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lliSUMO
::.steartigo propõe analisar as imagens dos Trabalhadores e do Trabalho, circunscritas ao
maginário da moderna industrialização urbana e do atraso rural, nos cinejornais do
Departamenro de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, como uma leitura possível do
orojero nacional-desenvolvimentista do Governo Vargas para o Brasil. Usufruindo tanto da
.epresentação das indústrias nas capitais quanto dos problemas sociais do interior do país,
I cornstrução discursiva dos filmes busca reafirmar no imaginário coletivo da Nação um
deal de "modernização conquistada", advinda da rnitificação do Estado e de Getúlio Vargas.
PALAVRAS-CHAVES
Trabalhador, Cinema, Estado Novo.

<\BSTRACT
This article intends to analyze rhe images ofWorkers and Work, bounded to the imaginary
of the modern urban industrialization and of the rural delay, in the cinejournals of the
Departrnent ofPress and Propaganda of me New State, as a possible reading of the national-
:!evelopment project of me Government' Vargas to Brazil. Either by taking advantage of the
representation of industries in rhe capitals or of me social problems of me counrry's interior,
the discursive construction of the films searches to reaffirm in me collective imaginary of the
Nation an ideal of "conquered modernization", coming from me mysrification ofthe Srare
and from Getúlio Vargas.
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Agora vou mudar minha candura
eu vou pra luta,
pois eu quero me aprumar.
Vou tratar você com força bruta
pra poder me reabilitar,
pois esta vida não está sopa
e eu pergumo: com que roupa?
Com que roupa que eu vou
pro samba que você me convidou?
Com que roupa que eu vou
pro samba que você me convidou?

Agora eu não ando mais fagueiro,
pois o dinheiro não é fácil de ganhar.
Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro
não consigo ter nem pra gastar,
eu já corri de vemo em popa
mas agora com que roupa?
Eu hoje estou pulando como sapo
pra ver se escapo desta praga de urubu.
Já estou coberto de farrapo,
eu vou acabar ficando nu,
meu terno já virou esropa
e eu nem sei mais com que roupa ... I

. . Em fi~s. de 1929, Com que roupa? soava como uma cantiga de
rnusicalidade original aos ouvidos do Tio Eduardo, composta pelo seu sobrinho
de ape~as 19 anos, que dizia procurar retratar, em seus versos, ainda que
m~t~?ncamente, um país consumido em farrapos pela pobreza, a fome e a
rruserra. Este ~amba consagrou, nos anos 30, o jovem compositor Noel
Ros~, que mais tarde seria imortalizado como o Poeta da Vila (Isabel).
Apaixonado pela boemia, reduto dos personagens e das histórias que
costuravam em agulhas finas seus sambas, Noel era o intérprete do malandro
e da malandragem; apesar de não ser este o seu mundo, filho de família de
classe média baixa carioca, compreendia-o bem, tanto que era capaz de
~ersos co~~ "eu devo, não quero negar, mas te pagarei quando puder, se o
JO?~ permrnr, se a polícia consentir e se Deus quiser '" Não pensa que eu
fui lllgrato, nem que fiz triste papel, hoje vi que o medo é um fato e eu não
quero um pugilato com teu velho coronel't.? Suas canções são hinos de um
"m~andro me~roso" e esquivo que, em versos escorregadios, contemplava a
vadiagem da Cidade e do morro cantando seus códigos sociais.

, '!" música de Noel Rosa era o retrato "cruel", para a elite brasileira,
da genesis da nossa música popular que, desde o final do Império, dialogava
~om a malandragem, oscilando entre a ordem e a desordem." O samba
incorporara definitivamente o modo de vida boêmia e do não trabalho o
que não afasta o seu caráter político, como encontrado na poesia do sambista
com~os.ta em homenagem às suas origens, uma alusão à política da Primeira
República superada pela revolução de 1930: "Quem nasce lá na Vila nem
sequer vacila ao. abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz
a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel quem é bacharel não tem medo de
bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba."!

Entretanto a rnaestria do poeta cessou na noite de 4 de maio de
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1937, vítima das complicações de uma tuberculose. A morte de Noel Rosa
provocou luto na Vila e em todo o país, assim como também na música
popular brasileira, que perdia a chance de acompanhar, em seu cancioneiro,
um possível contradiscurso, ou não, frente à intenção do Estado Novo -
regime instaurado seis meses depois do seu falecimento - em substituir o
tradicional elogio à malandragem pelo culto ao trabalho, excluindo-o de vez
das rodas de samba, das rádios, do imaginário popular. A reação de Noel
Rosa à domesticação do samba pelo Estado fica como um exercício lúdico
aos seus admiradores, porém outros compositores populares sutilmente
reagiram às intenções "educativas" e "civilizadoras" do governo da época,
apesar do forte aparato propagandístico do Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), como demonstrou Paranhos: "se, de um lado, há um
número elevado de composições e compositores populares afinados com o
regime estado-novista e a valorização do trabalho, de outro despontam, como
uma espécie de contradiscurso, canções (sambas, em sua maioria) que traçam
linha de fuga em relação à 'palavra estatal'."?

O cinema, assim como a música, também foi alvo da censura e da
propaganda do Governo Vargase certamente os espectadores das películas oficiais
encontraram mecanismos de contra-respostas à doutrinação, como a prática
comum de entrar na sala de exibição apenas depois de decorridos os 10 minutos
iniciais (tempo estimado para os filmes curtos). Porém, devido à própria
particularidade da produção cinematográfica, de seu caráter industrial, eram
poucas as chances de surgirem contradiscursos na película: o Estado detinha o
controle do trinômio produção/distribuição/exibição. Diante disso, os
cinejornais passam a ser documentos valiosos para a compreensão das
proposições postas nas telas para a sociedade brasileira da época, nos vários
aspectos referentes ao projeto nacional-desenvolvimentista do Estado Novo como,
neste caso, às imagens do Trabalho e do Trabalhador, circunscritas ao imaginário
da moderna industrialização urbana e do atraso rural.

É notória a contribuição que o cinema desempenhou na
transformação do arcaico para o moderno, a partir dos anos 30, em países
da América Latina que, como o Brasil, estavam sob ditaduras de cunho
populista. O cinema era o meio de comunicação responsável por aproximar
os recém chegados trabalhadores, que migravam do campo para a cidade,
dos costumes e da vida citadina. Era a arte que fazia a mediação entre a
cultura urbana e a cultura rural, o tradicionalismo do interior deveria se
render à modernidade da capital, os novos trabalhadores teriam que se adequar
aos códigos do operário urbano. Isto não quer dizer que a cultura do campo
não resistiu aos apelos da modernidade, ao contrário, soube também encontrar
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mecanismos de inreração, como a introdução de elementos da oral idade e
da expressividade na apreensão do outro sobre ela, o que não significa uma
forma negativa ou pejorativa desta relação, mas uma nota transparente que
aponta para a interseção entre essas duas culturas e demonstra o quanto é
difícil pensar em níveis de superioridade, de atraso e civilização, de arcaico
e moderno, ou seja, enquanto uma dicotomia, já que tratamos de culturas e,
cada vez mais, percebemos o quanto e como elas se tornam híbridas,

Nota-se, então, que o cinema, assim como tantos outros meios de
comunicação de massas, foi incorporado ao Estado pelos regimes autoritários
na tentativa de legitimar um projeto, ou seja, tratava-se de representar, nas
telas, as imagens de uma identidade nacional que, em paí es da América
Latina, inclusive o Brasil de Getúlio Vargas, se referia à necessidade
indubitável de superar o arcaico, a barbárie pela civilização, encontrando
respaldo na modernização do país, na industrialização da economia, marcas
do pensamento nacional do século XIX e início do XX, sob a égide das
teorias deterrninistas e evolucionistas (positivismo, darwinismo social), que
perduram ainda hoje no país." Na primeira metade do século XX, ainda
debaixo do véu das teorias raciais, jamais o pensamento brasileiro poderia
sugerir a mestiçagem como elemento definidor da nossa nacionalidade, como
propôs Ortiz, muito tempo depois: "o elemento da mestiçagem contém
justamente os traços que naturalmente definem a identidade brasileira:
unidade na diversidade, Esta fórmula ideológica condensa duas dimensões:
a variedade das culturas e a unidade do nacional", Ele conclui que "a identidade
nacional é uma entidade abstrata e como tal não pode ser apreendida em sua
essência"." Longe disso, a mestiçagem, interpretada como uma sub-raça,
era o indício da barbárie que acometia a brasilidade e, portanto, necessitava
ser transformada ou extinta para que surgisse de suas cinzas a "Fênix verde-
amarela", o novo Brasil. O progresso do litoral levado aos rincões deste país
seria fundamental para começarmos a esconder as cinzas de um passado
marcado pela escravidão e, a posteriori, pela marginalização da sociedade,
encontrando no trabalho, seja do imigrante europeu - devido ao estereótipo
do brasileiro preguiçoso e indolente, avesso ao esforço físico - ou do
camponês que migrava para as cidades, a resposta para superar todos os
traumas de país primitivo,

Assim, a figura do operário assume, para a política nacionalista,
um papel central, sendo a alavanca de todo o processo de desenvolvimento
econômico do país, É durante a vigência do Estado Novo, pautado pela
ideologia do trabalhismo, que o imaginário coletivo é preparado para conceber
o Trabalho como o mecanismo essencial para o progresso da Nação, O
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Trabalhador passa a ser sinônimo de cidadão brasi~eiro, o novo cidadão ~a
"democracia social" proposta pelo regime; o vadio e ~ n:alandragem sao

ostos ara o lado de fora do social, Nas cidades, as maqull1as, ?S bon~,es e
P, P I do aux'lliam na construção da redoma da modernidade: p noo firmo ace era '

o a vastidão das terras áridas e a lentidão com que o tempo transita
~:~n~iam o atraso, mas logo substituídas pelos tratore~ que abrem as estradas

ue irão errnitir a comunicação entre o sertão e o ,!ttoral, _' , '
q lm se tratando de cinema e identidade nacional nao é ll1Verosslmll

, di " , e segundo Bemadet e
falarmos da predominânCia desta Icoromla, p qu , - d Brasil
G I - o "nosso" nas películas se dava tanto na representaçao o
R

a
:;o'uanto do Brasil Urbano; a primeira como a exaltação da natureza e

d:: us;s e costumes do interior, e a segunda como enalteciment? do progr~ss~

d
'T - Mas os autores ressaltam que "esse Brasd sertanejo e

e a CIVIizaçao. _ d' ular' cinema brasileiro
evidentemente uma das representaçoes o pop ar que o I '
apresentou no decorrer de sua história (e até hoje), No e~tanto, e ebnu~lc~ e

O 20 30 mo popular mas sim como rast erro
reivindicado nos anos 1, e co , " ul"

ional ' '" 8 j'á que o sentido que era dado ao termo pop ar,ou nacion ,ou nosso , , A' d Igar os
é "metade do século era pej orativo, Sll10nlmO e vu ,

at a pnmelra ' , d
CI "IS r'lnham o desprezo da elite brasileira, mas agra avam aoII mes naciona
povo, seja porque falavam nele ou se dirigiam a ele,

O ESTADO Novo E O TRABALHADOR

'- o Estado Novo fez das multidões de operáriosA aproxlmaçao que 'd
foi uma saída política em busca da legitimação do regime que, susrbentado

A d "estável" às som ras e
pela legislação trabalhista, po e manter o governo b lh d S ndo
uma "democracia social" em que o novo ator era o tra a a or. ,egu
Gomes as políticas desencadeadas desde 1930 e, principalmente, a~os 1937,
I ,,' de fato um diálogo entre a elite e o povo, o que, antenor~e~t~,
egmmaram, ,', fi rtanto do movimento revoluClonano
seria difícil de se imagmar, e izerarn, po, id I ' d
de 30 uma "revolução autêntica", Ainda segundo a aU,tora, a I e~ ogla o
trabalhismo, que estava no cerne do projeto estado,novlst~: era fOf)a?~"pelo
mito da outorga, em que entre Estado e povo havia um pacto SO~I ,ou

, evelava à autoridade suas necessidades e esta, por Virtude e
seja, o povo r 'I' tia implicitamente
sensibilidade, captava e executava e te s,l~a, que e:~ _" do Chefe d~
cabendo aos trabalhadores, no final, rem urrem ,a oaça~ I '
Nação com o seu trabalho, pois, somente assim, o pa~ls a calb1çala~l~o

De G s concebe que, no Brasi , o tra a ordesenvolvimento, esta rorma, orne I 'I -
d Estado - que se antecipava e elaborava a egls açao

obteve por outorga o
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- sem lutas, os benefícios que tanto custaram a outros povos. Em troca, o
trabalhador brasileiro oferecia seu apoio e obediência ao novo Estado.

A classe trabalhadora, por conseguinte, só "obedecia" se por obediência política
fic:u ent~ndido o reconhecimento de interesses e a necessidade de retribuição.
Nao ,haVIa, neste sentido, mera submissão e perda de identidade. Havia pacto,
Isto e, uma troca onentada por uma lógica que combinava os ganhos materiais
com os ganhos simbólicos da reciprocidade, sendo que era esta segunda dimensão

que funcionava como instrumento integrador de todo o pacto."

Em ~ontraparti.da a essa idéia de "pacto social", Paranhos, ao propor
traçar as o.ngens da Ideologia do rrabalhismo, apresenta elementos
tundamenrais para que possamos compreender o universo mítico criado em
função da legislação social. Para ele o mito de "doador" aplicado ao Chefe
da Na~ão, difundido durante o Estado Novo, foi o instrumento de legitimação
do regime: V~rgas er~ o componente simbólico do Estado Novo. Segundo
Paranhos, a Ideologia do trabalhismo surge ligada ao culto ao "Estado
autoritário" e ao seu "criador". Assim, o autor diverge das idéias de Gomes
contrapondo ao conceito de "pacto social" o de "reserva de mobilização".
Compreende, então, que não se pode falar em pacto quando a uma das
part~s foi tolhido o direito de exprimir a própria voz. Trata-se de que as
medidas tomadas pelo Estado Novo na área trabalhista (CLT, salário mínimo
ince~tivo à sindicalização), incrementadas principalmente após a entrada d~
Brasil na Segunda Guerra Mundial, buscavam a formação de uma "reserva
de mobilização" para assegurar o regime em momentos de crise. Porém,
pa~a o auto~, o "~i~o da doação" só teve forças no Governo Vargas por não
agir .no vazio, exisnarn bases concretas (a legislação) para que esse mito se
fortificasse. Esta operação de mitificação de Vargas e do Estado era
responsável por justificar a incapacidade política dos trabalhadores:

De toda maneira, é inegável que a "concessão" dos direitos sociais,
propagandeada como obra da "generosidade" e da "capacidade de antevisão"
de Vargas, cumpriu, entre outras, a função de amortecedor do impacto das
lutas de classe. [... ] Nesse sentido, ao promover a glorificação do Estado _ e
de Vargas, sua personificação - como o agente que zela e vela pelos interesses
dos trabalhadores, a ideologia do trabalhismo alimentou a reafirmação da
incapacidade política das classes trabalhadoras. 10

Diante desta relação íntima da ditadura Vargas com o trabalhador,
ver~mos que a formação do Estado Novo se apóia, entre outros elementos,
na Imagem do Trabalho que apresenta uma associação direta com as imagens
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da Pátria/Una. Segundo Dutra, a Pátria surge como o objeto comum de
desejo das multidões, o "mundo fictício" de que fala Arendt, contemplado
como a realidade que é operada no cotidiano, a imagem em que o povo deve
se identificar. Em outro pilar, o Trabalho é tido como o valor ideal comum,
aquele que perpassa todas as condutas sociais, a síntese da vida do homem e
não mais um simples meio de "ganhar a vida". Nota-se, então, que o Trabalho
dialoga diretamente com o progresso, a civilização, mecanismo que suspende
o estigma do Brasil arcaico. Na ideologia do trabalhismo, a valorização do
Trabalho é sinal de um novo caminho por onde transita a ordem social, a
estabilidade econômica. Para Dutra, é por meio destas associações feitas ao
Trabalho (bem comum, ascensão social, dignidade, moralidade, solidariedade,
progresso, ordem e tantas outras) que o Estado Novo exerce a sua dominação
oculta. Portanto o imaginário coletivo que se procurou projetar a respeito
do Trabalhador era o sustento das estratégias ideológicas de enquadramento
do proletariado, postas no cenário político dos anos 30 e 40:

A solução para a manutenção da ordem social e para a resolução dos males do
país é, pois, o trabalho, o esforço dos brasileiros que racionalmente orientados
redundarão na conquista do progresso. [... ] E o trabalho vai ser a pedra de
toque do empreendimento do progresso e da paz social, por irmanar todos os
brasileiros numa única categoria - a daqueles que se esforçam pelo Brasil. É
ele o valor dominante projetado pelo que almejam uma sociedade una, para lhe
dar o arremate final e assim concluir o edifício da dominação totalitária. I I

Como se vê, o Trabalho incorpora definitivamente parte da
"disposição totalitária" do regime de Vargas, canaliza o esforço do brasileiro
em um único destino, o desenvolvimento da Nação. Ciente de que não
poderia governar sem as justas aspirações das multidões de operários, Vargas
busca, em discurso pronunciado no Palácio Guanabara, em Primeiro de
Maio de 1938, por ocasião da assinatura do decreto-lei referente ao direito
dos trabalhadores ao Salário Mínimo, estimular o espírito de cooperação do
povo brasileiro: "é preciso, portanto, para a realização desse ideal supremo,
que todos marchem unidos, em ascensão prodigiosa, heróica e vibrante, no
sentido da colaboração comum e do esforço homogêneo pela prosperidade e
pela grandeza do Brasil". 12 Assim, o empenho dos trabalhadores, em coro
uníssono na linha de montagem das fábricas, sinaliza para o Brasil proposto
pelo programa nacional-desenvolvimentista do Estado Novo, que encontra,
na exploração de minérios, o principal problema da economia brasileira.

A SIDERURGIA E O PROJETO NACIONAL
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Desde a institui.ção do Governo Provisório, Getúlio Vargas declarava
que o progresso do Brasil somente iria encontrar respostas nos investimentos
~o c~m~o da side~urgia, a i.d~de do ferro marcaria, definitivamente, a ascensão
cono~111cado paIS. Em VISItaa Belo Horizonte, em fevereiro de 1931, foi

recebido com um banquete oFerecido pelo governo do Estado e lá
demon~trara, e~.tre outras :oi~as, o quanto a exploração mineral fazia parte
do projeto político e econorruco para o Brasil futuro:

[:.. ] ~ problema máximo, pode dizer-se, básico da nossa economia, é o
s,der~rg,co. Para o Brasil, a idade do ferro marcará o período da sua opulência
econornrca. No amplo emprego desse metal, sobre tudo precioso, se expressa
a equação do nosso progresso.'!

. Nota-se, então, que, aliado ao imaginário coletivo que era forjado a
:espelt~ ~o Trabalho, o empenho do governo em instituir um programa
I~dustnalIZante para o país era plausível, já no início dos anos 30, tendo em
VIsta que a superaç~~ da crise e a manutenção do crescimento econômico
eram fatores essenciars para a sua sustentação política. Com o objetivo de
manter~s~ no ~oder, Getúlio Vargas via na industrialização do país a fonte de
s~a leglt1maç~~. Entretanto, segundo Corsi, no período de 1930 a 1937,
nao ~st~va nítido um prog~ama nacional de desenvolvimento, a política
econorruca ~emonstrava caminhar em direção ao estímulo do setor industrial,
mas as medidas .ad~tadas pelo governo se davam de formas isoladas e parciais.
Em 1935. os pn~eIros passos são dados para o amadurecimento da idéia de
~ese~volvI.mento industrial quando as disputas entre os blocos imperialistas
sao llltensIficadas. Somente com o advento do Estado N . I -d . . ,. ovo, a Imp antaçao

e uma mode.rna usina siderúrgica, considerada a chave do progresso e da
segurança nacional, torna-se o alvo das ações do regime.

. . Se por um lado. a ~~estão siderúrgica passara a ser a grande
pnondade governamental, indício do amadurecimento da idéia da necessidade
do Estado em a~ir incisivamente no estímulo e na criação das condições
para o desenvolvimenn, industrial, por outro lado, criava-se uma barreira
para ~ sucesso do projeto nacional de Vargas. O Estado Novo tinha uma
questao. para resolver: como financiar um desenvolvimento autônomo e
modernizar ~s Forças Arma~as? Ou seja, como assegurar as bases do regime?
A resposta vinha no finanCIamento internacional.

Est.ava c~ar~ que a política nacionalista de Getúlio Vargas seria
con;promeuda, d~fiCI!mente o progresso do país poderia ocorrer de forma
autonoma ao capital estrangeiro. Em pleno cenário mundial conturbado,
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ameaça de uma segunda guerra, o Brasil se colocava entre os dois blocos
imperialistas. De início, para resolver seus problemas financeiros, o governo
dialogava com as duas opções de aliança que possuía no momento, Estados
Unidos e Alemanha, buscando tirar o maior proveito da situação.

Os Estados Unidos, percebendo a localização estratégica do Brasil
para uma ofensiva alemã, em território norte-americano, além da forte
inclinação de Vargas e das Forças Armadas brasileiras ao fascismo - as
instituições estadonovistas -, resolvem aproximar suas relações políticas,
econômicas, militares e até culturais com o país, por meio da Política de
Boa Vizinhança. O próprio Presidente Franklin Roosevelt fizera visitas ao
Brasil a fim de discutir o auxílio financeiro que os Estados Unidos dariam ao
processo de desenvolvimento industrial do país. Apesar de ver com ressalvas
a implantação da indústria de base no Brasil, o governo norte-americano,
em nenhum momento, ameaçava encerrar o assunto, em uma posição
desagradável ao Estado Novo, boicotando as intenções políticas e econômicas
do Presidente Vargas. Os Estados Unidos sabiam dos riscos que correriam
se não soubessem tratar coerentemente deste assunto importantíssimo para
o governo brasileiro.

Foram várias as negociações entre os dois países até que, em um
discurso proferido no navio "Minas Gerais", em junho de 1940, Vargas declarou
o desejo de uma possível aproximação com os "povos Fortes", com o fascismo
europeu, o que provocara uma reação imediata e definitiva dos Estados Unidos
em relação à questão siderúrgica. Em setembro do mesmo ano, foi finalmente
assinado o acordo entre Brasil e Estados Unidos para a construção da
Companhia Siderúrgica Nacional, que seria instalada em Volta Redonda.

Definitivamente, foi a entrada dos Estados Unidos no conflito
mundial que acelerou o processo de alinhamento do Brasil, condicionado ao
fornecimento de armamentos e ao auxílio econômico para o desenvolvimento
industrial do país. Porém, do ponto de vista norte-americano, os créditos
concedidos à siderurgia e o incremento das relações militares não
representavam o alinhamento político-militar dos brasileiros, ainda
objetivavam que o país permitisse a construção de bases militares no Nordeste,
conseqüentemente, o estacionamento de tropas e, por fim, o término da
influência alemã e a plena cooperação política e econômica. Assim, no caso
da cooperação econômica, colocava-se a produção industrial brasileira a
serviço do esforço de guerra, o que propiciava ao governo Roosevelt o controle
dos rumos do desenvolvimento do Brasil para a produção de produtos
primários, uma vez que, naquele momento, estava interessado sobretudo
nas matérias-primas estratégicas ao abastecimento armamentista. Por mais
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que Vargas projetasse uma política econômica nacionalista, ele não via saídas
~enão ~ec~rrer ao capital estrangeiro, o que considerava legítimo e
imprescindível para alcançar seu fim maior, que, como vimos anteriormente
e.ra a manut~Anç~o do poder. Portanto seu governo demonstrava que nã~
t1n~a a conscrencia de que os acordos implicavam maior controle da economia
nacional ~e1os n.orte-~ericanos, o que equivale dizer que o projeto nacional-
desenvolvimentisra rena algumas incoerências:

[...] seu projero de indusrrialização [...] fundava-se, desde pelo menos 1939,
C .. ], no financiamento e no fornecimento de recnologias esrrangeiras. Vargas
nnh~ um projero nacional, embora nunca o renha definido claramente.
Oscilou entre um desenvolvimenro autônomo e um desenvolvimento
II1regr~do ao capiral :srrangeiro. Esperava ser possível indusrrializar o país,
garantir a sua soberania nacional e conseguir um papel de desraque na América
latina, contando com apoio polírico e financiamento norre-arnericann."

Desta ;orma, temos que? Estado Novo sempre procurou se manter,
enquanto pOSSIVel,em uma posição eqüidisranre e lucrativa referente aos
Estados U~id~s e à Alemanha, mas, gradativamente, foi cedendo espaço à
crescen~e mel.mação ao bloco dos Aliados, significando um sacrifício da
eco~?mla nacional, q~e ficou à mercê dos interesses norte-americanos, uma
polírica externa.que ~Oldenominada de "autonomia na dependência", A criação
da C?mpanhla Slde:úrgica Nacional de Volta Redonda dependeu
exclusivamente do capital estrangeiro, apesar das jazidas e das exportações
estarem sob o controle do governo brasileiro.

A SEGUNDA GUERRA E A "BATALHA DA BORRACHA"

. A apr?ximação do Brasil com os países que compunham o bloco
dos AI.~ados, mclusive os. ~stados Unidos, foi o elemento deflagrador,
c~nsequentemente, da partiCIpação do país no confronto mundial. Como se
ve, no final dos anos 40, é remoto dissociar a imagem do Estado Novo da
Segunda Guerra Mundial, o que levou o imaginário em torno do Trabalho
tomar novos rumos. Agora, a imagem do Trabalho, além de estar associada
ao desenvolvimento industrial, também assume um caráter bélico, de batalha.
A pr~dução nacional, principalmente a referente aos produtos manufaturados
que Interessavam ao esforço de guerra norte-americano, era associada à
batalha campal que se travava na Europa. Os trabalhadores que não
em~a.rcaram. com as tropas enviadas ao palco de operações lutariam no
cenario fabril, seriam incorporados ao nosso exército como "soldados da
produção". e da Itália o Brasil voltasse vitorioso, eram prometidas aos
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trabalhadores as mesmas honras concedidas aos pracinhas. Nesse caso, as
promessas foram cumpridas pelo Estado Novo, pois, antes mesmo da heróica
Força Expedicionária Brasileira desembarcar em território nacional ela já se
encontrava dissolvida, extinta, sendo que nem mesmo os soldados puderam
retomar seu cotidiano militar nos quartéis. Ou seja, como a FEB, os operários
chegavam do front de batalha industrial sem qualquer representatividade
política, o regime de Vargas vinculava a imagem do Trabalho ao Estado.
Com a desesrruturação do Estado Novo, as multidões de trabalhadores
deveriam se sentir abandonadas.

Esta relação Estado/Trabalho/Segunda Guerra tem, nos seringais do
Amazonas, o cenário ideal para ilustrar a incorporação do operário brasileiro
ao "soldado da produção". A região era a principal fornecedora da borracha,
produto indispensável aos pneus e instrumentos bélicos. Assim, o Amazonas,
ao assumir a "Batalha da Borracha", se transformava em um front econômico,
onde os seringueiros eram os soldados que, adentrando na mata densa, resgatavam
o lãtex, imprescindível para a economia de esforço de guerra nacional. O
trabalhador, ao empenhar-se na atividade extrativa, exercia o seu dever militar.

Em uma publicação de 1943, do próprio DEIP de Manaus -
Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, subsidiado ao DIP -
escrita pelo Inrervenror Federal do Amazonas, Alvaro Maia, deparamos com
uma significativa demonstração do discurso do Estado frente à relação
Produção/Batalha. Em Na vanguarda da retaguarda (campanha da produção da
borracha), o interventor enfatiza aos comerciantes, seringueiros e agricultores
que foi o Estado Novo que os amparou, reforçando o valor de suas atividades
e, portanto, deviam gratidão a Getúlio Vargas. Maia reafirmava o esforço dos
seringueiros, "operários-anfíbios", nas empreitadas pela floresta; porém,
alertava-os de que cada dia perdido de trabalho representava o esquecimento
dos compromissos assumidos para com a Pátria e não deveriam se entregar a
um "comodismo criminoso" enquanto o país todo atendia aos apelos do
Presidente. Segundo o autor, os vencedores da guerra seriam aqueles que,
além de heroísmo e resistência, detivessem "o último galão de petróleo e o
último quilo de borracha"; por isso, clamava que todos cumprissem "o seu
dever militar nos seringais, onde a vare ta do tambor, na safra decisiva, foi
substituída pela faca no córtex das árvores - produzir, produzir, produzirl'"!

O intervenror sabia da força da palavra para as multidões. Em junho
de 1943, no Mês acional da Borracha, ele discursou em Manaus para
milhares de trabalhadores enaltecendo a dedicação, sem igual, dos seringueiros
na luta pela produção de borracha, como resposta ao apelo do Chefe da
Nação. Maia conclamava todos para, à sombra da bandeira nacional, jurarem
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cumprir, em gratidão ao líder, os mandamentos que sintetizavam o "Decálogo
do Seringueiro":

1° - Cumpriremos todas as instruções que nos forem legalmenre enviadas,
sempre recebidas com entusiasmo, procurando produzir mais borracha, porque
a extraordinária ação do Presidente Vargas, como uma volragem de potencial
in~nito tem o milagre e a força de contagiar todos os brasileiros para a
unidade e a salvação da Pátria;
2° - Cumpriremos essas instruções, ingressando alegremente nas selvas, porque
a palavra do Presidente Vargas, descendo do Catere, e o nosso labor, subindo
dos seringais, formam o mesmo Hino da Raça, que distribui igualmenre o seu
sangue e os seus benefícios nos palácios, nas usinas e nas barracas;
3° - Cumpriremos essas instruções, explorando e defendendo imensidade
de árvores, porque o Presidente Vtzrgas é um apóstolo da Humanidade redimida,
porque pertencemos aos 300, 000, 000 de americanos que transformaram o seu
Continenre num Sinal para as novas tábuas da lei e os novos direitos do
homem;
40 - Prometemos convergir todos os nossos esforços na vitória da produção,
ce,nosde que a nossa inércia seria uma traição aosAliados que batem pela liberdade,
a Irmãos que foram sacrificados pela vilania adversária, aos nossos aeronautas e
marinheiros que exercem vigilância no litoral contra a tocaia dos submarinos;
5° - Prometemos trilhar diariamenre as estradas de seringueiras, porque,
enquanto honramos os compromissos do Brasil, que o Presidente Vargas
firmou perante o mundo, também realizamos uma outra obra de economia
integrando o Amazonas à economia nacional; ,

6° ~ Prometemos cumprir as ordens do Governo da República, porque,
arregirnenrados como soldados, trabalhamos como homens livres, à luz de
contratos assinados no Ministério do Trabalho, com as garantias das leis
sociais, benemerência do Estado-Nacional;
7° - Juramos permanecer nos seringais para que fomos designados, porque
são quartéis do Brasil, e deles não sairemos, cometendo crimes de deserção,
com não sairíamos de uma frente de batalha;
8° ~ Jura,mosviver em máxima harmonia e disciplina, ao lado de seringalistas
e sertngueiros veteranos, porque são soldados da mesma batalha e brasileiros das
mesmas idéias, porque descendem de pioneiros e desbravadores que souberam
resistir e vencer, abrindo caminhos para as investidas de hoje;
9° - Queremos proclamar em juramenro perante Deus, ante a Bandeira e o
Hino da Pátria, o nosso espírito de sacrifício e lealdade ao Presidente Vargas,
de quem cumpriremos as ordens, sejam quais forem as circunstâncias;
10°, - Queremos tornar bem claro que, pela vida ou pela morte, tudo faremos e
aceitaremos em bem do Brasil, do Continente Americano, das Nações Unidas, na
guerra universal contra a tirania e a opressão, /6

Em coro uníssono, os trabalhadores amazonenses juravam profissão de
fé aos Estados Unidos e ao Presidente Vargas, "apóstolo da Humanidade
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redimida", Os seringueiros ingressariam nas selvas alegres por pertencerem ao
grupo de americanos responsáveis por colocar o seu continente nos trilhos da lei
e dos direitos humanos, conscientes de que qualquer vestígio de inércia na
produção seria um ato de traição à Pátria. Concentrados nos quartéis da selva,
não podiam desertar; na "Batalha da Borracha", seringueiros e seringalistas
deveriam se unir, para compor a unicidade que pretendia o Estado, pois, sob as
nuvens escuras da Segunda Guerra Mundial, todos eram "soldados da mesma
batalha e brasileiros das mesmas idéias" e, juntos, seriam responsáveis por integrar
de vez o Amazonas à economia nacional, fator imprescindível para a política de
centralização do Estado Novo. Portanto, ao final do juramento, os trabalhadores,
reunidos diante da Bandeira e ao som do Hino Nacional, reafirmavam a vitória
da ideologia do trabalhismo, e sua solidariedade patriótica responderia aos esforços
de guerra contra a tirania e a opressão na Europa, enquanto que, no seu próprio
país, viviam sob o véu da ditadura nacionalista de Vargas.

CINE]ORNAlS E O URBANO: INDÚSTRIA E TRABALHO

O cinema foi um dos principais instrumentos de que o Estado Novo
se apropriara para construir o imaginário coletivo em torno das representações
do Trabalho e dos Trabalhadores, imagens que sintetizavam a ideologia do
trabalhismo para as multidões de espectadores das películas estatais.
Entretanto nota-se, segundo Souza, que foram poucas e dispersas as investidas
do Cine Jornal Brasileiro no tocante às "doações" feitas pelo regime aos
operários, sendo que o único espaço em que os trabalhadores tiveram uma
representação condizente com a política trabalhista desenvolvida por Vargas
foi durante os filmes de Primeiro de Maio, caso contrário, a imagem do
Trabalhador ficava submetida ao contexto fabril.'?

Diante dessas afirmações, os cinejornais podem, aparentemente,
não ter dado a devida atenção aos temas do Salário Mínimo e da Justiça do
Trabalho, dentre tantas outras "doações", como esperávamos encontrar, mas
isso não permite que os descartemos por inteiro. Ao conceber a imagem do
operário, em seu local de trabalho/produção, imerso ao universo das
máquinas, a construção discursiva desses filmes segue a risca as diretrizes
do projeto nacional-desenvolvimentista do regime, que prevê a imagem do
Trabalhador urbano relacionada ao progresso industrial do país. Nos
cinejornais, as máquinas, o ritmo das linhas de montagem que ditam o
"choque" no homem moderno, a grandiosidade dos barracões adequados
para o armazenamento de uma produção expressiva, são todos signos de
uma modernidade pretendida pelo Brasil de Vargas. Tentemos compreender
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os fragmentos deste "discurso totalitário" que compõem as proposições do
moderno postas para a sociedade da época.

Na primeira seqüência de imagens que deparamos em Fabricação
de Alumínio - Minas Gerais: O aproveitamento de nossas riquezas naturais:
fator decisivopara a economia nacional (ClB, v. 3, n. 28, 1943, 10 assunto, l'
38" aprox.) notamos a importância que os filmes desta temática dão ao
sentido do crescimento econômico. A objetiva contempla, em cadência lenta,
uma panorâmica das redondezas da fábrica responsável por produzir "alumínio
nacional" em larga escala que, instalada em uma "zona rica de bauxita no
Planalto Central", é o primeiro marco de uma vasta área a ser explorada no
futuro, novas indústrias, como a mostrada na tela, virão ocupar este espaço
a fim de contribuir com o desenvolvimento do país.

.. A sincronização de imagens e som dita o ritmo do curta-metragem.
InICIalmente, as primeiras imagens da fábrica, em plano conjunto,
acompanhadas por uma sonoridade empolgante e envolvenre, em alto som,
prendem os olhares dos espectadores que logo seguem o caminho do discurso
traçado pela voz-off. Neste momento, a música é apenas um detalhe suave,
amortecedora para os impactos das mensagens no inconsciente coletivo. A
câ~e:a penetra no interior de um dos barracões e registra os operários que
auxiliam na construção de parte da indústria; os homens soldam peças,
carregam outras, demonstração imagética do esforço do trabalhador para o
progresso do país. Durante esta seqüência, a voz-ojf evidencia que "no interior
de um dos grandes pavilhões a objetiva surpreende momento de atividade
intensa"; e continua: "é mais um setor que aqui se abre para a reconhecida
capacidade de energia dos técnicos e operários patrícios no aproveitamento".
De repente, a sonora começa lentamente a subir para que, somente no final
de "e industrialização dos recursos naturais do país", alcance a altura
necessária para retomar a eloqüência de antes. Este artifício, comum nesse
e em outros cinejornais, tem a intenção de provocar um "choque" nos
espectadores, desviando suas atenções para que, em seguida, regressem à
condição de origem: a percepção afetiva de participação.

Após a seqüência mencionada, a música retoma novamente o caráter
de transparência, e a objetiva começa a percorrer o interior de parte da
fábrica, que já se encontra em funcionamento, demonstrando o trabalho de
um grupo de fundição. Aqui, as imagens cercam a preocupação do filme em
demonstrar como as riquezas naturais do Brasil estavam sendo bem
aproveitadas. Em um plano geral, a objetiva capta uma corrida de ferro
manganês que, segundo a voz-oJ!, oferece aspectos bastante impressivos _
esta era a intenção que se tinha das imagens: provocar um impacto emocional
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para que o trabalhador se identificasse com o outro representado e
reconhecesse em seu empenho o desenvolvimento nacional. Para finalizar, a
voz-oJ!, na cadência do projeto estadonovista, afirmava que a validez do
empreendimento estava no fato de que sua produção correspondia às
necessidades do mercado nacional. Sobe a sonora.

Outro cinejornal que merece atenção é Resolver o Problema
Siderúrgico é Encaminhar a Salvação de Todos os Problemas Brasileiros:
subscrevam ações da Companhia Siderúrgica Nacional (C]B, v. 2, n. 15, 1941,
20 assunto, 29" aprox.). Apesar da curtíssima duração, o que, para alguns,
seria motivo para descartã-lo de nossas análises, veremos que nos apresenta
significações claras que estão postas no programa industrializante do Brasil
de Vargas, como mencionado anteriormente. As imagens são das atividades
da Companhia Siderúrgica Nacional, com destaque para a produção de aço
e ferro que recebem um tratamento enobrecedor de uma breve sonora incisiva,
enquanto a voz-ojf é taxativa em destacar a importância da indústria de base
para um país como o nosso, que perseguia o progresso: "nenhuma Nação se
emancipa economicamente sem produzir ferro e aço."

Ainda a respeito da questão da implantação da indústria de base, o
cinejornal Uma Nova Era Econômica - Volta Redonda: trabalha-se sem tréguas
para a instalação das usinas siderúrgicas (C]B, v. 2, n. 119, 1942, 1'31" aprox.)
vem complementar e reforçar o discurso da película anterior. Se em 1941, o
Estado Novo precisava confirmar, por meio do cinema, o apoio da Nação às
ações da Companhia Siderúrgica Nacional, fator que solucionava todos os
problemas brasileiros, um ano depois as imagens anunciavam a nova era
econômica do país. Em Volta Redonda, os operários trabalhavam sem cessar
para que o maior objeto de desejo do povo brasileiro, assim como acreditava o
Estado, pudesse finalmente ser erguido e mostrar toda pujança e modernidade.
O filme insistia em repetir o artifício discursivo da primeira seqüência de
Fabricação de Alumínio ...: em uma panorâmica, contemplamos as redondezas
do local onde seria construída a usina siderúrgica. A objetiva demarca o espaço
de onde a economia nacional iria emergir; ali, as imagens do Brasil atrasado e
do trabalhador brasileiro indolente e incapaz seriam sepultadas. Isso também
demonstra, ao mesmo tempo, um padrão cinematográfico para tratar de uma
mesma temática ou uma falta de criatividade por parte da Divisão de Cinema
do DIP, o que era comum para uma época em que a cinematografia no país
ainda suspirava os anseios de uma industrialização, enfrentava problemas técnicos
e não tinha encontrado uma identidade nacional para suas películas, que somente
ocorreria no início dos anos 50, com o cinema afastado das artimanhas do
Estado e procurando retratar nas telas os problemas sociais do país." Nesse
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cinejornal, veremos também que há a predominância da construção fíLnica que
prioriza a imagem benevolente do Trabalho; o esforço solidário dos operários
nas obras da siderúrgica encontra forma na justaposição de cenas de trabalhadores
em conjunto transportando madeiramento e tijolos de um lado para outro, além
de operarem máquinas auxiliando todo o processo. Os planos aqui reunidos
auxiliam a compor o imaginário que tem, na relação Trabalho/Produção/
Progresso, um elemento fundador da ideologia do trabalhismo, para que, no
final, o fume retome uma seqüência semelhante à inicial.

Entre as imagens dos Trabalhadores forjadas pelo regime, encontramos
uma reserva de fantasia, um instante lúdico em meio ao "mito da doação".
Em Operários Brasileiros - Rio: a curiosa história da construção de uma pequena
locomotiva (C]B, v. 2, n. 127, 1942,20 assunto, 54" aprox.), o DIP abandona,
momentaneamente, aquela imagem de seriedade, de comprometimento com
o progresso, atribuída aos trabalhadores, que antes estavam circunscritos ao
universo das fábricas, para entrar na intimidade da casa do operário João
Ferreira Cardoso. Transita, então, do público ao privado. Ao som de uma
música alegre, como aquelas que ditam o clima de festividade nos circos e
feiras populares, surgem na tela, em primeiro plano, o criador e a sua criação;
Contente por poder demonstrar que sua gratidão ao Presidente Vargas tomou
forma ao longo de cerca de 2.300 horas de folga, João Ferreira Cardoso é
exemplo, para as multidões de trabalhadores que assistem ao filme, de como
o "mito da doação" é reafirmado na necessidade do operário em retribuir as
dádivas do Chefe da Nação. A locomotiva em miniatura (escala média), um
presente em homenagem a Getúlio Vargas, batizada com o seu nome, é
perfeita e completa aos olhos (objetiva) do Estado. Durante o desenvolvimento
do filme, deparamo-nos com cenas lúdicas, aparentemente incomuns para
as películas do DIP; a seriedade do esforço físico empregado no trabalho é
substituída por imagens do próprio operário brincando com sua invenção
pelos cômodos da casa. Para surpreender os espectadores a câmera
acompanha a pequena locomotiva que desfila pela sala transportando uma
criança em pé, reforçando, em imagens, a perfeição da máquina. A
homenagem estava feita. Na tela a representação da devoção dos trabalhadores
ao Chefe da Nação encontrava sua síntese nesta curiosa história, em que
"quis ele [o operário] concretizar uma homenagem de gratidão, por tudo
que quis [o líder] para seu bem estar e amparo, os trabalhadores nacionais
devem ao Presidente Getúlio Vargas". Sobe a música alegre.

Em outra película, As Comemorações do Dia do Marítimo: durante a
manifestação que recebeu dos trabalhadores do mar, na Ilha do Víana, o Chefe
do Governo pronuncia importante discurso (CJB, v. 1, n. 126, 1940, assunto
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,. 13'44" aprox) deparamos com a possível confirmação de que osUnICO, . , . . , . d
diversos meios de comunicação de massa eram utilizados pela ~aquma e
propaganda do Estado Novo como simp~e~ reprodutores dos dIscu2~sosde
Vargas, como salientou Garcia'", ao contrafi o do que afirmou S.ouza '. que,
contradizendo, descartou que o eixo da propaganda estadonovI.sta estivesse
na oralização da palavra, mas, sim, na palavra impressa. Aqui, as p~~cas
imagens disponíveis são de Vargas em um palanque, cercado por o~ClaIs e

. . d multidão de trabalhadores, que estavam atentos ao discursorrurustros, e a . _
do líder. Assim, pode até parecer que a forma dada à película, a contraposIçao
das imagens de Vargas à da multidão de trabalhadores, durante um longo
discurso de cerca de 13 minutos, seja um lugar comum para os olhares
críticos da atualidade, mas devemos recordar da precária técnica de que
dispunham os cinegraflstas da época, assim como, também, de pergunt~rm~-
nos se esta não era a construção fílmica adequada para responder a~s ideais
totalitários estadonovistas, já que encontrava, na força diegética das ~m.agens
das multidões, a representação do Estado uno, homogêneo e harmônico.

Porém também acredito que a saída encontrada pelo DIP se to~nava
cansativa aos olhares dos espectadores - o que prejudicava a eficácia da
mensagem - já que a imagem de Varga~, em primeir~ plano, era
constantemente mantida enquanto ele discursava. As Imagens dos
trabalhadores surgem, na maioria das vezes, em momentos de ~pla~sos
(confirmações) às palavras do líder, o que vem quebrar a monotonIa. VIsual
existente, mas logo a montagem devolve o lugar de destaque. ao PresId~nt~.
Então, podemos dizer que o DIP esqueceu ou não sa~Ia que assisnr
atentamente a um discurso político no "calor" dos acontecimentos e a um
filme do mesmo discurso são experiências perceptivas distintas, e ~ue cada
uma exige uma linguagem específica. É somen.te na última seqüência qu: a
construção fílmica é invertida. Ao fim do discurso do Chefe da ~açao,
surge a imagem das multidões de operários que o aplaude~, segUIda ~o
plano da Bandeira Nacional que bailava no ar ao som do. Hino do. BraSIl;
Finalmente o círculo é fechado: a representação da identidade nacional e
marcada peia justaposição das imagens de Vargas e da multidão qu.e, ao. final
da película, encontram na bandeira e no hino os eleme~tos da nacionalidade
que construiriam a relação Vargas/Trab~lhadores/Na?ao. .

Em relação ao discurso do Presidente profendo na Ilha d~ Viana,
em junho de 1940, na festa dedicada ao Dia do Marítimo, solenidade de
congraçamento dos trabalhadores do mar, é importante destacar alguns pontos.
Homenageado naquela concentração, Vargas ressaltara que ~ncontr~va, na
Federação dos Marítimos, a legítima expressão da cooperaçao de diversos
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grupos profissionais, o que era motivo para reconfortá-Io e renovar a
solidariedade que depositava nos trabalhadores brasileiros. Enaltece sua
capacidade de conduzir o povo a um caminho coerente diante de um
conturbado cenário mundial, tendo em vista que cumpria ao Estado manter
a neutralidade e aos brasileiros patriotas a obrigação de contribuir para
pr~:ervar o Brasil da guerra. Entretanto destaca que somente pela paz e pela
uruao .de todos é que o país conseguiria construir o seu engrandecimento e
con~ulstar o espaço entre as poderosas nações. Assim, "os brasileiros poderiam
continuar entregues as suas atividades, certos de que o governo manterá a
ordem e assegurará a tranqüilidade elementar ao trabalho e ao
desenvolvimento das nossas fontes de produção e meio de comércio". Por
fim, prestes a assinar o contrato de créditos norte-americanos para a
con~trução da usina siderúrgica, Vargas declarava que o país continuaria
cultivando a paz, mas que estava solidário à defesa comum do continente e
disposto a repudiar as ameaças e intromissões estranhas. Nesse clima de
pacifi.cador, o ~overno afastava a possibilidade da participação do país no
confl1t~ mundial, mas abria brechas para o seu alinhamento, saída que
beneficiaria a economia nacional. Portanto, conclamava:

Trabalhadores! Sejam alimentos de colaboração suficiente na obra da
reconsrrução a que devoramos, na paz junrai os fossos esforços ao ver rodos
os brasileiros para desenvolver e consolidar o progresso nacional. Na guerra,
c?mo reserva das forças milirares, rerá fosso lugar na sua fileira, quando as
C1rcunsrâncias exigirem a repulsa pela força contra qualquer arenrado ao
nosso parrimônio moral e marerial.

Seguem os aplausos das multidões de trabalhadores e sobe o Hino
Nacional.

Para finalizar as análises dos filmes que tratam da temática do urbano
no imaginário do Trabalho, encontramos no cinejornal São Paulo Industrial
(~]B, v. 1, n. 200, 1941, assunto único, 9'09" aprox.) as marcas de um
discurso que reforça e atenta para a imagem de um desenvolvimento industrial
brasileiro como o signo da modernidade, do abandono do arcaico e do
prim~ti~i~mo que acompanhava o país durante muitas décadas. O cinejornal
~em rrucio com uma seqüência de cenas aéreas de São Paulo, seguidas de
Imagens de automóveis, do bonde elétrico e de uma pequena multidão de
transeuntes que circulava pelas ruas. Todos os planos são cobertos por uma
sonora de cadência rápida e de evolução que dita o ritmo do progresso.
Logo após dar destaque à produção de sacos de jura para o abastecimento
do mercado nacional de produtores de café, a voz-off anuncia, para breve, o
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surgimento da indústria pesada no Brasil, até mesmo com.o um ~vanço no
setor, assegurando o engrandecimento do nosso parque industrial com a
fabricação de máquinas.

Em outra seqüência, o cinejornal continua dando ênfase aos produtos
nacionais, neste caso, à indústria de preparo de metais. Segundo a voz-ojJ, o
Estado estava muito satisfeito e alegre por saber que os artefatos de ferro
esmaltado, produzidos no país, eram a preferência dos construtores nacionais
de edifícios de luxo. De forma didática e ilustrativa, a seqüência justapõe
vários planos de uma banheira que gira enquanto é esmaltada pelos
trabalhadores, para depois ser levada ao forno com o auxíl~o de um en~rme
pegador. Repete-se o artifício da sonora de cadência rápida. As próximas
cenas que surgem são da banheira sendo retirada do forno e novamen~e
colocada em giro para esfriar, justapostas com imagens dos produtos finais
(pias para cozinha e banheiro, privadas, ba~heira). A • ,

Quando se trata da produção paulista de cerarruca, a película nos
oferece uma construção fílmica interessante, em que a música é utilizada
como síntese sonora de dois ambientes distintos encontrados na fábrica. Em
um primeiro momento, ao som de uma música envolvente, frenética, sur~~m
imagens externas da indústria, em que trabalhadores desc~rregam a maten~-
prima; em seguida, no interior, uma multidão de operários e~er.ce as mais
diversas atividades que são registradas pela câmera, até que a objetiva depara,
em primeiro plano, com as mãos habilidosas e ágeis. do trabal~ador que
molda os pratos rapidamente. Ainda na mesma seqüência, o frenesi da sonora
encontra o seu ápice e, automaticamente, a cadência cai para q~e. possa
acompanhar o ritmo lento e cauteloso das imagens do trabalho feminino na
fábrica. As mulheres eram encarregadas de pintar e dar o acabamento nas
peças (xícaras, pratos). Por meio deste artifício, o filme pretende 'p~opiciar
aos espectadores a percepção do ritmo do trabalho, como se partiCipassem
daquela produção e, conseqüentemente, contribuíssem para .0

desenvolvimento do país. No final, a última seqüência se refere à indústria
têxtil do país que, naquele momento, começava a conquistar o mercado
internacional. Mais uma vez as imagens dos Trabalhadores não surgem como
destaque, são sucumbidas pelas das máquinas em funcio~am~nto. Uu; p.lano-
sequência chama a atenção entre todas as imagens do mtenor da fabnca: a
câmera parte de um plano em que as máquinas de fiação ocupam todo o
lado direito do quadro, mas, quando ela começa a percorrer o barracão, faz
com que o quadro seja invadido por completo; continu~do o. movimento,
a objetiva fixa-se em um plano que, por meio da perspe~tlv~, .cna um campo
de profundidade, propiciando uma imagem de infin itude para os
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equipamentos, a representação da dimensão do aparato industrial brasileiro,
do progresso nacional. A voz-ojf segue a mesma linha. O pouco espaço
concedido aos trabalhadores nessa película se refere ao esforço destes para o
engrandecimento da Nação; sobrepondo imagens de operários em meio às
máquinas, temos uma voz-ojf que reafirma o "mito da doação":

Nesta fábrica trabalham 3 mil operários protegidos, como todos os operários
do Brasil, pelas humanitárias leis de trabalho criadas pelo Presidente Getúlio
Vargas. Assegurados seus direitos, eles cumprem seus deveres sem vacilações,
certos de que o engrandecimento material de sua Pátria está sendo realizado
dentro dos mais belos princípios de justiça social.

As últimas cenas do cinejornal são da saída dos operários da fábrica,
que repetem o artifício da câmera em campo de profundidade, sugerindo a
força simbólica das multidões. Talvez pudéssemos fazer uma alusão aos
primórdios do cinema, aos primeiros registros de operários feitos pelos irmãos
Lurniere em Sorties des Usines Lumiêre (Saída das fábricas Lurniere, 1895).

ONE)ORNAlS E O RURAL: A MARCHA E O FLAGELO

Em oposição ao urbano, tratemos das imagens do rural nos
cinejornais do Dlp, tendo em vista que a dicotornia cidade/campo também
está presente no discurso cinematográfico. Se no litoral as imagens
correspondem às máquinas, ao universo fabril, ao ritmo acelerado das
metrópoles, ditado pelos automóveis e pelo bonde elétrico, como signos de
uma "modernização conquistada", no senão as imagens da vastidão árida e
inabitada são signos do atraso, da barbárie; mas, ao mesmo tempo,
representações que o Estado Novo quer superar. Por isso a presença também
de elementos do moderno, do avanço para o interior do país. Para os
ideólogos do regime, o sertão é a "reserva de brasilidade"; é o isolamento, a
pobreza, o atraso que garantem ao campo sua pureza original, de onde o
Estado partirá para forjar uma nova Nação, com base em seu programa
nacional-desenvolvimentista. Assim, a figura do bandeirante é recuperada
como símbolo do nacional. Mito que representa a "vis propulsiva" da atração
que o sertão exerce no homem, mediante sua exploração econômica e social,
a bandeira é sinônimo de mobilização social, de pioneirismo, de
empreendimento. O bandeirante é aquele que atende à voz do Oeste. É só
por meio de bandeiras que os recursos técnicos e culturais da capital podem
chegar aos rincões do Brasil. O Estado Novo reconhece, portanto, que "o
verdadeiro sentido da brasilidade está na marcha para o Oeste"." Veremos
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como esse sentido é representado nos cinejornais.
Em A Marcha para Oeste - O Presidente GetúLi~ Vtzrgas che~a a

Goiânia, iniciando uma excursão pelas regiões em que o Brasil ~ard:z' ainda,
L ... (CJB 1 n 133 1940 7' aprox.), as pnmelras cenassua se va przmztwa ,v.,. , ,

são do interventor do Estado de Goiás que, acomp~nhado po: outras
autoridades, aguarda a chegada do Chefe da Nação. Ainda ~esta Image~,
vemos em segundo plano uma faixa de saudação: "Salve o Pr.~sl~ente Vargas .
A próxima seqüência é composta por u~a panorâmica de Coiânia, destacando
o desenvolvimento da cidade; em seguida, surge um plano geral de Var?as,
que caminha rodeado por uma multidão que pretende saudá-Io, ~m misto
de autoridades e populares. Esta imagem é acompanhada da segumt~ :oz-
ff· " nça do Chefe da Nação dá às populações espalhadas no vasnssimoo . aprese ._ .

território a certeza de que não estão ao desamparo e de que a União partlra-
se em prejuízo exclusivistas a sorte dos Estados". Sua visita ao Estado de
Goiás é tomada como a marca da onipresença do líder, de ~m ~overno q~e
reconhece a necessidade de também dirigir aos povos do Intenor do. ~als,
não os abandonando a sorte. Assim, as próximas imagens a serem exibidas
são de Vargas percorrendo as construções, sendo seguido mais uma vez for
uma pequena multidão. A partir daí, deparamos com o projet? estadonovista
declarado na película: "interrompe-se desde mod~, secu~o de uma
descentralização psicológica que condenou regiões n~as e Imensas ~e
população puramente brasileira a~ aba~don~, ao .esqueClmento, ao desvio
das correntes substanciais da nacionalidade", É Importante ressalta: que
todo o filme está permeado por uma música alegre e envolvente que cna um
clima de comemoração, o sentido que o Estado Novo pretendeu dar aos
seus empreendimentos nos rincões do Brasil. _

O Presidente visita as obras da cidade em construçao enquanto a voz-
off destaca as qualidades da região, não esquecendo de enfati~ ':0 mod~rno
plano urbanístico" que veio superar os erros de outros ~umcíplOs. ant1g~s.
Destaque para as obras da Santa Casa que, como é. me~Clonado,. ainda nao
está completamente construída, mas já prestava serviços a comunidade local.
As imagens do Leprosário, outra obra er:n construção, surgem como a. resp~~~a
do governo às precariedades das regiões ~fas.tada~, como enunciado: o
leprosário que se está construindo é bem o slgmficat~vo exemplo d~, como se
estende por todo o Brasil o plano de assistência SOCIaldo govern~ , e se~ue
afirmando que "isto mostra igualmente um dos aspectos do verdadeiro sentido
de brasilidade da Marcha para Oeste". Ainda percorrendo ~~ ~ed~nd~zas,
Vargas transita pelas obras do Liceu de Artes e Of~cios de GOl~ma, Inst1t~tO
de ensino composto por núcleos de instrução profissional, que sena responsavel
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pela formação dos novos cidadãos daquele Estado. Enquanto isso, a voz-off
de~ta~ava ? crescimento a.celerado de Goiás que "em dois séculos de governo
propno fOIo receptor dos Influxos progressistas do litoral, mas as suas condições
geográficas lhe reservam no futuro uma situação privilegiada de centro irradiado r
do progresso". Continuando em ritmo de festividade, ditado pela sonora, o
filme tem ~omo última seqüência as imagens de jovens moças estudantes que
homenageiam Vargas em uma concentração no Liceu de Goiás; efetuam
dem~nstrações de cultura física, representações que enaltecern a "docilização
coletiva dos corpos"22, em uma sociedade interiormente identificada com a
organização militar.

No tocante à questão da seca no Nordeste, os cinejornais empenham-
~e em sustentar o imaginário coletivo em torno da figura de um Estado
interventor, que vem substituir e repudiar as políticas liberais de amenização
dos graves problemas daquela região, que sequer eram executadas. Segundo
Neves, o ~?verno Vargas enfrentou duas secas, 1932 e 1942; porém cada
flagelo exigiu ações emergenciais distintas, conforme as circunstâncias do
context~ histórico nacional e internacional e de acordo com o pacto
estabelecido com as oligarquias locais. Em relação ao Ceará, o autor evidencia
que, d~rante o Governo Provisório, a assistência aos retirantes da seca ocupou
um eVI~ent~ segundo plano nas prioridades governamentais, mas as ações
foram sintetizadas em uma maior intervenção nas relações de mercado e na
regulamentação das atividades, substituindo progressivamente a visão liberal
de .livre mercad~ pela noção de que o Estado deveria agir em resposta à
d.eslgual~ade .soClal, solucionando os problemas advindos dos saques e das
Clda~es Invadld~s, uma nova forma de ação estabelecida por um novo sujeito
coletivo: a multidão. Já em 1942, a política emergencial aplicada pelo Estado
Novo na região Contava com a demanda por trabalho para solucionar o
problema da seca e ampliar suas relações com o povo. Assim, uma das
soluções encontradas foi a emigração. Do semi-árido nordestino
especialmente do Ceará, o governo arregimentava os trabalhadores que
marchanam, nos moldes da Marcha para o Oeste, para a Amazônia, onde
formariam o "Exército da Borracha" e lutariam nos seringais pelo esforço de
guerra. Para Neves, o regime autoritário do pós-30 não pensava diferente de
outros governos que sempre viram as ações da multidão de retirantes sob o
viés de um "instinto" que deveria ser suprimido e, conseqüentemente, extinto.
Entretanto havia uma única e importante diferença: ao contrário de todos os
out.ros, não hesitava no momento de intervir na ordem econômica, pois
sabia .que o. desequilíbrio social representava ameaça à ordem polftica, ao
própno regime, portanto, à segurança nacional."
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Assim, veremos como, em FLagelo das Secas: O governo do Presidente
Getúlio ~rgas soluciona o mais grave problema do Nordeste Brasileiro (C]B, v. 2; n.
31, 1941, assunto único, 7'22" aprox.), esta legitimidade buscada no semi-árido
nordestino é transformada em imagens. Inicialmente, a sonora em ritmo frenético
e melancólico determina o "clima" do fume, vem sugerir que a tecnologia oriunda
da cidade (por isso o frenesi) vem ditar o novo modelo econômico e social dos
rincões do país, que vivem, constantemente, assolados pela triste realidade da
seca. A película tem início com uma panorâmica de João Pessoa, acompanhada
pela voz-offque afirma que, desde 1930, a capital nordestina vem sendo beneficiada
pela ação decisiva da Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca, no interior do
Estado. Projetos parecidos estariam sendo desenvolvidos em todas as cidades do
Nordeste, o que refletia a determinação do Presidente Vargas em combater o
flagelo das secas. Portanto é a partir da próxima seqüência que o cinejornal
evidenciará, até mesmo como uma forma didática e informativa, as soluções
encontradas pelo Estado Novo para levar prosperidade e bem-estar ao sertão.
Como Vargas tinha apontado já em 1933, uma dessas soluções era a construção
de açudes e barragens que poderiam armazenar, nos anos chuvosos, água suficiente
para atender, na época de escassez, às necessidades das populações sertanejas e
manter a fertilidade do solo, por meio da irrigação da terra. Assim, as imagens
dos açudes merecem um maior destaque nos cinejornais, são as representações
das benfeitorias do regime. Quando surgem, na maioria das vezes, em plano
geral, estão acompanhadas por um didatismo que pretende reafirmar a
importância e a grandiosidade de tal obra realizada pelo Estado Novo.

O açude Purema é uma das realizações mais significativas daquela
inspetoria. O gigantesco reservatório tem uma capacidade total de 720
milhões de metros cúbicos. Está aparelhado com o que há de mais moderno
na construção de barragem do tipo. Os trabalhados para instalação de sua
construção foram iniciados em 1936. Este açude pertence ao sistema do
Alto Piranhas, que compreende o conjunto de obras destinadas a irrigar
aproximadamente 20 mil hectares de terras do Vale do Rio Piranhas, nas
imediações da cidade de Sousa. As águas do Purema destinam-se a alimentação
dos canais de várzeas de Sousa. A altura de suas barragens é de 50 metrOS,
sendo de 14 mil metros cúbicos a sua capacidade de irrigação por hectare.

O artifício que ligará esta seqüência do açude à próxima é a sonora,
que parte de uma cadência moderada para, ao som de tambores e cordas,
anunciar uma nova construção fílmica. Desfilam pela tela tratores
transportando terra em uma larga avenida, e um deles passa diante da objetiva
invadindo todo o quadro - uma demonstração de grandiosidade - para
depois abandoná-Io e deixar, em breves instantes, o predomínio geral da
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paisagem árida. Outras máquinas têm destaque na película, como
escavadeiras e tratores de rolo compressor. Em uma cena, a objetiva fecha o
quadro no primeiro plano de três rolos compressores puxados por um trator
que, assim que se movimenta, começa a distanciar do plano, em uma
interessante demonstração dos preparativos para a construção das estradas
de rodagem que ligarão o norte do país com a capital. O destaque para essas
imagens é a representação da importância que o governo dava à estrada de
rodagem, meio que resolveria os problemas de comunicação da região e
que, segundo os ideólogos do regime, era o elemento civilizador, além de
contribuir para a unidade nacional, "extinguindo" qualquer desejo regionalista.
Essa seqüência surge como marco da superação do atraso no Norte do país,
da intenção do Estado em civilizar o sertão.

Em Flagelo das Secas ... as imagens procuram justificar a afirmativa
de que "o Presidente Getúlio Vargas não tem poupado esforços no sentido
de combater energicamente o terrível efeito da seca". Após uma seqüência
que justapõe os diversos planos de homens medindo estradas, imagens de
pontes, de açudes e da cidade, surge uma nova seqüência que é marcada por
uma sonora de cadência envolvente, em que as benfeitorias voltam a ser
destacadas. Um plano-sequência tem início com a objetiva aberta no açude,
contemplando sua grandiosidade; a câmera começa a movimentar-se e
percorrer rapidamente o caminho do açude até deparar com um plano geral
de uma ponte, logo substituído por dois primeiros planos de um casal de
sertanistas, que abastece latões de água; primeiramente, a mulher que,
erguendo a saia para não a molhar, recolhe a água e, em seguida, o homem
sai do canto esquerdo do quadro e acomoda os latões em um jegue. Aqui, o
açude é a representação de prosperidade para aquela região, uma solução
para o problema da seca. Seguem novas imagens da barragem em uma outra
tomada, retratando a grandiosidade de sua dimensão.

Em outra seqüência, a objetiva percorre os canais de um açude, levando
os olhares dos espectadores até uma área irrigada, onde se planta e colhe
laranja e algodão; as imagens dos canais, justapostas às imagens das plantações,
novamente buscam enaltecer as ações emergenciais aplicadas pelo governo na
região. Em imagens, temos a resposta àqueles que não acreditavam ser possível
dar frutos em uma terra tão árida e inóspita como o sertão nordestino. Para
finalizar, o cinejornal retoma algumas cenas de máquinas trabalhando na
construção das estradas de rodagem e, novamente, insiste nas imagens grandiosas
das barragens, repetições que objetivam destacar a capacidade de
armazenamento desses e o abastecimento das famílias sertanejas, que sugerem,
porém, uma falta do que mostrar, alternativa incoerente com o discurso que o
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filme pretendia desenvolver: o elogio às benfeitorias do Estado. Acompanha
essas cenas uma voz-off que aponta para os gastos do governo com as obras
contra a seca, concluindo que estas cifras de nada representam diante da
riqueza que as obras subsidiadas produzirão à Nação, como também "diante
do bem-estar e da elevação do padrão de vida de milhares de brasileiros que se
vêem agora em seu ritmo progressista que anima o nosso país, sob a orientação
suprema do presidente Getúlio Vargas." Aqui, imagens e voz-ojJ, mais uma
vez sobrepostas por uma sonora envolvente que vai evoluindo gradativamente,
encerram o cinejornal como signos de um programa nacional-desenvolvimentista
para o Brasil dos anos 40, que encontra, na solução dos problemas da seca,
um instrumento legitimador do regime.

Resolver o problema siderúrgico e dar respostas ao flagelo das secas
eram dois lados da mesma moeda para o Estado Novo: a legitimação.
Transformados em imagens cinematográficas, alimentaram o imaginário
popular dos brasileiros, o empenho do "Todo" à industrialização correspondia
à superação do estereótipo do Brasil atrasado e ao único caminho para que
o país conquistasse seu lugar de destaque entre as poderosas nações, já o
sertão era retomado pelo Estado como o reduto do nacional, mas uma
brasilidade que deveria ser moldada segundo o olhar civilizador do litoral.
Desta forma, ambas as imagens correspondiam à via propulsora que elevaria
o país à condição de potência econômica.

Portanto, mesmo que não possamos falar em uma presença marcante
dos trabalhadores no cinema estatal - como era comum esperarmos que o
DIP representasse nas telas a política trabalhista de Vargas -, vimos que,
diante das imagens do Trabalho e do Trabalhador, construídas pela propaganda
estadonovista, é comum tanto na temática urbana quanto na rural a
predominância do elemento do "novo", do "moderno"; imagens que,
respaldadas em um "discurso totalitário", buscavam projetar nas multidões
de espectadores o desejo de um objeto comum: a modernização da Nação.

NOTAS

I Com que roupa? Noel Rosa, 1929. 1n: MÁXIMO, João; D1DER, Carlos. Noel Rosa,
uma biografia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1990. p. 116-117.

2 Malandro Medroso. Noel Rosa, 1930. 1n: MÁXIMO, João; D1DER, Carlos. Noel Rosa,
uma biografia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1990. p. 133.

3 A respeito da malandragem como a gênesis da música popular brasileira consultar
VASCONCELLOS, Gilberto; SUZUKI JR., Marinas. A malandragem e a formação da
música popular brasileira. 1n: FAUSTO, Boris (org.). História geral da civilização. O Brasil
republicano: economia e cultura (1930-1964). Rio de Janeiro: Berrrand Brasil, tomo 3, v.
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paisagem árida. Outras máquinas têm destaque na película, como
escavadeiras e tratores de rolo compressor. Em uma cena, a objetiva fecha o
quadro no primeiro plano de três rolos compressores puxados por um trator
que, assim que se movimenta, começa a distanciar do plano, em uma
interessante demonstração dos preparativos para a construção das estradas
de rodagem que ligarão o norte do país com a capital. O destaque para essas
imagens é a representação da importância que o governo dava à estrada de
rodagem, meio que resolveria os problemas de comunicação da região e
que, segundo os ideólogos do regime, era o elemento civilizado r, além de
contribuir para a unidade nacional, "extinguindo" qualquer desejo regionalista.
Essa seqüência surge como marco da superação do atraso no Norte do país,
da intenção do Estado em civilizar o sertão.

Em Flagelo das Secas ... as imagens procuram justificar a afirmativa
de que "o Presidente Getúlio Vargas não tem poupado esforços no sentido
de combater energicamente o terrível efeito da seca". Após uma seqüência
que justapõe os diversos planos de homens medindo estradas, imagens de
pontes, de açudes e da cidade, surge uma nova seqüência que é marcada por
uma sonora de cadência envolvente, em que as benfeitorias voltam a ser
destacadas. Um plano-sequência tem início com a objetiva aberta no açude,
contemplando sua grandiosidade; a câmera começa a movimentar-se e
percorrer rapidamente o caminho do açude até deparar com um plano geral
de uma ponte, logo substituído por dois primeiros planos de um casal de
sertanistas, que abastece latões de água; primeiramente, a mulher que,
erguendo a saia para não a molhar, recolhe a água e, em seguida, o homem
sai do canto esquerdo do quadro e acomoda os latões em um jegue. Aqui, o
açude é a representação de prosperidade para aquela região, uma solução
para o problema da seca. Seguem novas imagens da barragem em uma outra
tomada, retratando a grandiosidade de sua dimensão.

Em outra seqüência, a objetiva percorre os canais de um açude, levando
os olhares dos espectadores até uma área irrigada, onde se planta e colhe
laranja e algodão; as imagens dos canais, justapostas às imagens das plantações,
novamente buscam enaltecer as ações emergenciais aplicadas pelo governo na
região. Em imagens, temos a resposta àqueles que não acreditavam ser possível
dar frutos em uma terra tão árida e inóspita como o sertão nordestino. Para
finalizar, o cinejornal retoma algumas cenas de máquinas trabalhando na
construção das estradas de rodagem e, novamente, insiste nas imagens grandiosas
das barragens, repetições que objetivam destacar a capacidade de
armazenamento desses e o abastecimento das famílias sertanejas, que sugerem,
porém, uma falta do que mostrar, alternativa incoerente com o discurso que o
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filme pretendia desenvolver: o elogio às benfeitorias do Estado. Acompanha
essas cenas uma voz-off que aponta para os gastos do governo com as obras
contra a seca, concluindo que estas cifras de nada representam diante da
riqueza que as obras subsidiadas produzirão à Nação, como também "diante
do bem-estar e da elevação do padrão de vida de milhares de brasileiros que se
vêem agora em seu ritmo progressista que anima o nosso país, sob a orientação
suprema do presidente Getúlio Vargas." Aqui, imagens e voz-off, mais uma
vez sobrepostas por uma sonora envolvente que vai evoluindo gradativamente,
encerram o cinejornal como signos de um programa nacional-desenvolvimenrista
para o Brasil dos anos 40, que encontra, na solução dos problemas da seca,
um instrumento legitimado r do regime.

Resolver o problema siderúrgico e dar respostas ao flagelo das secas
eram dois lados da mesma moeda para o Estado Novo: a legitimação.
Transformados em imagens cinematográficas, alimentaram o imaginário
popular dos brasileiros, o empenho do "Todo" à industrialização correspondia
à superação do estereótipo do Brasil atrasado e ao único caminho para que
o país conquistasse seu lugar de destaque entre as poderosas nações, já o
sertão era retomado pelo Estado como o reduto do nacional, mas uma
brasilidade que deveria ser moldada segundo o olhar civilizado r do litoral.
Desta forma, ambas as imagens correspondiam à via propulsora que elevaria
o país à condição de potência econômica.

Portanto, mesmo que não possamos falar em uma presença marcante
dos trabalhadores no cinema estatal - como era comum esperarmos que o
DIP representasse nas telas a política trabalhista de Vargas -, vimos que,
diante das imagens do Trabalho e do Trabalhador, construídas pela propaganda
estadonovista, é comum tanto na temática urbana quanto na rural a
predominância do elemento do "novo", do "moderno"; imagens que,
respaldadas em um "discurso totalitário", buscavam projetar nas multidões
de espectadores o desejo de um objeto comum: a modernização da Nação.
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