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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Neste trabalho discute-se conflitos rurais originados de cartas enviadas por trabalhadores rurais 
ou pessoas a eles ligadas durante os governos de Getúlio Vargas (1930-1945) e Juan Domingo Perón 
(1946-1955), onde buscavam garantir direitos, que sentiam estar sendo violados. No caso argentino, onde 
a sindicalização estava muito mais avançada, reflete-se em alguns casos sobre a atuação de sindicatos, 
como mediadores destes conflitos. Analisa-se ainda as respostas enviadas pelas burocracias centrais aos 
pedidos vindos do meio agrário no sentido de manter o diálogo estabelecido a partir das missivas enviadas 
aos respectivos chefes de governo. 
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1. Introdução 

Em 1952 dona Eliza de Oliveira Lessa escreveu de Hervalha (Minas Gerais) ao “pai dos que não 

tem pai”, referindo-se ao presidente Getúlio Vargas. Explicando que não tinha pai nem irmãos, 

pedia que o presidente tivesse dó dela. Mas porque Eliza escrevia ao presidente? A senhora 

depois de muito trabalho ao lado de sua mãe conseguira um lote de terras, mas o fazendeiro 

Custódio de Barros “um milhonar” mandara inundar suas terras. Quando se queixou foi 

espancada por funcionários do fazendeiro, que gritava: “Pode matar, que eu tenho dinheiro para 

defender vocês”. Ao queixar-se ao promotor ouviu que era “pobre e muito facinha” e só quando 

o fazendeiro cometesse um crime é que se poderia fazer alguma coisa contra ele. Dona Eliza 

pedia a vinda de um “oficiar” para ver o que estava passando. (Ribeiro, 2011, P: 387)  

Em 1949 Dona María Viana Rosario escreveu a Perón desde colônia Bazail no território do Chaco. 

Contava que seu pai morrera em 1904 e ela vinha acerca de dez anos tentando regularizar sua 

posse trintenária. Contratara advogados, mas estes fizeram-na gastar o que não tinha e um deles 

colocara dois genros em sua propriedade. Dona María pedia um apoio ao presidente Perón, pois 

via-se na condição de velha e que podia perder as terras que cultivava.1 No caso de Eliza a 

resposta foi enviar-se  uma consulta ao governo do  estado de Minas Gerais que afinal informou 

que fora aberto um processo contra o fazendeiro. Na demanda promovida pela missivista 

chaquenha o que se obteve foi a informação de que o processo bem ou mal caminhava nos 

longos trâmites judiciais. 

Este padrão será presente nos textos que analisaremos adiante. Ao contrário do que afirma 

ainda hoje boa parte da historiografia, os regimes varguista e peronista tiveram um esforço de 

atuação no meio agrário. No Brasil durante o longo primeiro governo Vargas, houve tentativas 

de incluir-se os rurais na legislação trabalhista, propostas de colonização em zonas como a 

baixada Fluminense, o Centro-Oeste e na Amazônia e mesmo alguns esforços para demarcar 

terras públicas de particulares. (Linhares-Teixeira, 1998, P: 13-26; Lenharo, 1986, P: 42-46; 

Ribeiro, 2008, P: 32-45).  No segundo período varguista (1951-1954) o governo buscou estender 

a legislação trabalhista para o meio rural, facilitando a sindicalização dos trabalhadores e a 

recém-criada Comissão Nacional de Política Agrária elaborou um projeto de reforma agrária, 

que expropriava as terras com a indenização de acordo com o custo histórico, bem como 

elaborou um outro, que propunha o arrendamento compulsório de terras não cultivadas. Vale 

lembrar que tanto no primeiro, como no segundo governos a burocracia enfrentou viva 

resistência dos setores proprietários rurais, corporificados em entidades como a Sociedade 

Nacional de Agricultura e a Sociedade Rural Brasileira. (Ribeiro, 2008, P: 56-61) 

Também o regime peronista procurou atuar no meio rural, especialmente nos anos pré-eleições 

de 1946, quando Juan Perón ocupava os ministérios do Trabalho e Previdência e da Guerra, a 

vice-presidência da nação e a presidência do Conselho de pós-guerra. Já em 1943 iniciou-se uma 

política favorável aos arrendatários rurais, que na Argentina tinham grande importância 

numérica, especialmente na região pampeana, através da redução em 20% e congelamento dos 

preços dos arrendamentos. Esta política persistiria por todo governo peronista, facilitando a 

aquisição de terras a médio prazo pelos arrendatários. Além disso estabeleceu-se o Estatuto Del 

Peón, garantindo direitos aos operários rurais, como férias e mais tarde o Décimo Terceiro 

Salário.  Houve ainda nos primeiros anos apoio estatal aos centros de ofícios vários, que tinham 

                                                           
1 Ver: Archivo Intermedio de la Nación Argentina. Caja 91, Processo 71102. 
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direito a indicar trabalhadores para atuarem nas colheitas. (Latuada, 1986, P: 45; Girbal, 2001, 

P: 127; Ribeiro, 2008, P: 87.) 

Saliente-se entretanto que a historiografia hegemônica e o que se ensina nas escolas continua  

sustentando a idéia de que os regimes ditos populistas não procuraram atuar no meio agrário, 

pois os campesinos continuariam sob tutela dos proprietários e, portanto não haveria porque 

as burocracias estatais se preocuparem em alcançá-los. Por outro lado não se contempla a 

participação política dos camponeses, salvo depois que cheguem às cidades. Esta visão pode ser 

observada em: (Weffort, 1980, P: 35).  Pode-se contudo observar a partir do trabalho de Maria 

Helena Capelatto uma outra perspectiva. A autora paulista observa a propaganda varguista e 

peronista dirigida aos respectivos países não apenas pela imprensa escrita, mas também pelo 

rádio num ambiente, que especialmente no Brasil era fortemente marcado pelo analfabetismo. 

Desde os primeiros dias do governo provisório o governo Vargas preocupou-se em atingir os 

mais distantes pontos do país através de mensagens, que se materializavam fosse no retrato de 

Vargas afixado nas repartições públicas, fosse no programa de Rádio A Voz do Brasil, que aliás é 

reproduzido até nossos dias. Na Argentina peronista o talento de Evita de antiga rádio-atriz seria 

aproveitado e cenas radiofônicas difundindo os  propósitos do regime irradiadas  para todo país.  

(Capelatto, 1998, P: 164) 

O que analisaremos nas breves linhas que se seguem, é como um eco à propaganda oficial. 

Camponeses ou mediadores deles, procurariam apropriar-se do discurso oficial e cobrar do 

Estado (de modo muito sutil no caso brasileiro e mais reivindicativo na Argentina) a efetivação 

deste mesmo discurso.  Marc Bloch já mostrou como a idéia de que o rei podia curar feridas no 

período medieval foi fundamental para reforçar o processo de Centralização política na França 

e na Inglaterra. (Bloch, 1993, P: 67). Georges Lefebvre já mostrou como às vésperas da 

Revolução francesa os cadernos de queixas que o Estado absolutista mandava circular no meio 

agrário eram uma importante demonstração da insatisfação sentida pelos Rurais. (Lefebvre, 

1979, P: 121). Os rurais brasileiros e argentinos não queriam que seus presidentes curassem 

nenhuma doença e nem tinham sido chamados a preencher nenhum caderno de queixas, mas 

ouvindo no rádio da bodega de seu povoado a informação de que o governo se dispunha a 

resolver problemas dos mais humildes,  não perderam tempo e, pelo mais antigo meio de 

comunicação, a carta, buscaram encaminhar suas demandas. 

2. Escrevendo ao Presidente: Conflitos de Terra e Trabalho 

Nesta seção discutiremos dois tipos de conflitos, que parar nas mesas de Vargas e Perón.  São 

conflitos de natureza trabalhista e aqueles que envolviam a luta pela terra. No caso argentino 

embora o Jornal Mundo peronista fizesse ampla propaganda para que se escrevesse a Perón ou 

a Evita, esposa do presidente, não encontramos conflitos trabalhistas, durante as pesquisas por 

nós efetivadas. Entretanto salientemos que muito material produzido no período, pode ter sido 

destruído no esforço de “desperonização” da sociedade, efetuado após o golpe civil-militar de 

1955, que derrocou Perón. 

No caso brasileiro encontramos diversas queixas. De Ilhéus na Bahia, José Calisto escrevia 

contando suas penas. Era aliás a sexta carta que escrevia a Vargas e acreditava que os 

funcionários dos correios sumiam com suas missivas. Acusava o senhor Shafic Suet 

(provavelmente origem árabe) de ser assassino, de deflorar mocinhas e de ser  alguém que 

estocava gêneros. Mas além de tudo Shafic não lhe pagara seus serviços de pedreiro ou melhor 

queria pagar “com pancada”. “Diz que paga cem contos para um advogado, mas não me paga 

cinco mil réis”. Uma carta assim sem maiores comprovantes foi ao interior da Bahia e formou 
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processo. Segisfredo Gomes, funcionário da Justiça do Trabalho esclarecia: “Este trabalhador é 

maldoso, caluniador e tão sem razão estava que não encontrou quem testemunhasse a seu 

favor.” (Ribeiro, 2011, P: 374) Neste caso temos duas características que encontraremos em 

diversos conflitos no Brasil, enquanto na Argentina apenas a primeira será notável. No aspecto 

inicial temos a oposição recorrente entre o poder local e o poder central. Aquele, sempre 

comprometido com os mandões da terra, enquanto este aparece como aquele que tudo pode 

solucionar, que tem condição de curar as feridas. “Ele não se intimida destas autoridades.”, dizia 

Calisto em sua carta. A outra, que não vislumbramos no caso argentino é a profunda irritação, 

que causava em autoridades locais o fato de o camponês furar o bloqueio e dirigir-se ao 

presidente da República. Numa sociedade extremamente hierarquizada como a brasileira, o 

simples fato de escrever ao presidente já causa profundo incômodo. Era a quebra de uma 

cultura, que determinava ficar o camponês limitado aos espaços locais. 

Esta irritação foi demonstrada pelos irmãos Moyses e Miguel Addad, sírios de nascimento, que 

receberam a visita de um promotor de justiça em São José do Rio Preto, São Paulo. A visita do 

promotor deveu-se a uma carta que José Dario escrevera em 1941, queixando-se de sua 

expulsão da fazenda. Quando fora conferir suas contas de colono de café, o baiano radicado em 

São Paulo ousou discordar de Homero Braga, gerente da fazenda, que lhe respondera no 

linguajar caipira: “Não me aborreça, senão entra na Maneira.”, o que na fala roceira, significava 

levar uma surra. Dario deixou a terra, mas quando voltou com um caminhão para apanhar suas 

coisas foi literalmente enxotado. Dario acaba representando um caso distinto: conseguiu uma 

vitória parcial, pois pôde reaver dois terços dos seus bens, pelo menos se acreditamos numa 

lista organizada provavelmente por sua esposa. Aqui além da oposição entre os donos da terra 

e o camponês encontramos outro ponto: os donos da fazenda eram sírios e Dario não perdia a 

oportunidade de lembrar que os mesmos afirmavam “ter no bolso as autoridades do Brasil.” 

(Ferreira, 1995, P: 41; Ribeiro, 2011, P: 378). Notemos de passagem que o estado de São Paulo, 

ainda que fosse o centro do mais importante movimento antigetulista do país, o levante de 

1932, construiu uma tradição de queixas enviadas não ao interventor do estado, mas 

diretamente ao presidente da República.  

O tema racial também aparece em nossas pesquisas. Jacinto Firmino Victorino escreveu em 

1941, desde um albergue em São Paulo. Instalara-se em Taquaritinga no interior do estado e 

fizera um contrato de arrendamento com Sebastião e Arlindo Camargo. Quando estava em 

ponto de colher, os fazendeiros soltaram o gado contra sua lavoura (algo muito comum, quando 

se pretende expulsar camponeses Brasil a fora). Jacinto procurou um sindicato de empregados, 

que escreveu uma carta aos fazendeiros, que a rasgaram. “Viram que o pobre preto não teria 

quem o defendesse.” No ano seguinte nova ação contra as lavouras em ponto de colheira e 

Jacinto ouviu do promotor (fiscal da lei) de Taquaritinga: “Você, meu preto está com toda razão, 

mas aqui ninguém pega sua causa, porque além de você ser pobre, a parte contrária manda na 

cidade.” Jacinto acabou expulso de Taquaritinga, ameaçado de morte e refugiara-se em São 

Paulo. A resposta que Jacinto teve era que os contratos de Arrendamento não estavam 

regulados por lei o que se tornou comum durante o segundo governo Vargas, como naquele 

pedido de audiência que Jerônimo Cabral trouxe em 1951, da ainda hoje pequena Lucélia no 

extremo-oeste paulista. “O preposto do suíço Max Wide queria cobrar trinta e cinco arrobas de 

algodão no momento da colheita. Agora medite vossa Excelência: como podemos pagar se 

estamos carregados de dívidas?” (Ribeiro, 2011, P: 379; Ribeiro, 2008, P: 235)  

O tema dos contratos de arrendamento seria objeto de discussões no parlamento brasileiro 

durante o segundo governo Vargas. O prefeito de Uruguaiana, cidade limítrofe à Argentina 
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chegou mesmo a enviar telegrama a Vargas, pedindo a regulamentação. Podemos supor que 

pensasse no país vizinho. 

 Ali os arrendamentos tinham já uma tradição regulamentar. As lutas da Federación Agraria 

Argentina criada em 1912 geraram a primeira lei de arrendamentos nove anos mais tarde. 

Durante o peronismo a lei 13246 de 1948 prorrogou e congelou os contratos de arrendamentos 

por cinco anos e, abriu a perspectiva de mais três de prorrogação isso, como vimos, permitiu o 

desenvolvimento dos arrendatários.  

Todavia na Câmara de deputados argentina encontramos denúncias contra a expulsão de 

arrendatários. As cartas enviadas em nome de Perón ao Ministro de assuntos técnicos mostram 

o protesto contra esta situação. Adrián Chávez, liderando um grupo de dez companheiros 

escrevia desde Colônia Dora, na pobre província de Santiago Del Estero. Explicava que ele e seus 

companheiros eram arrendatários e o adquirente Roberto Lucena queria expulsá-los. Mas aqui 

há uma diferença no tom. Todos lembram que tem filhos, matriculados na escola local, e, que 

portanto podem colaborar com a pátria ampliando a produção. Não se apela aqui à caridade do 

Presidente, mas sim se afirma a produção, o esforço que já se está fazendo. A resposta de 

Buenos Aires veio no sentido de que se procurasse o Ministério da Agricultura e, mais 

importante, não se poderia expulsar os arrendatários, sem a audiência prévia da câmara 

paritária de arrendamentos. Ainda na Argentina Emilio Macari, de Vitoria Vieja, em Santiago nos 

faz chegar uma história surrealista, mas provavelmente não irreal. O velho italiano comprara um 

lote de terras pelo Banco Hipotecário Nacional. O mesmo lote foi vendido a Agostín Rica e 

Macari pagava novamente. Só que em 1949 foi desalojado por uma das poucas razões possíveis: 

a falta de pagamento. Macari conseguira até que um senador de Santa Fé se interessasse por 

seu caso, mas o processo acabaria arquivado. (Ribeiro, 2007, P: 54) 

Outro tema distinto nas cartas é o do posseiro. Esta palavra só existe no português do Brasil, 

indicando aquele que ocupa um trato de terra e a cultiva, podendo tornar-se proprietário, desde 

que não encontre oposição de ninguém. Dos muitos missivistas por nós analisados, nenhum 

encontrou obstáculo em declarar-se posseiro. Isso se dá porque durante o período colonial e, 

mesmo na fase do Império, a posse foi a forma de aquisição de terra não só de pequenos 

cultivadores, mas principalmente de grandes possuidores, que muitas vezes se declararam 

posseiros (ainda que a posse na realidade fosse a usurpação de terras de outrem). 

Por isso José Afonso da Silva e cerca de seis companheiros entraram com processo no tribunal 

de Justiça Especial. Cultivavam pequenas faixas de terras da Companhia Mate Laranjeira, que 

nunca os incomodara, mas o sírio (novamente um estrangeiro) Elias Milan apareceu com um 

título de terras contestável. Resistindo os camponeses acabaram presos e tendo de pagar taxa 

de carceragem. Quando procuraram a justiça local, ouviram que qualquer decisão teria de ser 

executada pelo subdelegado de Maracaju, Mato Grosso, exatamente o que os prendera. Indo a 

carta ao poder central o subdelegado foi substituído e se constatou a necessidade de uma visita 

in loco. Ainda que não saibamos o resultado final do processo, o fato é que a carta de um 

posseiro, que se lembrara de explicar que era muito caro, registrar a posse, teve como resultado 

alguma ação governamental.2 Mas no caso argentino a situação dos posseiros, chamados lá de 

intrusos era bastante distinta. Se no Brasil especialmente durante o Estado Novo, havia o 

discurso no sentido de que não havia mais intermediários entre o governo e o povo e, portanto 

                                                           
2 Esta empresa argentina controlava enormes tratos de terra, explorando hervais submetendo seus 
trabalhadores a condições muito precárias. Controlava também portos e ferrovias nos estados de Mato 
Grosso e Paraná. Teve sua concessão cassada em 1945. (Lenharo, 1986, P: 52. Ribeiro, 2008, P: 76.  
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era possível um contato direto com o presidente, na Argentina peronista alguns intermediários 

eram mais tolerados. Vitoriano Ponci, escrevendo desde Buenos Aires, declarando-se dirigente 

da Unidade Básica 3 do Partido peronista explica a situação dos colonos de Quitilipe, cidade do 

Chaco. Queriam plantar no momento que Perón manda produzir. Haviam pedido o campo, que 

estava destinado a Antonio Traviesa “Um antiprogressista, que quer um campo que não lhe 

corresponde” Primeiro solicitaram ao governador, depois a Evita e voltaram ao governador. 

Como a seção chaquenha da federação Agrária continuava gestionando junto à direção de terras 

entendiam que poderiam plantar, enquanto a questão não se resolvia. Assim não entenderam 

nem Traviesa, que continuava, segundo ele, pagando os impostos e muito menos a polícia local. 

“Espancaram e fizeram-nos trotar para que se rissem deles! É isso que Perón recomenda todos 

os dias?” perguntava o indignado Ponce. O Chaco à época era território nacional e logo se 

requereram informações. Nada se contestou quanto ao fato de Traviesa cultivar ou não o campo 

e a condição de posseiros dos homens dentre os quais estava o polonês Juan Unczaruk não foi 

levada em conta. A única coisa que o poder central procurou fazer foi buscar informações sobre 

maus tratos feitos pela polícia local. Unczaruk e Faustino Miño deram depoimentos, mas como 

continuavam sob custódia policial só poderiam negar que tivessem sofrido abusos.  

De Coronel Dugrat também no Chaco chega-nos a história de Isidro Torres e outros três colonos. 

No momento se encontravam presos, pois tentaram cultivar no campo Avanzada “Há três anos 

sem cultivo. Queríamos trabalhar no momento em que o presidente manda produzir.” Contudo 

a resposta da burocracia chaquenha veio no sentido de que de fato tinham tentado roduzir em 

terras, que estavam sob outra propriedade.(Ribeiro, 2007, P: 32) 

 Vale salientar uma semelhança entre os posseiros de Mato Grosso e do Chaco: nos dois casos é 

acionada a idéia de família. Vargas se apresentava como o pai dos pobres, Perón como o 

primeiro trabalhador e Evita como a “madrecita de los trabajadores”. Logo todos faziam questão 

de lembrar os muitos filhos, que possuíam a fim de estabelecer a associação entre sua condição 

de pai e do pai Getúlio ou da mãe Eva, que tudo podia fazer por eles. 

Há situações em que os dois lados escrevem: de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, o fazendeiro 

Carlos Augusto Perdigão escrevia explicando que sua propriedade fora proposta para tornar-se 

colônia agrícola, mas isso não ocorrera porque fora reprovada pelo governador. Seu inimigo 

político, um coletor de rendas teria instalados posseiros, que estavam em ponto de colher os 

produtos que plantaram. O líder dos posseiros, Moreno Duarte também escrevia a Vargas 

explicando que não aceitava a saída para outras terras. Afinal a informação do governo estadual 

vinha no sentido de que as roças seriam colhidas e depois os posseiros sairiam. (Ribeiro, 2007, 

P: 35). Para usarmos a expressão de Thompson havia um fazer-se da consciência camponesa: 

não no sentido de uma consciência revolucionária marxista clássica, mas no sentido daquilo que 

o mesmo Thompson chamou de economia moral. Não afirmava Perón que a terra não era bem 

de renda, sim de trabalho? Não afirmavam dirigentes do Estado Novo ou mesmo do segundo 

governo Vargas a necessidade de uma “volta ao campo?” Os camponeses que escreviam 

buscavam afinal alcançar o objetivo que consideravam justo. Não seriam revolucionários no 

sentido marxista, buscavam restaurar aquilo que consideravam justo. 

Às vezes numa situação já desesperadora o remédio era apenas buscar uma indenização. Foi o 

que tentaram respectivamente Antonio Martins Eduardo e Salomón Iza. 

O camponês mineiro escreveu a Vargas em 1951, explicando suas dificuldades. Pedia a Vargas 

“Uma orde para o meu advogado esforçar”. Eduardo trabalha vinte e cinco anos para o 

fazendeiro conhecido como Ponga, mas ao votar no PTB “Porque é o meu partido”, o fazendeiro 
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que preferia o Partido Republicano resolveu expulsá-lo. Mas a situação de Eduardo ainda seria 

mais dramática. Agrega uma carta que sua mulher Maria Francisca estava escrevendo para o juiz 

de direito, admitindo ter prestado favores sexuais ao patrão por todos aqueles anos e agora o 

fazendeiro não se interessava mais por ela, acusava seus filhos de ladrões e queria expulsá-la. 

Eduardo expôs sua condição de marido traído no interior mineiro, pois já havia perdido tudo. 

Para ele a recomendação foi a mesma dada a tantos outros que escreveram a Vargas durante o 

segundo governo, buscar a justiça estadual. (Ribeiro, 2008, P: 201). Quanto a Salomón escreveu 

na véspera do dia da independência argentina de 1949. Salomón comprara três hectares de terra 

no território de Rio Negro, na Patagônia argentina a Juan Ibar.  Isso ocorrera em 1935 e pouco 

tempo depois foi preso, acusado de assassinato, e passou a terra para José Ale. Este teria sido 

expulso da terra por Ibar e a mesma ficou com  Mariano Tossoni. “Isso ocorreu porque naquela 

época não havia a chamada justiça.” Mas a presença de Perón e Evita animava o árabe a tentar 

uma intervenção do poder central. Aliás ele escrevera também uma carta à Evita, pedindo que 

entregasse a Perón. No intrincado processo a versão do filho de Juan Ibar Pedro, era de que  

Salomón não pagara e afinal o processo já estava junto à justiça. (Ribeiro, 2007, P: 32). 

Não terminaríamos esta seção sem voltarmos a abordar o tema racial. Geraldo Cornélio 

certamente não escreveu esta carta desde Resplendor em Minas Gerais. Ele não poderia tê-la 

escrito: provavelmente quem o fez, foi sua esposa, que deve ter pedido a alguém que a 

datilografasse, já que em 1952 ainda não eram comuns as máquinas de datilografia interior do 

Brasil a fora. Mas o que queria esta esposa: Depois de lembrar o caráter udenista das 

autoridades locais (algo muito comum no segundo governo Vargas) conta que seu marido após 

comprar uma posse de Antonio Pereira foi surpreendido pelo fazendeiro Dalto Morais, que 

acompanhado pelo delegado de polícia, de nome Amantino o cunhado de Dalto e dez matadores 

o intimou a deixar a terra. Quando Geraldo argumentou que precisava colher, ouviu que 

plantava, mas não colhia. Deixando a posse em Santa Rita do Itueca, voltou a Resplendor, onde 

procurou o fiscal de matas do estado, que lhe garantiu poder cultivar a terra. Contudo foi 

abordado pelo delegado que lhe disse: “Seu Negro à toa! Você está comentando o caso de 

ontem. Você nasceu à noite e vai morrer à noite.” Foi preso, espancado e depois de internado 

tomou quatro injeções que o enlouqueceriam. O juiz da cidade ainda dissera à sua mulher, que 

se fosse devota, que rezasse e o delegado deu-lhe licença para esmolar. Numa situação desta 

magnitude a única coisa que Don’Ana pôde pensar, provavelmente era escrever ao presidente: 

nada mais havia a perder.  Certo que a resposta veio no sentido de que se procurasse a justiça 

estadual, já denunciada na carta, mas de todo modo vemos a mobilização possível naquele 

contexto. 

Desta maneira pudemos avaliar, a breves traços como pessoas humildes, vindas do meio agrário 

puderam acionar os dispositivos que os ditos regimes populistas ofereceram a fim de tentar 

resolver seus problemas. Claro que esta história é muito mais uma história de lutas infrutíferas, 

mas estamos muito longe de ver camponeses manipulados pelo Estado. O que vemos é gente 

se apropriando do discurso oficial e tentando usá-lo a seu favor. 

 

3. Conclusão 

Ao contrário do que ainda sustenta a maior parte da historiografia sobre os regimes ditos 

populistas, os mesmos buscaram atuar no meio agrário. Seja implantado a legislação trabalhista 

(efetiva pelo menos no Pampa argentino e uma promessa no Brasil), difundindo a propriedade 

via projetos de colonização e garantindo condições de trabalho para os arrendatários no caso 
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argentino. Além do mais a propaganda varguista e peronista atingiu o meio agrário. Daí os rurais, 

ou os mediadores por eles escolhidos, buscarem atuar junto à burocracia central. Daí sempre 

proteger a figura presidencial, mesmo no caso das cartas argentinas, onde o tom era muito mais 

reivindicatório. Do mesmo modo, isso explica porque no Brasil, era fácil associar adversários do 

regime a estrangeiros no Estado Novo, ou a udenistas no segundo governo. A noção de que o 

chefe do poder central tudo podia resolver não era nova, mas a propaganda oficial e, em alguns 

casos, medidas efetivas, atualizavam estas expectativas. Daí a carta, aparentemente uma forma 

inofensiva ganhava contornos de ação política, ainda mais se pensarmos que, especialmente no 

Brasil, a mesma formava processo circulava nos gabinetes e chegava com uma resposta ao 

missivista, certo que muitas vezes não a que ele necessitava.  

 De todo modo nascia, progressivamente, o que chamamos consciência camponesa, no sentido 

da construção de cidadania, na luta pelo direito de ter direitos. 
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