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Objetivo: o presente artigo tem por objetivo analisar a importância de resguardar a 

representação política da estância São Vicente que pertenceu ao fazendeiro João Goulart, e a 

fazenda Itu que era de propriedade de Getúlio Vargas, em São Borja, como espaço político 

histórico cultural em que se alinhavaram discussões políticas a nível nacional no período de 

1945 a 1950 para a eleição presidencial em que Getúlio Vargas passou a ocupar pela segunda 

vez, a presidência da República federativa do Brasil. 

 

Palavras Chave: Patrimônio Histórico, História Política, Nacionalismo. 

 

Em 1945, após deposição da presidência da república, Getúlio Vargas buscou 

revigorar as forças políticas em São Borja, terra missioneira, localizada em região de 

campanha e fronteira - oeste do Rio Grande do Sul. A importância deste espaço, desta 

paisagem cultural, pouco explorado pelas ciências políticas e pela historiografia nos remete a 

interpretar São Borja, como espaço histórico fértil, onde se formulou e construiu a abertura 

política para a participação das classes populares, e foram criadas propostas que visava o 

nacional desenvolvimentismo do país como um todo.  

 

A preocupação em resguardar a diversidade histórica e cultural do Brasil, 

surgiu em meados da década de 1930, no governo Getúlio Vargas, através de um decreto-lei 

n. 25, em que é criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, a 

                                                
1 Aluna do Curso de Especialização em História, Imagem e Memória das Missões: Educação para o Patrimônio – 

UNIPAMPA – São Borja-2013. 
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partir de um anteprojeto de lei de Mário de Andrade, que demonstrou uma visão sistemática 

da preservação para resguardar a totalidade patrimonial.
2
 

 

Através de pesquisa sobre a criação do SPHAN, identificou-se que este órgão 

foi criado por decreto presidencial assinado pelo presidente da República em 30 de novembro 

de 1937. A seguir, o conceito de patrimônio histórico conforme o decreto de criação do 

SPHAN: 

O decreto de criação do SPHAN definia o patrimônio histórico e artístico nacional 

como "o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja do interesse público quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico". Eram também classificados como patrimônio "monumentos naturais, bem 

como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 

que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana".3 

 

 

                                                
2 Mario de Andrade: No projeto, incluía tudo o que queria catalogar todas as manifestações culturais do homem 

brasileiro, não só seus artefatos, mas também registrar a sua música, seus usos, costumes, assim como o seu 

saber, o seu fazer. (LEMOS, 2006, p.40). 

3 WWW.cpdoc.com.br Acesso em: 29/06/2013. Diretrizes do Estado Novo (1937 - 1945) > Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

http://www.cpdoc.com.br/
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Fonte: Casa de Imagem e Memória – URCAMP – São Borja – 06/2013. 

 

Dessa forma, identificou-se a preocupação do governo Vargas não somente em 

preservar, mas primeiramente em identificar o patrimônio histórico nacional, como também 

ressaltou a importância da conservação da riqueza patrimonial do país pela população. Os 

cidadãos brasileiros foram chamados a zelar pela história do Brasil, pelo patrimônio material, 

imaterial e natural, que também serviu de estratégia desenvolvida por Vargas para reforçar a 

política do nacionalismo.  

 

 No dia 10 de outubro de 1994, o governador do estado do Rio Grande do Sul 

Alceu de Deus Collares, declarou “São Borja, Cidade Histórica”, conforme o artigo 82, inciso 

V da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento devido aos inúmeros 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais que contribuíram para a valorização histórica 

e cultural ao longo de seus 330 anos de história. O município de São Borja é uma das cidades 
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do Estado do Rio Grande do Sul, contempladas pelo alto reconhecimento de toda a sua 

diversidade histórica e cultural. 

 

 

Fonte:www.agenciapreview.com Acesso em: 12/06/2013. 

 

A estância São Vicente, e a estância do Itu, localizadas no município de São 

Borja, passaram a ser o centro político para articulações em torno do lançamento da campanha 

presidencial em 1950, em que Getúlio Vargas retornou ao Catete, após 15 anos ininterruptos 

no poder.  De 1930 a 1945 ocupou a presidência da República e após a deposição do governo, 

por aproximadamente 05 anos, Getúlio Vargas passou a revisar as estratégias políticas na 

Estância Itu, com visitas diárias do fazendeiro Jango da Estância São Vicente. 

 

 Este espaço extrapolou o local através da representação que as estâncias 

adquiriram por transformarem-se em “centro político do país”, pois com a presença de 

Getúlio Vargas ex-presidente da república em sua terra natal, o “campo político” foi 
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transferido para esta região, mais precisamente para as propriedades que possuíam a base 

econômica centrada na pecuária. 

 

“Essa questão da memória social. tão dependente da preservação sistemática de 

segmentos do Patrimônio Cultural, tem sido tratada com serenidade somente agora 

nos tempos recentes, a partir dos primeiros movimentos europeus da segunda 

metade do século XIX. Antes, só manifestações isoladas de estudiosos e 

colecionadores que, aos poucos, foram envolvendo e interessando as comunidades e 

os seus próprios governos, levando-os a, oficialmente, promover a preservação dos 

chamados Patrimônios Históricos e Artistícos.” (LEMOS, 2006. p. 22). 
 

Partindo do entendimento que paisagens são elementos materializados, como 

representações socioculturais, busca-se resguardar a representação das estâncias São Vicente 

de propriedade dos Goulart e a Estância Itu dos Vargas, em São Borja, como espaço político 

histórico cultural em que se alinhavaram discussões políticas a níveis nacionais no período de 

1945 a 1950. As decisões que delinearam os rumos da política brasileira contemporânea com 

destaque para o nacionalismo, industrialização, foram discutidas e alinhavadas em solo 

missioneiro, devido a origem de formação e fundação da redução São Francisco de Borja por 

volta de 1682. 

 

A relevância da aplicação do conceito de chancela na paisagem cultural 

referente às Estâncias dos ex-presidentes está relacionada a importância deste espaço para o 

desenvolvimento de estratégias políticas, para conquistar o eleitorado e consequentemente 

driblar a ressentida e histórica oposição paulista que não aceitava continuar alijada do poder, 

devido ao longo período de permanência de Vargas como presidente do Brasil, (1930-1945) – 

( 1950-1954). 

 

Historiadores (Ferreira, D’Áraújo, Villa) referem – se ao período de 1945 a 

1950 como período de “ostracismo” vivido por Getúlio Vargas na fazenda Itu, em São Borja, 

sua terra natal. Vale destacar que em 1947, após exercer a função de senador Getúlio Vargas 

regressou a São Borja, para de imediato tratar de costurar estratégias políticas para as eleições 

presidenciais marcadas para o ano de 1950. Dessa forma, a versão apresentada pela 
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historiografia oficial de que Vargas passou esse período afastado da política deve ser revisto 

uma vez que, Vargas encontrava-se afastado da presidência da república e jamais da política. 

 

Conforme o depoimento da esposa de João Goulart, Maria Thereza Fontella 

Goulart refere-se à iniciação de Jango na política: 

 

[...] a história que nos conta ela ouviu, e por várias vezes, do próprio Jango. Foi em 

1934, quando o presidente Getúlio Vargas, em visita a São Borja era homenageado 

com uma churrascada na fazenda do Coronel Vicente Goulart, pai do futuro 

presidente. As tantas, no ardor de seus dezessete anos, João Goulart pediu a palavra 

e durante minutos improvisou um candente discurso enaltecendo a figura de Getúlio: 

“líder inconteste da revolução de 30.” (PINHEIRO NETO, 1993, p. 24). 

 

 

 A importância da Estância Itu e São Vicente como espaço de tratativas, 

coligações, apoios políticos além da localização geográfica, tem muito a contribuir com 

interpretações sobre a política contemporânea através da Nova História Política, a qual propõe 

um novo olhar das ciências humanas a partir da década de 1970, com o advento da Escola dos 

Annales.   

 

Mas ainda na atualidade, o descrédito referente a política e aos políticos 

permeiam as relações sociais e ainda marca o estudo do político. Uma das grandes 

contribuições da Nova História Política está atrelada a abordagem de seu objeto e ações dos 

homens no campo político. 

 

João José Fontella, irmão de Maria Thereza Goulart, descreve a amizade de 

Jango para com Getúlio Vargas, da seguinte forma:  

 

“Mas Jango era um cara popular e importante em São Borja, antes mesmo de ser 

político. Tomava cerveja ou uísque num bar que se chamava Bar da Georgina. 

Janguinho era a maior figura de São Borja na época em que eu era garoto. Porque 

era o maior invernador de gado e uma pessoa simples, muito simpática... Era 

também muito moço, com a capacidade de trabalho muito grande e gostava de 
novidades. Era um inovador. Foi o primeiro cara a ter avião na região! Por isso era 

muito invejado, porque tinha uma capacidade de raciocínio rápida, uma visão 



7 

 

 

enorme para negócios. Com pouca idade, movimentava diversas fazendas de 

invernada de boi. Depois que o presidente Vargas foi deposto, ele, todo o dia de 

manhã, levantava, pegava o avião e ia visitar o velho na fazenda Itu. O presidente 
Vargas era amigo do pai dele, então havia uma amizade de família. (GOMES; 

FERREIRA, 2007, p. 30). 

 

 

João Goulart proprietário da Estância São Vicente, a transformou em centro 

político de discussão e articulação da política nacional. A ligação de Vargas com João Goulart 

é oriunda das relações de compadrio, entre antigas famílias tradicionais do Rio Grande do Sul. 

Os encontros com autoridades políticas que aterrizaram em são Borja acontecia na estância 

São Vicente, tendo o jovem proprietário o papel de anfitrião e logo, passou a articulador da 

campanha de Getúlio Vargas a presidência da República. 

 

Através do uso de algumas “memórias” disponíveis no site do CPDOC, 

pretende-se ilustrar o vínculo de João Goulart com Getúlio Vargas. 

 

ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO.
4
  

 

“Jango é um missioneiro. Quando digo missioneiro, falo desse temperamento que 

em parte era do meu pai, do povo das missões, meio espanhol, meio português, mais 

espanhol do que português. Brizola já é a primeira edição brasileira de Siciliano. 

Trouxe o temperamento, não digo mafioso, mas de querer comandar mesmo sem o 

necessário lastro: coisa que o Jango não fazia, não era ambicioso. Contei aqui que, 

quando foi escolhido Ministro do Trabalho, Jango me disse: “A senhora não dá um 

jeito de me tirar disso?”Bolas! Qualquer outro estaria dando pinotes! Brizola é mais 
ambicioso do que Jango jamais foi, e em um espírito gregário diferente do espírito 

gregário do Jango. Há uma observação que precisa ser feita: o gaúcho missioneiro 

não é humilde, é altivo, e a agregação dele com outros se dá em pé de igualdade, o 

que era feitio do Jango. Já Brizola tem o feitio de chefe, considera que os outros 

estejam abaixo dele. Com Jango não, era em pé de igualdade. Essa é a grande 

diferença entre os dois, a meu ver. 

Jango tinha por meu pai uma espécie de carinho filial. E era recíproco. Mas essa 

história de dizer que ele seria herdeiro de Getúlio, isso é conversa para boi dormir, 

                                                
4 Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Auxiliar de gabinete da presidência da República (1937-1945). Data da 

entrevista: 25/04/1979 a 10/05/1979. Entrevistador: Maria Cristina Guido. Disponível em: <www.cpdoc.com.br> 

Acesso em: 22/06/2014. 

 

http://www.cpdoc.com.br/
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porque inclusive a carta ao Jango foi uma mera circunstância fortuita. Quando papai 

escreve a carta, ele sabia que não podia entregá-la a mim, porque eu estava 

desconfiada desde que tinha apanhado o tal bilhete. Então, ele não podia confiar em 
mim. 

Entregou primeiro ao Bejo, meu tio e o Benjamim disseram: não, Getúlio, entrega 

isso para o Jango, que vai amanhã para Buenos Aires e, se tiver que publicar, ele 

publica lá”. Jango botou a carta no bolso e não leu. Só foi ler de manhã, quando meu 

pai já estava morto. A segunda via, a que foi publicada nos jornais, foi meu marido 

que encontrou na mesinha da cabeceira. E a terceira via era a que estava no cofre, 

que eu peguei depois. De modo que essa história de dizer que o Jango é herdeiro ou 

que nós somos herdeiros é besteira. Herdeiro foi o povo brasileiro,” 

 

No início de abril de 1950, durante um comício no Rio Grande do Sul, Goulart 

lançou o nome de Vargas como candidato petebista e, no dia 19 desse mesmo mês, durante as 

comemorações do aniversário do ex-presidente, realizadas por Goulart em sua estância, 

Getúlio comunicou oficialmente ter aceitado sua indicação para as eleições de 03 de outubro 

seguinte. 

 

Preservar, diz o mestre Aurélio, é livrar de algum mal, manter livre de corrupção 

perigo ou dano, conservar, livrar, defender e resguardar. Todas essas providencias, 

no nosso caso, estão, ou deveriam estar, incidindo sobre uma amostragem 

representativa da totalidade dos elementos que compõe o amplo Patrimônio 

Cultural; sobre todos, porque havendo tal entrelaçamento entre eles, como já 
víamos, se um deles não é guardado o conjunto se desarmoniza e se desequilibra o 

que no fundo não é bem o que se queria, pois o escopo seria um fiel retrato de um 

estágio cultural.  (LEMOS, 2006, p. 24). 

 

 

Agregada a representação política que emana deste espaço histórico cultural, 

transmite à informação que o Brasil teve dois presidentes missioneiros, oriundos de São 

Borja, espaço geográfico em que foi construída a primeira redução dos Sete Povos das 

Missões, a redução de São Francisco de Borja.  

 

Por isso, a discussão que divide moradores de São Borja sobre terra dos 

presidentes, ou terra missioneira, vai muito além da superfície. Primeiramente, deve se 

conhecer a história e a origem dos fatos e dos personagens envolvidos para conseguir 

contemplar o entendimento de que São Borja é um espaço histórico fértil. Tanto o advento das 
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“missões” como os “missioneiros” que conquistaram o ápice da presidência da República dão 

forma a paisagem cultural emoldurada por São Borja. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As representações de pertencimento a um determinado lugar, ou espaço 

também podem ser consideradas como paisagem cultural, a qual é fruto da ação do homem. 

São muitas as características referentes ao patrimônio histórico identificados em São Borja 

como elementos materializados em nossa cultura local e regional.  

 

Dessa forma, constatou-se que em São Borja, a fazenda Itu e fazenda São 

Vicente como cenário de articulações político nacional (1945-1950) têm muito a revelar sobre 

elementos da cultura social e política materializada no imaginário popular. Por este motivo, 

justifica-se a aplicação do instrumento de chancela voltado para a preservação do patrimônio 

histórico e cultural em São Borja, através de ações voltadas para a preservação das paisagens 

culturais brasileiras.  

 

Preservar significa conhecer para proteger, devido ao valor de representação ou 

identificação que determinado patrimônio exala, a contribuição da chancela irá reforçar 

perante novas gerações o significado que teve as relações políticas estabelecidas em São 

Borja, pois véspera de 1950 as diretrizes políticas do país foram articulas dentro das Estâncias 

Itu e São Vicente, ou seja, de São Borja para o Catete. 
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