direitos trabalhista, e promovendo justiça social 

através do trabalho e de leis que beneficiavam o “povo”, que para eles se tratava 

da classe trabalhadora. 

A imagem relacionada à propaganda e ao poder fez com que se criasse 

uma simbologia em torno de Vargas e Perón, também com o objetivo de 

impulsionar sentimentos nacionalistas, além da autopromoção da imagem, algo 

que foi intensamente explorado nos dois governos. 

Os dois governantes acreditavam que os símbolos tinham uma função 

muito importante na perspectiva de dominação e consentimento da população, 

em decorrência disso, trabalharam muito a questão da propaganda em seus 
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respectivos governos. Tanto que no Brasil, Vargas era chamado de “pai dos 

pobres”, e na Argentina, Perón era o “ pai e amigo dos trabalhadores” 

Até mesmo antes do suicídio, é possível enxergar nas palavras de Vargas 

deixada na “Carta Testamento”, o poder que a sua imagem impactava com a 

frase: “Saio da vida para entrar na história”. 
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