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Objetivo do estudo 

 

Realizar uma abordagem a respeito do jornal Ultima1 Hora enquanto aparelho 

privado de hegemoniacuja finalidade era respaldar o presidente Getúlio Vargas 

que cumpria, a partir de 1951,seu segundo mandato presidencial agora 

democraticamente eleito após deposição como ditador em 1945. 

 
Caracterização do estudo e metodologia  

 

O estudo desenvolveu-se num contexto de observação analítica de obras que 

tratam daquele período. Ao lado dos registros históricos que tratam da criação do 

jornal e abordagem a respeito doseu cerne noticioso-opinativo, alinhamos 

observações de conteúdo teórico gramsciano abalizando a sustentação de que o 

jornal funcionava como aparelho privado de hegemonia e seu fundador, Samuel 

Wainer, perfilava a figura exata do intelectual orgânico getulista: enaltecia seu líder 

mas exercia função crítica a fim de “aperfeiçoar” a obra daquele. 

 

 

                                                            
1 A grafia do título do jornal, por decisão de Samuel Wainer,teve omitido o acento agudo. 



 

Resumo  
 
Este trabalho analisa o papel do jornal Ultima Hora, fundado a 12 de junho de 

1951 por Samuel Wainer para apoiar, na qualidade de aparelho privado de 

hegemonia, o segundo governo do presidente Getúlio Vargas, que buscava validar 

sua presença frente à imprensa oposicionista que o ignorava em meio a uma 

“conspiração de silêncio”. Após criar condições para que o empreendimento se 

consolidasse, Getúlio teve a seu dispor um jornal prestigioso, graficamente 

arrojado para a época e que cumpria com eficácia o seu papel. De linha 

populista/nacionalista/anticomunista, UH cobria o cotidiano do presidente, 

divulgava seus atos de grande política como a criação da Petrobras, mas também 

fatos menores, como os júris populares de economia que davam ao cidadão 

direito de denunciar e julgar comerciantes que “agissem de má fé”. UH assumia 

junto ao senso comum ares de jornal de causa. As classes subalternas sentiam-se 

representadas em tais reclamações simples. Acontecimentos espetaculares 

ganhavam aparência de justiça social e surgia processo de aparente consistência 

entre o discurso presidencial e uma suposta prática de respeito aos direitos do 

trabalhador. 

 

Palavras chave: Ultima Hora; Jornal; Jornalismo; Getulismo  

 

Resumen 
 
Este trabajo analisa el rol del periódico Ultima Hora, fundado el 12 de junio de 

1951 por Samuel Wainer para apoyar, em calidad de aparato privado de 

hegemonia, el segundo gobierno del presidente Getúlio Vargas, que buscaba 

validar su presencia frente a la prensa opositora que lo ignoraba durante uma 

“conspiración de silencio”. Despues de crear condiciones para que el 

emprendimiento se consolidase, getúlio tuvo a su disposición un periódico 



 

prestigioso, con un diseño gráfico moderno para la época y que cumplia 

eficazmente su rol. Com um lenguaje populista/nacionalista/anticomunista, el UH 

reportaba la vida cotidiana del presidente, publicitaba sus actos de gran política 

como la creación de la Petrobrás, sino también hechos de menor importancia, 

tales como jurados populares de la economía que davam a los ciudadanos el 

derecho de denunciar y procesar a los comerciantes que "actuaban de mala fe". El 

UH asumió junto al sentido común aires de periódico de causa. Las clases bajas 

se sintieron representadas en tales quejas sencillas. Eventos espectaculares 

ganaron apariencia de justicia social y surgia un proceso de aparente consistencia 

entre el discurso presidencial y una supuesta práctica de respeto a los derechos 

del trabajador. 

 

Palabras clave: Ultima Hora, Diario, Periodismo; Getulismo 

 

Introdução  
 

A convivênciados governoscom a liberdade de expressão jornalísticatem-se 

pautadoao longo da história por atosque podem incluir apreensão de edições, 

estabelecimento decensura, coação a jornalistase jornais ou, na contraface de 

todo esse processo, a busca decooptaçãodaqueles como forma relativamente 

eficaz de exercercontrole sobre noticiário e opinião. A observação deste último 

relacionamento, que administra tensões e interesses de parte a parte, propósitos 

político-hegemônicos e o apriorístico compromisso do jornalismo com orelato 

exato dos fatos,mostraque as instâncias governamentais valem-se 

destacondiçãoa fim de obter uso do jornal como aparelho privado de hegemonia e 

aproveitamento do jornalista como intelectual orgânico. A cooptaçãoé o recurso 

mais comum nas democracias formais. É nesse estado de coisas que se 

estabelecem relacionamentos mais amenos e convergentesuma vezque está fora 

do cogitação, em tais circunstâncias, apelo à censura ou repressão. Frente a isso, 



 

tais relações são marcadas pela ingerência do Poderque visautilizar com maior ou 

menor êxito determinado jornalou jornais com objetivo de formação de opinião 

pública. Trata-se, portanto, de administração de visibilidade e construção de 

imagemvia discurso jornalístico opinativo-noticioso.  

 

A cooptação tem como base alguma forma de apoio governamental à 

sustentabilidade econômica da empresa jornalísticaseja pela facilitação de 

financiamentos junto a bancos oficiais seja pela via de anúncio propagandístico 

remunerado em contrapartida a noticiário positivado. Da parte dos veículos de 

comunicaçãoo aceite de tal vínculo completa o circuito da relação e a partir daí 

tem continuidade o processo. De ambos os lados fica acatado implicitamente que, 

afastando-se o jornal daempreitada de divulgar o governo – vindo a publicarde 

forma mais incisiva matérias ou opiniões contrárias aos interesses daquele –,o 

contratopoderá ser rompido e a empresa terá que arcar com suas consequências, 

perceptíveis na queda de faturamentoque, por sua vez, pode implicarcrise 

financeira. Surgindo tal situação, seu agravamento máximo tem possibilidade de 

resultar até mesmo em decadência empresarial, manifesta na redução do número 

de páginas, demissão de pessoal,diminuiçãoda venda em bancas,suspensão de 

assinaturas e perda de prestígio,já que a qualidade do noticiário 

seráatingida.Neste artigo trataremos de jornal que foi além das observações 

inicialmente expostas uma vez que criado declaradamente para dar suporte a um 

governo. Mais que isso, tinha por objetivo criar condições de visibilidade positiva à 

pessoa dr governante. Trata-se do jornal Ultima Hora2surgido em 1951 para dar 

respaldo ao presidente Getúlio Vargas quando de seu segundo mandato, agora 

em ambiente de democracia formal.  

 

                                                            
2Devido ao fato de que haverá citações recorrentes do nome do jornal este será identificado por 
UH.  



 

O getulismo então em voga tinha as simpatias do jornalista Samuel Wainer, 

identificado com o nacionalismo, populismo e anticomunismo do presidente, o 

qual, isolado pela grande imprensa liberal recebia dura oposição de setores que 

fomentavam dissenso àquelas atitudes político-ideológicas, especialmente o 

populismo/nacionalismo. Diante de tal quadro e com a convergência entre 

jornalista e ator político surgiu o UH, cuja linguagem gráfico-editorial foi 

revolucionária ao lado de conteúdo eminentemente popular. Inicialmente 

constituiu-se em empreendimento bem sucedido seguindo-se, a partir da morte de 

Getúlio,dia 24 de agosto de 1954, lenta decadência e afinal mudança de comando 

quando seu criador o vendeu,em 1972,a grupo empresarial(Wainer, 1988).  

 

O fundo de repteis e a ideologia 
 

A inter-relação entre governos e jornais é fato histórico, cuja prática o naturaliza e 

uma certa práxis coonesta. Tomemos como exemplo, no tempo distante, a Itália 

de Mussolini, quando o jornalIl Popolo d’Itália, por ele dirigido após romper com o 

Avanti, de orientação socialista, recebia fundos de industriais(Quintero, 1996). Em 

começos dos anos 1920 o regime fascista administrava um assim chamado “fundo 

de repteis” destinado a financiar jornais e remunerar jornalistas(Quintero, 1996). 

Bem antes, na Alemanha sob Otto von Bismarck, tornara-se comum o fundo de 

repteis, que era alimentado com dinheiro vindo da fortuna da casa de Hannover, a 

partir de 1866 (Quintero, 1996). No Brasil,a imprensa surgiu em 1808 sob o pálio 

do oficialismo, quando da vinda de Dom João VI que fugira das tropas de 

Napoleão Bonaparte. Aqui chegando, o imperadorfez circular a Gazeta do Rio de 

Janeiro(Bahia, 1990). 

 

A característica principal da fase proto-histórica da imprensa 

brasileira, válida apenas do ponto de vista cronológico, foi a 

iniciativa oficial, de que o aparecimento da Gazeta do Rio de 



 

Janeiro constituiu o primeiro foco. A iniciativa correspondia a 

determinadas causas – não era gratuita. Era agora 

necessário informar, e isso prova que o absolutismo estava 

em declínio (Sodré, 1999). 

 

Ao visto, percebemos que a relação governo/imprensa tem sido marcada pelo 

binômio apoio financeiro/resposta positiva do jornal. A característicada empresa 

jornalística – trabalhar cotidianamente material simbólico com relativo poder de 

repercussão e possível impacto de opinião pública –, funciona como atrativo à 

presença oficial junto à cúpula da empresa; acatada a ingerência, passa o jornal a 

funcionar como aparelho privado de hegemonia. A condição de aparelho privado 

de hegemonia, todavia, independe da aceitação do óbolo oficial: a simples 

conexão do jornal à ideologia hegemônica,expressana linha editorial, já o coloca 

naquela situação. O dinheiro apenas consolida “mais” tal adesão.  

 

Analisar a imprensa como aparelho privado de 

hegemoniaimplica desnudar um discurso por excelência 

ideológico – ideologia aqui definida como capacidade de 

universalização de interesses e visão de mundo 

particularistas, o que pressupõe fundamentalmente um 

contínuo e sinuoso processo de ocultação da 

realidade(Fonseca, 2005). 
 

Desta forma, sendo a ideologia um algo internalizado e recorrente no processo 

histórico sugere, tal situação, que aquela independe do fator volitivo; antes, chega 

aos homens de forma naturalizada e ganha explicitudeem comportamentos de 

adesão ou rejeição a partidos, governos ou jornais e suas respectivas linhas 

editoriais. As ideologias definem os sujeitos coletivos e as individualidades, 

ganhando força e expressão nos aparelhos privados de hegemonia (Liguori, 



 

2007). Essa manifestação ideológica é de tal maneira poderosa, pois vivida e 

imperceptível, que baliza as relações jornalismo/poder de maneira que os 

consolida em mutualismo. No jornalismo brasileiro 

 

[...] a imprensa [...] serve o poder porque o integra 

compactamente, mesmo quando, no dia a dia, toma posições 

contra o governo ou contra um ou outro poderoso. As 

conveniências de todos aqueles que têm direito a assento à 

mesa do poder entrelaçam-se indissoluvelmente (Carta, 

2006). 

 

O ingresso do jornalismo à cena política é patente. Ligadas organicamente às 

instâncias do poder as empresas jornalísticas tornam-se na prática ampliações 

desse poder pelo fato mesmo de suas interligações. Isso se dá em função de que 

 

[...] como nessa instituição – a imprensa – se mesclam o 

público e o privado, os direitos dos cidadãos acabam se 

confundindo com os do dono jornal. Os limites entre um e 

outro são muito tênues. Cabe a ela criticar os que abusam do 

poder, mas como podem “os empresários jornalistas” 

exercerem, de forma independente, o dever da crítica se 

estão ligados, por vínculos materiais, políticos ou ideológicos, 

a indivíduos e grupos cujos atos devem denunciar? [...] A 

interpenetração do público e privado define os limites do 

“quarto poder”(Capelato, 2005). 

 

A análise do relacionamento entre empresas de jornalismo e governos demonstra 

como nas democracias formais o privado coloniza o público e por este é 

retroativamente colonizado. Aparentando operar o que o senso comum da política 



 

chama de interesse social, os homens de governo costumeiramente se valem da 

imprensa para divulgar suas realizações, anunciando-se como benfeitores. O 

processo ideológico transforma a obrigação de fazer em louvação desse fazer 

como se este fosse um favor ou caridade cívica. Como que seguindo ao pé da 

letra o ditado romano a respeito da mulher de Césarcumpre ao mandatário ter 

fama de ser virtuoso. 

 

O surgimento de Ultima Hora  

 
O jornal dirigido por Samuel Wainer começou a circular dia 12 de junho de 1951 

no Rio de Janeiro. Ao contrário do que costuma acontecer no jornalismo, quando 

as empresas anunciam-se no mínimo isentas ou neutras, UHassumiu claramente 

uma postura política e declarou-se getulista já na primeira edição. Substituindo o 

editorial de primeira página, que geralmente é publicadona edição de estreia, onde 

se traça uma linha de ação e enunciam-se princípios e pressupostos ético-

filosóficos, foi divulgada carta do presidente Getúlio Vargas, que já na primeira 

linha do texto tratava o jornalista como “amigo” para a seguir estender-se em 

considerações a respeito da importância de uma “imprensa popular”. O jornalista, 

em suas memórias, é bastante claro: “Estava evidente que Ultima Horaseria 

marcadamente político e favorável a Getúlio, embora sempre pronto a criticar 

membros do governo"(Wainer, 1988).O comportamento do jornalista, que visava 

equilibrar situação conflitiva, enquadrava-se perfeitamente na definição 

gramsciana quefixa o intelectual orgânico na condição de“‘preposto’ do grupo 

dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do 

governo político” com a finalidade de buscar o consenso “espontâneo” das massas 

populacionais subalternizadas, confiantes e que prestigiam o grupo 

dominante(Gramsci, 2001). A declaração do jornalista, de estar “sempre pronto a 

criticar membros do governo” funcionaria como forma de manter sob enfática e 

positiva cobertura a figura de Getúlio. O presidente seria virtualmente infalível, em 



 

contraponto à falibilidade de seus auxiliares expostos como pessoas comuns e, 

portanto, passíveisde erros. Com isso resguardava-se o jornal ante possíveis 

acusações de faltar com o exercício da crítica, pilar da instituição. Ademais, essas 

críticas funcionariam como forma de contributo ao “aperfeiçoamento” do getulismo, 

elevado à condição de instância éticabrotada da essência do líder, cujo carisma a 

cimentava. A figura de Getúlio, em seu segundo mandato, ganhava no UH feição 

distanciada da cara do ditador dos anos 1930. Seu populismo e seu nacionalismo 

contribuíam para a geração de fatos repercutidos no noticiário e nascolunas de 

conteúdo popular, uma vez que populismo e nacionalismo, como discurso e ação, 

têm afinidade com o senso comum que parece entrever a política como o 

exercício de alguma forma de paternalismo de massa.  

 

Assim, o periódico incluiu no noticiário material de polícia e esporte, então 

relegados a segundo plano no UH. Da mesma forma, e visando humanizar a figura 

de Vargas, foi criada a coluna “O dia do presidente”, em que se relatava 

cotidianamente o que ocorria no Palácio doCatete, onde Getúlio despachava e 

com muita frequência recebia pessoas do povo a quem abraçava de forma 

efusiva(Wainer, 1988). A atitude jornalística inseria-se folgadamente na prática 

getulista que ia do populismo ao trabalhismo,do nacionalismoao anticomunismo 

tudo sob a tutela de um Estado enfático, dirigente. A figura presidencial era alçada 

à condição de taumaturgo, o que lhe emprestava algo de epopeico, arrojado, 

inovador, pioneiro. A seu respeito diria o jornal,comparando o período dos anos 

1950 com a época de 1930,tempo em que Getúliochegara ao Poderem meio a 

movimento insurrecional para,sete anos depois,implantar a ditadura do Estado 

Novo: “Hoje, como ontem, o candidato da Aliança Liberal de 1930 não tem em sua 

vida pública uma quebra na coerência do legítimo líder nacionalista e 

progressista”(Carvalho, 2012). Afirmaria também: “O Sr. Getúlio Vargas dirá que a 

revolução social está apenas no começo. Concluída a obra que lhe coube [de 

implantar legislação trabalhista no primeiro governo], é tempo agora dos 



 

trabalhadores se organizarem, através dos Sindicatos, na defesa da legislação 

social mais avançada do mundo” (Carvalho, 2012). 

 

As observações de Wainer parecem sugerir que ele via, ou pretendia ver em 

Vargas, a figura do príncipe maquiaveliano; uma figura utopizada que tinha sob 

seu controle o governo e buscava apoio na sociedade civil. O jornal pretendia 

respaldar, então em ambiente democrático, o processo de hegemonização de 

Getúlio que intentava tirar de si, para uso de opinião pública, as lembranças do 

período do Estado Novo. O dirigente agora buscava governar pela administração 

do consenso, já que o uso da coerção pertencia à história. O UH, desta forma, 

inscrevia-se na disputa hegemônica ao lado de Getúlio que não tinha a seu favor a 

imprensa de um modo geral. A força do jornal de Wainer como dispositivo getulista 

consolidou-se com ideias simples, mas de resultados dotados de grande sintonia 

com seu público leitor: após passar de 12 páginas em caderno único para dois 

cadernos de oito páginas cada um, ficava o segundo caderno voltado para 

amenidades como esportes e divertimentos, além de, e isso era muito importante, 

“reivindicações populares”(Wainer, 1988). A criação de um nexo quase interativo 

com os segmentos populares dava à publicação seu sentido histórico: respaldar o 

governante na construção do seu projeto de poder. Era, no dizer da Wainer, a 

materialização de “um jornal de massa”. Foi criada seção denominada “Fala o 

povo”, que era dirigida por ninguém menos que um halterofilistaque se assinava 

com o pseudônimo Marijô, nominação que insinua coloquialidade,identificação 

com os apelidos vulgares, intimistas. Redigida em estilo extravagante, linguagem 

quotidiana, a coluna mandava “ao céu” os “benfeitores do povo”ou “ao inferno” os 

“seus inimigos”. Tudo dentro do programa de saudação ao governante e críticas 

às autoridades menores. “Hoje vai para o inferno o diretor de tal repartição porque 

mandou cortar a luz de fulano”(Wainer, 1988). O estabelecimento desse tipo de 

ligação com as camadas popularescontribuía para dar ao leitorado a sensação de 



 

ter a seu lado um porta-voz, uma espécie de protetor ligado diretamente ao 

presidente.  

 

Mais que isso, a historicidade do jornal, a maneira como se inseria no cotidiano, 

permitia, com suas matérias,o surgimento de legitimidade que fazia desse 

noticiário aparentemente apolíticoum pronunciamento veraz, representação de 

uma dada realidade socialcom seus dramas vividos em bairros e arrabaldes. 

Buscando apresentar-se como “um vigoroso jornal popular”, UH era 

apodadopejorativamente pelos seus concorrentes – as antigas e poderosas 

empresas jornalísticas – depopulista.O trabalhismo de Wainer ajustava-se às 

diretrizes de Getúlio e mantinha, em ato reverso aos grandes jornais, que se 

apresentavam como “sérios” o popularismo como lema.  

 

[O jornal] devia representar, na fase inicial, um canal aberto 

entre o governo de Getúlio Vargas e um segmento social 

mais ou menos abstrato [...] a que se chamaria hoje de 

‘povão’. Inclua-se, nessa categoria, a classe proletária e 

largas faixas da classe média urbana, desassistidas quanto a 

algumas necessidades básicas – faltava água, faltava luz, 

faltava leite, faltava carne – e a espera de um veículo que as 

compreendesse e abrisse espaço às suas aflições do dia a 

dia (Medeiros, 2009). 

 

Em busca de equilibrar o atendimento a reivindicações trabalhistas com apoio ao 

capitalismo,pronunciamento de Vargas estabeleceu a essência do seu 

pensamento e UHo divulgou: “Não queremos uma sociedade sem classes, porque 

seria negar o valor da iniciativa privada, mas desejamos uma sociedade sem 

privilégios e monopólios, que geram as injustiças e as desigualdades”(Carvalho, 

2012). O discurso buscava o estabelecimento de um processo de conformismo, 



 

adequação do trabalhador acrítico e homem-massa a uma forma 

deestablishmentutópico onde, apesar de ser uma sociedade de classe haveria 

paradoxalmente o fim de privilégios. A pregação desse conformismo cabe na 

seguinte análise gramsciana: “Quando a concepção do mundo não é crítica e 

coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma 

multiplicidade de homens-massa, nossa própria personalidade é compósita, de 

maneira bizarra”(Liguori, 2007). A incoerência do pronunciamento getulista 

projetava-se socialmente e era vivida como coisa normal à existência histórica da 

sociedade, dando ao discurso presidencial aparência denaturalidade e 

consistência.  

 

Demagogia, leite e janelas de automóveis  
 

Vargas validava seus pronunciamentos com atos de grande repercussão. Em seu 

terceiro ano de governo teve aprovada pelo congresso nacional legislação que 

disciplinava a economia popular. Assim, foram criados tribunais que poderiam 

julgar e punir comerciantes que vendessem mercadorias acima do preço, 

praticassem fraudes na adulteração de balanças oualterassem a qualidade dos 

produtos. O mandatário promovia uma forma de justiça direta, com a prisões em 

flagrante feitas por elementos da Delegacia de Economia Popular. Os júris eram 

integrados por pessoas do povo sob a presidência de um juiz. Criada a sensação 

participativa o “povo” sentia-se “fazendo justiça”. O jornal registrou palavras de 

representante do Ministério Público que atuara na acusação de um feirante, afinal 

absolvido, porém levado a júri sob suspeita de vender maçãs acima do preço de 

tabela: “Esta é, sem dúvida, uma experiência viva da real democracia judiciária, 

passando-se do juiz togado para o povo o exame dos delitos de interesse da 

nação. Dizem alguns que este é um tribunal de vingança, mas não é fato, pois, ao 

votar a lei, o Parlamento não pretendeu senão dar à sociedade um meio de 

apreciar diretamente o fenômeno econômico do país”(Carvalho, 2012). Havia 



 

também matérias a respeito de leite misturado a água e urina, e assuntos que 

tais(Medeiros, 2009). Tudo isso integrava o discurso de UH que com seu noticiário 

beirando o popularescopassava com essas iniciativas a funcionar como se fora um 

jornal de causa. Pelos enunciados low profile, perfeitamente identificados ao 

senso comum, buscava trazer a si representatividade legitimada pelo discurso que 

avalizava banalidades como causa pública.Buscando fazer grande política com a 

pequena política arrecadava diminutas revelações do cotidiano para dar a 

entender aos desvalidos que, ao trazê-los às suas páginas com seus dramas, 

passariam à condição de sujeitos, ganhariam cidadania e seus problemas 

poderiam ser resolvidos ou pelo menos expostos publicamente como formas 

válidas de reivindicação e denúncia. Junto aos descamisados o jornal pareceria 

ser certamente oseu representante,ganhando assimespaços na guerrade posição 

getulista. Em dezembro de1950 a Revista Anhenbitentavatraçar uma espécie de 

perfil impressionista dos simpatizantes de Vargas;aqueles que, em sintonia com 

trabalhadores e classe média, o veriam empossado dia 31 de janeiro de 1951. 

Dizia a revista: 

 

[...] no Rio de Janeiro era meio milhão de miseráveis, 

analfabetos, mendigos famintos e andrajosos, espíritos 

recalcados e justamente ressentidos, indivíduos tornados 

pelo abandono homens boçais, maus, vingativos, que 

desceram os morros embalados pela cantiga da demagogia 

berrada de janelas e automóveis, para votar na única 

esperança que lhes restava: naquele que se proclamava o 

pai dos pobres, o messias-charlatão (Goldenstein, 1987). 

 

O enunciado sugere que tais pessoas, vistas como um coletivo que oscilava entre 

o amorfo e o raivoso, acatavam uma proposta política desprovida de quaisquer 

chances de realizar-se enquanto política pública ou projeto de governo. O 



 

pronunciamento de Vargas era antecipadamente cifrado como “demagogia 

berrada de janelas e automóveis” ou seja: discurso vazio que chegava ao social a 

partir de instâncias acimadele e que consequentemente o tinham como massa de 

manobra. Janelas e automóveis como elementos simbólicos dessaideologia 

populista, manipuladora de trabalhadores e miseráveis; Getúlio como ente icônico 

máximo do todo o arranjo. 

 

Wainer cumpria com a função de estabelecer os liames entre o presidente e os 

boçais. Para consolidar tais laços utilizava-se do seu fácil acesso a Getúlio para 

com ele discutir os rumos da publicação e até mesmo para abordá-lo a respeito da 

publicação ou não de determinadas notícias, como o assassinato de um senador – 

amigo do presidente –,envenenado pela esposa. Getúlio anuiu e o jornal deu 

seguidas edições a respeito do fato, ampliando consideravelmente a tiragem com 

divulgação dofato escandaloso. A decisão do mandatário revelava seu senso 

oportunístico, sua inserção na historicidade jornalística dos fatos. Até mesmo 

naqueles situados no âmbito do sensacionalismo comumente do interesse das 

camadas populares. É que a notícia daquele assassinato envolvia algo de drama, 

de tragédia, coisa comum ao cotidiano do povo. Aplainava a vida do high society à 

do contínuo e do vendedor reunindo a desgraça social à desgraça existencial de 

família opulenta.  

 

A abordagem de assuntos ou temas por um jornal, seja popular ou tido como 

sério, tem sempre como orientação firmar contato com a sua circunstância, seus 

leitores. Desta forma, “estar [o jornal] imerso em um contexto espaço-temporal 

concreto significa considerar o jornalismo sendo atravessado e estando envolvido 

por dispositivos, tensões e movimentos oriundos tanto do ambiente interno quanto 

externo de relações”(Franciscato, 2005). No relacionamento do jornalista com 

Getúlio o dirigente costumeiramente opinava a respeito de assuntos que 

estivessem ligados a seus interesses políticos, mandava bilhetes: “Diga a Wainer 



 

que a posição do jornal com relação ao problema da carne está errada” ou “Peça 

ao Wainer que dê mais destaque aos júris populares de economia”. O dirigismo 

noticioso inscrevia-se na complexidade de então quando Getúlio, mobilizando o 

UH como aparelho privado de hegemonia, discutia face a face com o intelectual 

orgânico apenso àquela engenharia. A publicação trazia, de forma compósita, 

matérias que se voltavam para problemas sociaisbem como noticiário que caberia 

facilmente em publicação tradicional, como assuntos de política e economia. 

 

A primeira página do segundo caderno tratava 

exclusivamente de reivindicações populares. O jornal não 

parava de ampliar suas linhas diretas com o povo. Inventei o 

chamado “Muro das lamentações”: a cada fim de semana, 

uma viatura da Última Hora, levando um fotógrafo e um 

repórter com sua máquina de escrever, instalava-se numa 

das praças do Rio de Janeiro e recolhia as queixas da 

população. “Minha torneira não funciona”, “falta luz na minha 

rua”, coisas do gênero. [...] os leitores adoravam. Certa vez, 

o Euvaldo Lodi [industrial paulista] me fez uma observação 

curiosa: – Você é mesmo um grande filho da puta – disse-me 

rindo. – É o único jornalista capaz de fazer um jornal 

capitalista no primeiro caderno e comunista no 

segundo(Wainer, 1988). 

 

A agonística aparentemente contida na assertiva exauria-se exatamente nisso: 

aparência. Todo o noticiário; notas, colunas, reclamos dos subalternizados 

ecolunas sociais dirigidas à alta sociedade eram, em verdade, uma forma de 

jornalismo político tendo como foco a guerra de posição em favor do getulismo. A 

construção da imagem do antigo caudilho e ditador passava agora por sua 

afirmação enquanto homem do povo e de convívio com a elite, protagonista entre 



 

uns e outros e condutor de todo o processo; convivência de classes, não oposição 

de classes. A aparente incoerência entre os cadernos do jornal era sua essência 

coerente, cimentando e expondo em suas páginas a diversidade social trazida a 

um mesmo vértice e funcionando o UHcomo sociedade civil postiça.Os 

enunciados sugerem que seriaessa realmente a intenção: mudar algumas partes 

para garantir a permanência do todo. Era o atendimento jornalístico ao detalhe, 

não à estrutura, que sugeria a homens como “Lodi, um típico industrial paulista 

daqueles tempos, [que] reivindicações populares e comunismo [eram] 

praticamente a mesma coisa” (Wainer, 1987).Assim, a controvérsia, os desníveis 

sociais, eram o campo jornalisticamente exposto e organizado,afirmando-seo UH 

como arena onde havia divergência simbólica entre capital e trabalho mas não o 

seu conflito, seu efetivo dissenso. “Nessa arena se resolvem, em grande parte, as 

preferências eleitorais, organiza-se e/ou se mobiliza a sociedade civil [...], 

tranquiliza-se ou se excita a opinião pública [...], estabelecem-se ou suprimem-se 

as condições de governabilidade [...], conquista-se ou perde-se credibilidade” 

(Gomes, 2004). 

 

O propósito da empresa era “quebrar a conspiração de silêncio que a grande 

imprensa fazia em torno do nome de Getúlio”. Se fosse bem sucedida levaria o 

restante da imprensa a fazer o mesmo, pela própria concorrência de mercado, e 

Getúlio ganharia novas tribunas a divulgar sua agenda positiva mesmo que não 

fosse essa a intenção dos jornais que o combatiam(Goldenstein, 1987). O jornal, 

desta maneira, ganhou indiretamente funções de partido político ao enfrentar 

concorrentes que, da mesma forma, cumpriam idêntico papel ao agir em posição 

de confronto ao getulismo. Atuando como se fora um jornal de causa quando 

abordava questões do cotidiano como falta d’água,ou agindo em apoio a 

movimentos grevistas por aumento de salário o veículo criava no leitorado popular 

a sensação de estar ali representado. Esse público era fidelizado, de outro lado, 

pelas “promoções” que o jornal fazia e pelas colunas onde se narravam dramas 



 

dos subúrbios. Wainer dava andamento a seu jornal de massa mesclando 

trabalhismo, tragédia e espetáculo. Em síntese: 

 

A massa é simplesmente de “manobra” e é “conquistada” 

com pregações morais, estímulos sentimentais, mitos 

messiânicos de expectativa de idade fabulosas, nas quais 

todas as contradições e misérias do presente serão 

automaticamente resolvidas e sanadas (Gramsci, 2001). 

 

Exemplo de ação com apelo direto às massas deu-se dia 1º de maio de 1954, 

quando o governo concedeu aumento de 100 por cento sobre o salário mínimo. 

Em editorial intitulado “Salário mínimo e demagogia” dizia UH que “o aumento é 

justo, é imperativo, assegurando “um padrão de vida mais humano e mais 

decente”. O então ex-ministro do Trabalho João Goulart dizia que o aumento 

representava “um mínimo a que tem direito a criatura humana” e “uma forma de 

remuneração justa [...] pelo seu trabalho honrado e patriótico”(Carvalho, 2012). As 

assertivas consubstanciam pronunciamento em que a figura do trabalhador pode 

ser percebida como a de um desvalido a quem se pode dar uma ajuda: 

exatamente “um mínimo a que tem direito a criatura humana.” O ex-ministro 

apelava também à religiosidade dos trabalhadores para continuar a produzir em 

favor da nação e fazia uma observação: “[...] se este homem for assalariado 

convenientemente, se receber cooperação compatível com o seu trabalho, será 

um operário alegre, disposto e que produzirá muito mais, em benefício do capital 

que lhe pagam(Carvalho, 2012).  

 

A mensagem, é clara: com uma melhor remuneração o trabalhador assumirá por 

inteiro essa condição e, alegremente, aumentará sua produtividade; o sujeito 

subsumindo àquilo que faz. Mas a ação do governo em controlar a “ganância”, a 

“especulação” e a “mentalidade dos lucros de guerra” do capital era parte do seu 



 

procedimento e discurso de convencimento. E o jornal, por sua vez, “embora 

colocasse como questão central a distribuição dos benefícios econômicos para as 

classes trabalhadoras [...] tinha claraconsciência dos limites para realizar tal 

política naquela fase do desenvolvimento do país”(Carvalho, 2012).Tais limites 

incluíam o temor ao comunismo, tido na época como uma ameaça, bem como o 

repúdio à demagogia, apresentada como instrumento de partidos e associações 

ultraconservadores. Getúlio seria o líder ideal para contrapor-se a um e a outros. 

O louvor à sua competência no enfrentamento ao comunismo é registrado pelo 

UH: “Intransigente defensor das prerrogativas do povo em luta por suas 

reivindicações, o senhor Getúlio Vargas, através da sábia e humana política 

social, por ele instituída entre nós, evitou a exacerbação da luta de classes e 

isolou o quisto comunista no seio das grandes massas(Carvalho, 2012).  

 

O funcionamento de um governo capaz de acalmar a sociedade, do trabalhador ao 

patronato,recebeu permanentemente apoiodoUH que manifestou aplausos a seu 

projeto de criação da Petrobras, em dezembro de 1951, com capital misto, ficando 

o governo com a maioria das ações (Carvalho, 2012). Wainer conseguia alinhar a 

defesa da grande política ao noticiário popular, às causas de ocasião, “falta de 

água, falta de luz”. Estas, servindo à positividade da figura de Vargas, 

funcionavam como forma de levar virtualmente sua presença paternalista aos 

desvalidos. O jornal, em sua longa decadência, iniciada após o suicídio de Getúlio 

em 24 de agosto de 1954, foi fechando redações em Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Recife, Niterói, Curitiba, Campinas, Santos, Bauru e ABC Paulista. Restou a 

matriz, no Rio, vendida a um grupo empresarial dia 21 de abril de 1972(Wainer, 

1988). 

 



 

 
 
Considerações finais  
 
O UH foi um veículo de essência popular/sensacionalista, alinhado a tal 

quadronoticiário relativo à pequena política e à grande política como parte de sua 

performance editorial. Podemos estimar que serviu de instrumento tático à guerra 

de posição de Getúlio, que não tinha na grande imprensa o respaldo que desejaria 

uma vez que suas propostas trabalhistas e seu modelo de desenvolvimento 

estatal, mesmo não socialista, contrariavam os interesses do patronato jornalístico 

favorável ao liberalismo. Naquele período, quando o jornalismo impresso 

experimentava grande poderio, o UHutilizou-se de linguagem, assuntos e temas 

que o aproximavam muito do leitorado. Vivia os dramas de favelados, 

trabalhadores, pequenos funcionários e sindicalistas mas, de forma compósita, 

tratava também das elites em suas colunas sociais e de frivolidades. Essa fórmula 

permitiu altas tiragens e penetração levando adiante as propostas de um 

governante nacionalista e populista.  

 

O discurso anticomunista do UH, idêntico ao de Vargas, completava sua ação 

como aparelho privado de hegemonia já que nem o líder ou seu jornalista eram 

contra o capitalismo. Ao qual ofereciam, como alternativa às concepções deluta de 

classes,a proposta do trabalhismo. Assim, o jornal defendia ao mesmo tempo a 

propriedade privada e os que dela sobreviviam na condição de assalariados. Não 

se pode dizer, todavia, que seu pronunciamento era distanciado de uma práxis 

democrática uma vez que, a par do noticiário popular e de sua condição de órgão 

oficioso de governo, funcionou como instância de defesa de iniciativas de vulto 

como a Petrobras e de conquistas da classe trabalhadora, manifestas na 

legislação do setor e na defesa de um sindicalismo mais forte.  

 



 

A missão principal do UHera cumprir com papel assemelhado ao de partido 

político ao estabelecer prioridade a um discurso eminentemente voltado para 

enaltecer não apenas o governo, mas, especialmente, a figura do líder Getúlio 

Vargasapresentado como o condutor ético que o Brasil estaria a exigir naquele 

instante histórico. A idealização da figura presidencial, aos poucos distanciada do 

perfil paternalista do ditador do Estado Novo, mas ainda sensível aos ecos de tal 

época, já que ainda se apresentava como o pai dos pobres, era o centro da fase 

inicial de UH. Fazer de Getúlio um mito e do jornal seu arautoforam a 

essênciada“minha grande aventura”jornalística, como gostava de dizer Wainer, 

autor de “Minha razão de viver: memórias de um repórter”, onde narra toda a 

saga. 
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