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O ETHOS NA COMPARAÇÃO DAS CARTAS-TESTAMENTO E DE 

RENÚNCIA DE GETÚLIO VARGAS E JÂNIO QUADROS 

RESPECTIVAMENTE 

 
 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a carta-testamento do ex-

presidente Getúlio Vargas e a carta de renúncia do também ex-presidente Jânio Quadros 

comparando ambas por meio do conceito de ethos definido pelo teórico francês 

Dominique Maingueneau (2020). Para isso, faremos uma introdução; depois um breve 

resumo sobre o contexto histórico de ambos os governos, com base em Linhares (2000), 

depois uma pequena introdução sobre o conceito de ethos e, finalmente, analisaremos as 

cartas - a de Getúlio (1954) e a de Jânio (1961) - comparando-as. No final, haverá uma 

breve conclusão do assunto. A análise foi feita por meio da metodologia bibliográfica 

utilizando livros e outros materiais de apoio relevantes os quais nos permitem levar em 

consideração as várias formas do ethos na Análise do Discurso, no caso, o discurso 

político. As cartas são documentos históricos, relevantes para a história do Brasil e 

deixaram consequências para o país. 

Palavras-chave: Análise do discurso; Dominique Maingueneau; ethos; Getúlio Vargas; 

Jânio Quadros. 

 

 

ABSTRACT: This study aims to analyze the testament letter of brazilian ex-president 

Getúlio Vargas and the letter of resignation of also brazilian ex-president Jânio Quadros 

comparing both by the concept of ethos defined by french teoric Dominique Maingueneau 

(2020). For this, we will be doing an introduction; furher, we will be doing a quickly 

summary of historic context, based on e-book of Linhares (2000), of the two 

governments. Further, we will be doing an introduction about the concept of ethos and, 

finally, we will be analyzing two letters comparing them; the letter of Getúlio (1954) and 

the letter of Jânio (1961). At the final, there will be doing a conclusion. This bibliografical 

analysis is to do consider the various forms of ethos in Discourse Analysis, in this 

situation, the politic. The letters are historic documents and very importante for historic 

of Brazil; for this, there is a consequence for this country. We used another bibliografic 

material for the support of study. 

Keywords: Discourse Analysis; Dominique Maingueneau; ethos; Getúlio Vargas; Jânio 

Quadros. 

 

 Considerações Iniciais 

 

 Baseado na teoria do ethos, de Dominique Maingueneau (2020), esse 

trabalho tem por objetivo analisar as cartas de Getúlio Vargas (1954) e Jânio Quadros 

(1961) de modo que percebamos nelas como o ethos de cada um influencia os seus leitores 

e como eles foram importantes para o Brasil além de vermos como tais documentos estão 

presentes na cultura brasileira.  

 Interessante perceber como a contextualização de ambos os governos 

contribuiu para a análise das cartas e como eles próprios se portavam diante de tal 
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situação; por serem políticos, percebemos que um legado foi deixado e as consequências 

deles foram deixadas até hoje não só na memória, mas também na vida dos brasileiros. 

As cartas em questão fazem parte da história do país e, por meio delas, podemos perceber 

muitas coisas de seus governos – como a alta rejeição - os quais foram dos mais 

destacados do Brasil devido ao momento histórico em que estavam inseridos. 

 Percebemos semelhanças e diferenças entre os objetos de estudo – no caso, 

as cartas: uma tem um tom mais apelativo e a outra, um tom mais cordial e ainda que 

tenham a mesma finalidade - comover o eleitorado -, ambas tiveram consequências 

diferentes para o país e seus envolvidos. O ethos político de Getúlio faz-se muito presente 

e o de Jânio nem tanto porque além de este ter sido um político, era também advogado e 

professor e, por isso, assume outra postura. Aqui então há a mistura de categorias de 

ethos: categorial, experiencial e ideológico que serão explicadas mais à frente.  

 Utilizando a metodologia bibliográfica, consultamos o livro Variações 

sobre o ethos (2020), de Dominique Maingueneau para a análise das cartas; os capítulos 

Da “Revolução de 30” ao Estado Novo, escrito por Sônia Mendonça, e A modernização 

autoritária: do golpe militar à redemocratização 1964/1984, escrito por Francisco Silva, 

do livro de Maria Yedda Linhares (2000) serviram para analisarmos as características dos 

dois governos, além de termos utilizado o apoio dos sites Sua Pesquisa e História do 

Mundo para ter acesso às cartas e também às características dos dois governos. Como 

apoio de alguns termos antigos utilizados nas cartas, consultamos o Dicionline e para a 

definição do termo advogado – uma das profissões de Jânio e seu ethos validado por isso 

também, consultamos os sites do Senado Federal e do Conjur. A pesquisa foi motivada 

pela relevância desses governos para o Brasil e suas respectivas consequências além de 

as cartas representarem documentos históricos contribuindo para os estudos da história 

do país. 

 As categorias de ethos presentes nas cartas dos presidentes - e como eles 

reagem nelas tendo como base o cenário político do Brasil - são importantes para 

observarmos a época em que foram escritas além de eles terem deixado um marco na 

nossa cultura. 

  

 

1 Breve contextualização dos governos de Getúlio Vargas e Jânio Quadros 

respectivamente 

 

1.1 Era Vargas: 30 – 45 / 51 – 54 

 

 Tendo por base o texto de Sônia Mendonça no livro de Linhares (2000) e os sites 

Só história e História do Mundo, nesse item falaremos sobre o governo Getúlio Vargas. 

Getúlio Vargas foi eleito após a “República Velha”: período em que as oligarquias 

eram fortes e as mais predominantes no país eram a paulista e a mineira.  

Com isso, desejava-se o fim da chamada política do café com leite (poder político 

concentrado entre São Paulo e Minas Gerais). Após a Revolução de 30, Vargas é eleito 

presidente e passa a governar com o apoio do exército. Sendo assim, na famosa Revolução 

de 32, usa o exército para “sufocar” a insurgência paulista governando “provisoriamente” 
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de forma autoritária até 1934 quando é eleito presidente. Cria, em 1937, o “Estado Novo” 

governando com características autoritárias e instalando o populismo; nessa época, tem-

se a criação da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e é notável que esse passa a ser 

um período de modernização econômica no qual houve a valorização do produto nacional 

com maquinários produzidos em solo brasileiro e desenvolvimento de setores como a 

siderurgia e a metalurgia (não podemos nos esquecer de que por valorizar o que é 

nacional, cria a Petrobrás em 1953 a fim de que o Brasil possa explorar o seu próprio 

Petróleo). 

 Ainda no poder, e já com relações desgastadas também entre os militares, 

surge em 1945 o “queremismo” que é um movimento popular em prol da permanência de 

Vargas na presidência, porém esse movimento não tem sucesso, já que ele renuncia. Após 

um período de seis anos, há, em 1951, o retorno dele ao cargo de presidente após as 

eleições democráticas daquele ano. Seu fim é trágico: o jornalista Carlos Lacerda que 

sofreu um atentado cuja culpa caiu em cima de um segurança de Vargas torna-se um dos 

principais responsáveis pela pressão da saída do presidente do poder. Não sabendo lidar 

com tanta pressão e rejeição, o então ex-presidente suicida-se em 24 de agosto de 1954 

após deixar uma carta-testamento. 

 Os historiadores denominam o seu governo como Era Vargas devido ao 

longo período em que esteve no poder: de 30 a 45 e depois de 51 a 54, algo raro em um 

mandato presidencial no país. 

 

 

1.2 Governo de Jânio Quadros: 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961 

 

Tendo por base o texto de Francisco Silva no livro de Linhares (2000) e o site Sua 

Pesquisa, falaremos nesse item sobre o governo de Jânio Quadros. 

Jânio Quadros teve um período curto como presidente (talvez o mais curto de um 

presidente que já tivemos na história do Brasil) e foi eleito pelo voto direto. A campanha 

eleitoral dele foi baseada nas massas, ou seja, deixou claro que o seu governo teria caráter 

popular e uma das marcas utilizadas na campanha foi a vassoura que era uma metáfora 

para dizer que varreria toda a sujeira (corrupção principalmente) do país. Porém, a 

propaganda teve o efeito contrário: o governo de Jânio foi marcado por uma forte crise 

econômica, havia muitas proibições feitas por ele (dentre elas, a de ir à praia sem maiôs 

e biquínis por serem trajes que “mostram demais” e, por conta disso, foi chamado de falso 

moralista), muitos conflitos com o Congresso Nacional e com as Forças Armadas do 

Brasil. Houve ainda a sua aliança com o comunismo soviético e tinha tendência ao 

esquerdismo embora quisesse manter-se neutro e não totalmente alinhado aos EUA. Após 

tudo isso, renuncia em 25 de agosto de 1964 achando que o Congresso não aceitaria a sua 

renúncia e deixa uma carta. Saiu com baixa popularidade, apoio negado de todos os lados 

e descontentamento principalmente de militares.  

 

 

 

2 O ethos apresentado por Maingueneau (2020): um breve resumo 
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 Segundo Maingueneau (2020), há predicados díspares quando estudamos 

o ethos sendo ele de vários tipos: “professor”, “esposa”, “político”, etc. Em cada discurso 

que o analista fizer haverá um tipo de predicado para ele: podendo ser psicológico que 

nada mais é do que o caráter pessoal, relacionamento do falante para com outra pessoa; 

comportamental tendo aqui cultura, esporte, lazer e entretenimento ou ideológico no qual 

cabe perfeitamente aqui o discurso político, pois o falante pode ser de esquerda, direita, 

anti-fascista, pró-EUA, etc.  

 Ainda de acordo com Maingueneau (2020), podemos assim relacionar a 

esses três predicados três dimensões relacionadas do ethos, vejamo-las:  

- categorial: papéis discursivos como atividade de fala – cena genérica e papéis 

extradiscursivos sendo a natureza variada – discurso de médico, de pai de família, de 

camponês, etc;  

- experiencial: caracterizações sociopsicológicas estereotípicas como bom senso, 

lentidão, originalidade, etc. ; 

- ideológica: posicionamentos que podem ser de cunho político, literário, 

filosófico, etc. 

 Como afirma o autor: 
Essas três dimensões interagem fortemente. O camponês (categorial) 

apresenta afinidades estereotípicas como o bom senso (experiencial) e 

o conservadorismo (ideológico); o cabeleireiro ou estilista (categorias) 

convocam um comportamento efeminado (experiencial) etc. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 25) 
 

 Baseado no que foi dito acima, de acordo com Maingueneau (2020), 

podemos dizer que um político ao mesmo tempo que possui a dimensão predominante 

ideológica, também assume a dimensão categorial por seu papel discursivo de fala 

(porque para determinada cena genérica tem que aprender a portar-se diante de seu 

eleitorado) e experiencial como a sua maneira de se expressar diante dele (do seu público). 

 Sobre o ethos político, Maingueneau ainda afirma:  
No caso da política, a interpretação do ethos tem desafios importantes; 

‘a imagem’ da pessoa condiciona sua carreira. O problema é que essa 

imagem resulta da interação entre os signos, de ethos mais ou menos 

controlado, produzidos pelo indivíduo envolvido e os discursos 

produzidos a propósito de suas falas, especialmente para a mídia. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 42) 

 

 O que foi dito acima faz muito sentido e, ratificando isso, devemos ainda 

considerar o seguinte de acordo com Maingueneau (2020): no ethos monologal, que são 

livros, conferências, exposições e aqui entra também a carta – nosso objeto de estudo 

desse trabalho - , o locutor apoia-se em um quadro estável no qual ele pode controlar a 

enunciação dentro de certos limites (por exemplo: o que será dito, como será dito, o 

porquê, quando e para quem), porém não consegue controlar a cena englobante nem a 

cena genérica. Com esse ethos monologal, é possível observar que a pessoa faz uma 

imagem boa de si mesma - ainda que não a tenha - como vemos a seguir: 
Cada um é obrigado a converter o ethos negativo a si atribuído em ethos 

positivo: ‘Você diz que eu não me controlo, mas minha cólera é a 

indignação de um cidadão revoltado diante de tão graves injustiças. 

Nessas condições, no mais das vezes, o todo da interação produz no 

público uma impressão de confusão. (MAINGUENEAU, 2020, p. 27 – 

28) 
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 O excerto acima cabe muito bem a Getúlio Vargas e a Jânio Quadros pelo 

tom que ambos apresentam nas cartas: com o descontentamento da população com seus 

governos, tentam “reverter” a imagem deles diante do eleitorado. Percebemos a 

importância de suas figuras para o país assim como as cartas – objeto de estudo de nossa 

análise – são importantes para entendermos nossa história, nossa cultura. O ethos a todo 

momento – seja ele político ou mesmo de professor e advogado que era o caso de Jânio 

Quadros – está presente, percebemos que cada um deles é diferente, mas em algumas 

situações, agem de forma semelhante. 

  

 Passemos agora à análise das cartas de fato. 

  

 

3 Comparação e análise das cartas de Getúlio Vargas e Jânio Quadros 

 

Na carta de Getúlio, observamos palavras difíceis (com registro muito formal) 

utilizadas por ele, são elas: felonia que nada mais é do que ação ou comportamento 

desleal; sicários que são definidos como sanguinários, matadores de aluguel; vilipendiar 

que nada mais é do que destratar ou humilhar alguém, menosprezar, ofender através de 

palavras, gestos ou ações; sanha que é a fúria, o ímpeto de raiva que controla alguém; 

espoliação que é o esbulho, apropriação ilegal de algo que não lhe pertence, aquilo que 

foi ilegalmente apropriado e castas privilegiadas. Casta é definida como um “Sistema 

social de divisões rígidas e natureza hereditária, sendo os direitos transmitidos por laços 

de sangue”. Além do uso dessas palavras, ele usa uma construção pouco usual (formal 

também devido à presença do verbo haver, mas estranha) em certa passagem: “haver 

podido fazer”.  

 Na carta de Jânio, também observamos registros formais - porém com 

menos palavras até porque a carta dele é mais curta – como: congraçamento que significa 

ação ou efeito de congraçar (buscar atrair as boas graças, a amizade ou simpatia), ato ou 

resultado de conciliar, reconciliação; infatigavelmente que nada mais é do que algo que 

não podemos cansar; baldar-se que é algo ineficaz; e patrícios o qual significa natural da 

mesma pátria, nobre, elegante, distinto.  

 Tais palavras são usadas porque é a maneira deles de se expressar, validam 

o ethos de ambos como pessoas distintas, que sabem se portar e sabem dirigir-se ao seu 

respectivo público.  

 Getúlio era conhecido por ser politizado, muito bem educado e distinto e 

Jânio era conhecido por apreciar “o bom falar” da língua portuguesa utilizando 

mesóclises, ênclises, etc. Sobre tais costumes, Maingueneau (2020) afirma:  
 O mesmo não acontece quando os locutores estão 

constantemente presentes na cena midiática: isso é especialmente 

evidente no caso da política, da música ou do cinema, onde aqueles que 

tomam a palavra são muito frequentemente já conhecidos dos 

destinatários. O ethos efetivo de um enunciador resulta, então, da 

interação entre seu ethos pré-discursivo (ethos mostrado), os 

fragmentos do texto no qual ele evoca sua própria personalidade (ethos 

dito). 
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 Existe uma segunda concepção de ethos, que o apreende não 

como uma maneira de fala, mas como um comportamento, um costume. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 12) 

 

 Por serem pessoas que constantemente apareciam na mídia, o povo já 

estava acostumado com o jeito deles de falar, de se portar; e as palavras utilizadas validam 

isso como forma de fazer parte do comportamento de ambos.  

 Também é possível notar nas cartas que ambos são nacionalistas e 

“idolatram” o povo brasileiro, embora Getúlio - bem como aponta Linhares (2000) - 

enfatize muito mais essa questão do que Jânio. Vejamos: na carta de Getúlio, há passagens 

como “bom e generoso povo brasileiro”, “crimes que contrariei ora porque se opunham 

aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam, impiedosamente, aos pobres e 

aos humildes”, “Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos” e as mais apelativas 

que são “Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue”, “Voltei ao governo nos 

braços do povo” e “Cada gota de meu sangue será uma chama imortal de vossa 

consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência.” (VARGAS, 1954).  

 Abrimos parênteses aqui para dizer que Getúlio era bastante populista 

tanto que o “queremismo” citado por Linhares (2000) aconteceu porque o povo não o 

queria longe da Presidência, realmente havia muitas pessoas adeptas a seu governo e 

ainda tinha questões como a valorização do produto nacional bem como a criação da CLT 

que é um conjunto de leis trabalhistas as quais garantem direitos e deveres para o povo; 

tudo isso denota um caráter nacionalista – querer o bem da nação, lutar por ela e valorizá-

la.  

 Podemos dizer, de acordo com tais trechos elencados acima, que Getúlio 

apresenta um ethos extremamente apelativo, autocentrado e interessado no poder. Para 

ele, se não for para ser Presidente, a vida tem que acabar e por isso ele recorre a tais 

apelações na carta para comover principalmente o povo e fazê-lo entender que ele é a 

salvação da Nação. Quando diz que “sai da vida para entrar na história” – o que realmente 

acontece, pois é um dos presidentes mais estudado e falado nas escolas – quer dizer que 

ele foi tão essencial para a Nação que jamais o esquecerão (e por que não dizer que não 

haverá outro como ele ?). E ele acha que é o Salvador da Pátria. 

 Jânio é mais contido nisso, porém percebemos que ele também apresenta 

características como “Nestes sete meses cumpri o meu dever”, “trabalhando 

infatigavelmente”, “generoso povo”, “progresso efetivo (Nacional) e justiça social” 

(QUADROS, 1961). O ethos dele na carta é mais comedido: ele renuncia sem problema 

nenhum; afirma que fez tudo o que podia, mas precisa renunciar e sai com dignidade 

retomando as funções de professor e advogado como podemos ver: “Retorno agora ao 

meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir 

nossa pátria.” e “A mim não falta a coragem da renúncia” (QUADROS, 1961). 

 Aproveitamos aqui comentar esse trecho da carta de Jânio em que ele diz 

que “retomará as atividades de advogado e professor”: ambas as profissões têm relação 

com o ethos dele já que o professor é aquele que forma cidadãos e profissionais 

capacitados, além de ser uma profissão que honra o saber e o ser humano, 

consequentemente, servindo à Pátria. O ethos dele de advogado também nos diz algo 

sobre ele porque, de acordo com a CF / 88 e artigo 2º da OAB, “o advogado é aquele que 

é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações 

no exercício da profissão nos limites da lei e presta serviço público e função social sendo 

que seus atos constituem múnus público.” Sendo assim, o caráter nacionalista também se 

faz presente aí em ambas as profissões exercidas por ele. As duas profissões são essenciais 
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na vida de qualquer pessoa e prezam por acreditar em princípios de uma boa sociedade 

com suas profissões, pela manutenção da justiça, da igualdade, de servir à Pátria e ele 

leva isso com ele quando se torna Presidente: servir à Pátria.  

 Em certo trecho do livro de Maingueneau (2020), podemos ver: “Quando 

falamos de ethos, pensamos imediatamente em um locutor que influencia os demais em 

uma interação singular” (MAINGUENEAU, 2020, p. 136). E é isso que tanto o professor 

como o advogado fazem: por acreditarem em seus princípios, acabam influenciando – 

não que isso seja ruim – os demais, no caso, alunos e clientes, juízes, promotores, etc. 

 Jânio adota um tom bem amistoso na carta e agradece a todos, mas “de 

forma especial às Forças Nacionais” por achar que ninguém permitiria que renunciasse 

como observado por Linhares (2000). Fato é que nenhum dos dois mais tinha condições 

de governar o país por questões diversas, porém é interessante notar como a postura de 

ambos é diferente nisso: Getúlio coloca-se em um pedestal e não aceita a deposição do 

cargo; Jânio acredita ter feito um bom governo, mas não questiona a sua saída nem apela 

para o suicídio, aceitando a renúncia “de bom grado” e não tem a “noção” exata de que é 

o Salvador da Pátria. 

 Com isso, em uma passagem do livro, Maingueneau (2020) afirma: “os 

atores políticos pertencentes a grandes partidos, aqueles com chance de assumir o 

governo, tendem a se comportar como profissionais da política.” (MAINGUENEAU, 

2020, p. 96). Percebemos por essa passagem que ambos, eleitos presidentes, mantêm tons 

nas cartas de profissionais da política, isto é, eles falam de modo que possam convencer 

o seu público. 

 Maingueneau (2020) afirma em seu livro: “A enunciação exprime uma 

emoção ante um mundo que ele não controla... Esse ethos se manifesta por meio de frases 

nas quais o ‘eu’ está em posição agentiva (“eu decretei”, “eu determinei que todos os 

dispositivos”...) ” (MAINGUENEAU, 2020, p.104) e concordamos com o teórico francês 

que ao utilizarem tais expressões descritas acima para declararem o nacionalismo e o 

amor ao povo brasileiro, tanto Getúlio quanto Jânio estão deixando a emoção tomar conta 

diante de algo que eles não podem controlar - no caso a deposição da presidência - e para 

isso, falam em primeira pessoa, assumindo um papel de agente (cumpri, lutei, assumi...) 

enquanto estiveram no cargo, mas em Getúlio isso fica mais evidente.  

 Ressaltamos aqui que o fato de ambos relatarem o que fizeram de bom 

para o Brasil enquanto presidentes – como já foi dito tantas vezes, mas mais em Getúlio 

por achar que ninguém é mais poderoso do que ele – também é um indicador de que são 

nacionalistas.  

 Getúlio na carta utiliza um eu de reiteração, isto é, a repetição é usada para 

que as pessoas percebam como ele é dono das próprias ações e é o máximo, o salvador 

da Pátria até porque a atitude dele de se matar é por conta de não agüentar as 

conseqüências da sua saída do Governo. Com Jânio, percebemos um eu mais amistoso – 

embora ele também deixe claro que enquanto governante tenha tido o controle de seus 

atos - até porque a sua carta é mais protocolar.   

 Ainda em outra passagem do livro, temos: “Por um escoramento recíproco, 

o conteúdo do enunciado vem justificar o ethos de um locutor que demonstra dominar 

duplamente a situação: ele analisa e toma as decisões necessárias” (MAINGUENEAU, 

2020, p. 105) e conseguimos observar isso em ambas as cartas quando ambos relatam 

seus “feitos” como presidente almejando assim ao reconhecimento das pessoas 

(obviamente que isso é muito mais evidente na de Getúlio, o apelo na carta dele é muito 

maior). Quanto à valorização do nacional, temos, como uma das principais provas, a 
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citação da Petrobrás (exploradora de Petróleo brasileiro) na carta de Getúlio e na de Jânio 

quando diz que “há muitas maneiras de servir a Pátria”. 

 Segundo outra passagem do livro, temos:  
A eficácia do ethos assemelha-se assim ao fato de ele envolver, de 

alguma maneira, a enunciação sem estar explicitado no enunciado. O 

ethos do qual falamos aqui é, portanto, um ethos propriamente 

discursivo: o destinatário atribui a um locutor inscrito no mundo, fora 

de sua enunciação, traços que são, na realidade, intradiscursivos, pois 

associados à maneira com que ele está falando. (MAINGUENEAU, 

2020, p. 11) 

 

 Então, a maneira com que eles falam dá o tom de um ethos discursivo bem 

elaborado e que faz com que o destinatário – o povo - acredite que foram “heróis”. Cabe 

aqui também falarmos sobre as escolhas lexicais de ambos: enquanto Getúlio é mais 

subjetivo, utilizando frases mais complexas e bem elaboradas para comover as pessoas 

como podemos ver: “Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar 

sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.” (VARGAS, 1954); 

Jânio é mais objetivo, utiliza frases mais curtas e apenas conduz a leitura de seu eleitorado 

como podemos ver: “Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para 

os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha 

vida e da vida nacional.” (QUADROS, 1961).  

  Continuando nossa análise, ambos têm tons melancólicos nos documentos 

por conta de deixarem o cargo de presidente e falam em traição. Sendo assim, podemos 

perceber que eles sentem em ter que deixar o Governo. Vejamos um excerto da carta de 

Getúlio no qual fica evidente a sua tristeza e o seu apelo para que o povo reconheça os 

seus feitos:  

Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas 

posições que ocupavam, a felonia de hipócritas e traidores a quem 

beneficiei com honras e mercês e a insensibilidade moral de sicários 

que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente 

na opinião pública do país, contra a minha pessoa. Se a simples renúncia 

ao posto a que fui elevado pelo sufrágio do povo me permitisse viver 

esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas 

tal renúncia daria ensejo para com fúria, perseguirem-me e humilharem. 

Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos 

poderosos do dia e às castas privilegiadas. (VARGAS, 1954) 

 

 E agora o tom de melancolia da carta de Jânio que se mostra mais 

conformado apesar de triste:  

Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a 

corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais 

aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do 

exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se 

contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de 

colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a 

tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha 

autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. 
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Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os 

estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta 

página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da 

renúncia. (QUADROS, 1961) 

 Há nesses trechos uma interação entre os locutores e como diz 

Maingueneau (2020):  
Uma manifestação é uma pessoa coletiva porque, em um nível superior, 

as palavras de ordem dos indivíduos reunidos remetem à autoridade de 

uma entidade que os transcende, um hiperenunciador transitório, fiador 

do conjunto dos enunciados aderentes coexistentes na manifestação: as 

vítimas de determinada catástrofe, estudantes que recusam um projeto 

de lei, o povo que exige a deposição imediata do Presidente etc. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 117) 
 

 De acordo com o livro de Linhares (2000), Getúlio tinha certo apoio de 

parte da população no começo; mas, segundo o livro de Linhares (2000), “militares, parte 

da população e Carlos Lacerda – um dos principais nomes da oposição – ficaram 

descontentes com ele e fizeram pressão a fim de que saísse”; já Jânio, ainda de acordo 

com Linhares (2000), “nunca teve apoio e renunciou com baixa popularidade, além de ter 

apoio negado do Congresso e lidou com o descontentamento dos militares”. Visto isso, 

percebemos o quão o ethos representa uma manifestação coletiva de acordo com o trecho 

citado acima de Maingueneau (2020).  Ainda sobre isso, temos:  

 
Ainda não enfatizei uma propriedade comum às duas versões da oração: 

a enunciação iniciada com ‘eu’ é, ao mesmo tempo, individual e 

coletiva, dado que todos a recitam a uma só voz. Trata-se de um Eu que 

podemos chamar de ‘participativo’, simultaneamente pessoal e 

intercambiável. (MAINGUENEAU, 2020, p. 135)  
 

 Sem dúvida que o eu das cartas é tanto individual (porque pertence a quem 

as escreveu) quanto coletivo porque o povo, os militares, o Congresso, a oposição, os 

aliados e as Forças Armadas têm participação nas deposições de ambos além de serem 

um pouco “donos” delas (as cartas) como podemos observar em outra passagem que 

complementa o que dizemos: 

 
Quando falamos de ethos, pensamos imediatamente em um locutor que 

influencia os demais em uma interação singular. Em um enunciado 

integrado a um ritual, a enunciação se dirige a diversos actantes 

espirituais presentes, mas invisíveis, e aos ‘irmãos’ ou ao ‘padre’, 

presentes e visíveis. Mas ela também se dirige ao Destinador, que é a 

instituição que estabeleceu o texto e organiza o conjunto do ritual, 

definindo os actantes pertinentes e prescrevendo como relacioná-los. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 136) 

 

Essa troca: remetente/destinatário está presente a todo momento nessas cartas, o 

ethos dos presidentes faz-se presente nelas e o coletivo participa também estando tudo 

integrado e relacionado: momento histórico, remetente/destinatário e existe um “legado” 

deixado por eles, afinal, são estudados nas escolas e, dentro do governo de Getúlio, por 

exemplo, foram criadas estatais e leis como a CLT que perduram até os dias de hoje.  
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Considerações Finais 

 

 As cartas estudadas aqui são de extrema importância para o país porque 

representam momentos políticos distintos do Brasil bem como políticos distintos por 

conta do tom de ambos além da maneira de como eles se portam. Porém, pudemos 

observar que há semelhanças e diferenças entre elas e o ethos aqui apresenta papel 

fundamental: como esse sujeito se coloca frente a seus eleitores, como ele escolhe as 

palavras para falar com eles, como ele se comporta diante de uma situação adversa e 

desconfortável que é a renúncia “forçada” no caso de um e a renúncia “de bom grado” de 

outro. Getúlio utiliza um tom muito mais apelativo e inconformado enquanto Jânio é mais 

protocolar e centrado.  

 Vale lembrar também que o nome carta-testamento dá-nos a impressão de 

que Getúlio deixa-nos um legado, deixa “bens” ao povo brasileiro (poderíamos dizer aqui 

que ao citar Petrobrás, Eletrobrás e a criação da CLT, Getúlio está deixando uma 

“herança” ao Brasil) e a carta de renúncia de Jânio realmente corresponde a uma renúncia 

conformada, digamos assim, até porque ele fala que voltará às funções de professor e 

advogado; ou seja, há ocupação para ele que não seja a presidência e sendo professor e 

advogado – como já dissemos – ele contribui para a Pátria também além de validar o seu 

ethos nessas profissões deixando isso transparecer nas cartas. 

 Esses documentos são históricos não apenas por se tratarem de duas 

figuras políticas importantes, estudadas nas escolas e distintas, mas também porque 

nesses relatos encontramos muito do ethos estudado no livro de Maingueneau (2020) e 

que nos serve de base para entendermos o discurso e a postura dos ex-presidentes e o 

Brasil da época e de hoje. O destinatário dessas cartas também tem papel fundamental 

nelas porque atuam como uma das figuras centrais, participativas e ativas na história do 

país; sem ele, não é possível haver legado e atuação das personagens políticas Getúlio e 

Jânio.  
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