
Getúlio Dornelles Vargas (19/04/1882 -
24/08/1954) 



Retomando o conteúdo “193”



Esperanças na República Nova (1930) “193”

✓ Junto a República Nova, vieram as 
expectativas em relação ao novo 
governo

✓ Os grupos que apoiaram a A.L., 
como vimos foi: as oligarquias 
dissidentes (troca de poder), a 
burguesia industrial (mudança na 
economia),  classes médias e os 
tenentes (participação política e 
moralização) e os operários 
(mudanças sociais e dignidade)

✓ Dentre essas classes, vemos desejos 
de mudanças radicais e outros 
grupos com desejo de uma simples 
reforma no esquema de poder. Qual 
dos interesses foram atendidos?



Visões diferentes: Revolução ou Troca de poderes? 
“194”



19 anos de governo (1930-1945) e (1951-1954) 



1930-1934: Vargas e os decretos Leis. “Trabalhadores 
do Brasil”  “195”



1932: Movimento MMDC “195”

✓ Devido aos interventores nos estados, aumentou muito a 
insatisfação das elites no estado de São Paulo contra 
Vargas. 

✓ Após dois anos sem montar uma Assembleia Constituinte, 
as elites paulistas convocou o povo para lutarem contra o 
Governo Federal

✓ Os paulistas reivindicavam a saída do governador 
nomeado por Vargas, convocar uma Assembleia 
Constituinte e promulgar uma nova Constituição. Além de 
criticarem o governo como autoritário e antidemocrático

✓ Vargas não atendeu as reivindicações, e, em maio de 1932 
começou uma série de manifestações de rua. 

✓ 23/05 “Batalha da praça da República”: houve forte 
reação policial, ocasionando a morte de quatro 
estudantes (Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo). As 
iniciais dos nomes destes estudantes (MMDC) 
transformou-se no símbolo da revolução paulista



09/07/1932- Revolução Constitucionalista 
“Perdemos, mas vencemos” “195”

• Com Vargas não atendeu as 
reivindicações dos paulistas, 
em maio de 1932 começaram 
uma série de manifestações de 
rua contrárias ao governo 
Vargas. Numa destas 
manifestações, houve forte 
reação policial, ocasionando a 
morte de quatro estudantes 
(Martins, Miragaia, Dráusio e 
Camargo). As iniciais dos 
nomes destes estudantes 
(MMDC) transformou-se no 
símbolo da revolução.

✓ Com a morte dos estudantes o sentimento de patriotismo 
nos paulistas só aumentaram

✓ Grande número de civis se juntaram as tropas paulistas, 
passaram a ajudar com doações de joias (participação 
feminina) e as empresas começaram a produzir armas para 
ajudar no movimento (35 mil homens)

✓ A Legião Negra, também ajudou nas lutas, até mesmo tendo 
seus descendentes mortos no passado em seus quilombos

✓ Os paulistanos, lutaram 3 meses contra as tropas federais do 
Brasil (100 mil), esperando apoio de outros estados o que não 
aconteceu. Média de 900 mortos e 15 mil feridos

✓ Os paulistas perderam a batalha, mas acabaram forçando 
Vargas a convocar uma Assembleia para formular uma 
Constituição e convocar eleições, nomeação de um paulista 
civil,  exílio de seus líderes, as dívidas do Estado foi 
incorporada pelo governo central.

✓ Por esses motivos que comemoram  o movimento e o 
chamam de Revolução.



Vargas indiretamente, ganhou mais 4 anos de 
governo. Golpe? 



Uma nova tática de governo: O Populismo “198 e 199”

▪ Populismo: Prática que o governante 
estabelece com as massas (classe menos 
favorecida) direta e emocional. Passando a 
imagem de um  “pai”, bondoso e amigo. As 
conquistas após anos de lutas dos 
trabalhadores, viram concessões de seu 
“protetor”

▪ O dominado não percebe a dominação, o povo 
sente-se importante

▪ Nessa forma de governo, Vargas controlava 
todas organizações populares (Liga Eleitoral, 
Escolas de Samba, Grupos de Progresso 
Feminino, Sindicatos “pelegos”) que deixavam 
de lutar em benefício do povo para auxiliarem 
o governo

▪ Devido a esse controle, Vargas tornava a 
população cada vez menos politizada



1939: DIP: Propagandas = 
Manipulação.“199”



Vargas e o Rádio: Criação de uma 
identidade nacional  “199”

• As transmissões de rádio no Brasil começaram em 1922, mas no 
começo o aparelho era muito caro, poucos tinham

• Na década de 1930, a indústria elétrica ajudou o rádio a se popularizar, 
invadindo as casas

• A transmissão vinha da Capital-RJ, valores culturais era levado as casas 
de todas as regiões do Brasil

• 1936- Radio Nacional: Vargas financiava a rádio para manter a melhor 
programação (músicos, cantores, radionovelas, humoristas), assim 
prendia seus ouvintes e passava as mensagens que desejava ao povo

• Vargas criou a “Hora do Brasil”, que existe até hoje como “A voz do 
Brasil”

• Rádio Mauá (RJ): Ligada ao Ministério do Trabalho “a emissora do 
trabalhador” ajudava a popularizar a imagem de Vargas



Concurso Público: “Igualdade” em 
oportunidades? #OMITO? “199”

✓Durante o Império e a República Velha, Cabia ao 
Imperador e Governantes escolherem quem iria assumir 
os cargos políticos (indicações)

✓ Vargas passou a contratar funcionários estáveis por meio 
de provas para os Cargos Públicos, passando a ter o país 
um planejamento de políticas públicas

✓O país passou a ter uma estrutura estável de Estado, os 
governos são trocados, mas os serviços públicos (saúde, 
educação, transporte, energia, entre outros) continuam, o 
povo agora sabe com quais serviços públicos podemos 
contar



A Nova República parecia melhor que a Velha! Seria 
melhor mesmo ou menos pior? “200”

• O povo que antes era inimigo, 
tornou-se amigo na Nova República

▪ Vargas concedia alguns conquistas 
aos trabalhadores, financiava 
comemorações e manifestações em 
favor ao povo

▪ Porém, ao mesmo tempo, 
centralizava o poder em sua figura, 
tirando os direitos individuais da 
população

▪ O povo não podia fazer greves, 
manifestações e quem fosse contra o 
governo era perseguido. 



O Fascismo também chegou no Brasil contra os comunistas. 
#ExtremaDireita “200”

✓ Após a “Rev. 30”, o cenário político 
brasileiro estava crescendo nos ideais 
comunistas

✓ Os integralistas, usavam de ideologia 
nacionalista para trazerem a população 
para seu lado

✓ Utilizavam de uma saudação comum 
“Anauê”, expressão de origem indígena, 
para cumprimentar seus associados (Você 
é meu irmão). 

✓ Usavam a letra de origem grega SIGMA, 
que era um símbolo matemático que 
quer dizer “somatória”

✓ Esse grupo foi apoiado pelo Presidente G. 
Vargas desde sua fundação, afinal seus 
ideais eram parecidos “Interesse 
Momentâneo”



O “Monstro” comunista veio forte no Brasil para 
combater o fascismo. #ESQUERDA “200 e 201”

✓ 1935, foi Fundada a ANL (Aliança Nacional Libertadora): Liderados por Luís C. 
Prestes (clandestino), o grupo (militares, comunistas e simpatizantes) passou 
a fazer comícios e manifestações contra o governo, fazendo Vargas declarar a 
organização e o partido comunista ilegais no país

✓ Intentona comunista: Em novembro de 1935, a ANL já na ilegalidade com 
ajuda do Partido Comunista, tentou derrubar o governo através de um golpe 
que contava com a ajuda dos quartéis militares dos estados brasileiros.

✓ Vargas conseguiu controlar as tentativas, reprimiu e prendeu seus líderes

✓ Prestes o “Cavaleiro da Esperança”, foi solto quando acabou o Estado Novo 
(1945). Durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), foi novamente 
perseguido, mas fugiu para a URSS, voltando em 1979. Morreu em 1990

✓ Consequências da Intentona Comunista: Estado de sítio, concentração de 
poder, caça ainda maior aos comunistas.



Eleições de 1938 chegando “201”

• Em 1937, o governo sentia uma grande ameaça 
comunista no Brasil

• Vargas, tinha o apoio dos líderes do Comando  das 
Forças Armadas, Góis Monteiro e Eurico Gaspar 
Dutra

• Vargas, precisava de um motivo para justificar um 
golpe que o mesmo já vinha tramando para dar 
continuidade a seu governo



Verdade ou Mentira? “200”

▪ As eleições aconteceria em janeiro de 
1938

▪ Em setembro de 1937, General Góes 
Monteiro divulgou a suposta carta com 
o plano comunista, pelas rádios, ligando 
esse grupo a Intentona Comunista

▪ O Plano foi utilizado como pretexto para 
Vargas conseguir cancelar as eleições e  
manter-se no poder até eliminar o 
“perigo” vermelho no país

▪ Plano Cohen era uma referência ao líder 
comunista Bela Cohen (Hungria). 

▪ Com apoio da AIB, Vargas decretou 
estado de sítio no Brasil e Outorgou 
uma nova Constituição



A parada era séria... VARGAS COLOCOU  A DIREITA E A 
ESQUERDA NO BOLSO.    

✓ Entre outras ações o Plano 
Cohen previa: Greve Geral, 
manifestações populares, 
saques, incêndios as igrejas e 
mortes a qualquer autoridade 
que fosse contra a revolução.

✓Após o golpe, Vargas fechou até 
a AIB em 1938, abrindo 
caminhos assim para uma 
ditadura sem oposição ao seu 
governos



ERA MENTIRA! 

▪ Em 1945, com o Estado 
Novo em Crise, o próprio 
General Góes Monteiro 
anunciou que a carta 
que havia chegado em 
suas mãos era falsa.

▪ O General Olímpio 
Mourão Filho, integrante 
da AIB, disse que Plínio 
Salgado que pediu para 
ele redigir a carta em 
forma de simulação e 
uma cópia vazou

▪ Plínio alegou não ter 
contado a farsa do 
plano, para não 
desmoralizar o exército



Ditadura de Vargas  “201”



Controle Social “Manter a ordem interna e a 
união nacional” “201”

✓ Vargas fechou o congresso, todos os partidos 
políticos e a Justiça Eleitoral

✓ Seus assessores redigiram uma nova 
Constituição que foi outorgada “POLACA”, 
Centralização do Poder “Executivo”

✓ Polaca era referência ao  governo semifascista 
polonês que era autoritário e também havia 
outorgado sua constituição

✓ Censura, fim das greves, domínio dos 
sindicatos ”peleguismo”, uso do rádio para 
manipulações, perseguições e mortes a seus 
opositores, pena de morte na constituição, 
divulgação extrema de sua imagem como um 
pai do povo foram utilizadas

✓ 1941: Justiça do Trabalho: Julgar conflitos
✓ CLT- 1943- consolidação e unificação das leis 

Trabalhistas



ECONOMIA “Do Brasil Agrário para o Industrial” “203”

✓ 1930: Proteção do café (Intervenção 
Estatal) era necessária, pois ainda 
dependia dos lucros do café e manter 
algumas elites agrárias como aliados

✓ Base de 100 milhões de sacas de café 
foram queimadas 

✓ Porém os cafeicultores foram 
impedidos de fazerem novos plantios, 
além de arcarem com seus prejuízos

✓ Outros produtos tiveram a atenção de 
Vargas (cacau, mate, açúcar, álcool), 
mas a vocação agrícola ia perdendo 
prioridade para as indústrias

✓ Vargas passou a se aproximar dos 
industriais, com discursos nacionalistas 
de uma nação soberana não pode 
depender de outra



“Para um país ser soberano tem que produzir e 
consumir” “204”

✓ Incentivo a produção de bens de consumo e menos importações 
(protecionismo)

✓ Infraestrutura era fundamental: Vargas incentivou os meios de transporte, 
energia e indústria de base

✓ 1930 a 1940 (intervenção estatal): de 4 mil para 13 mil construções 
(pontes, rodovias, indústrias). Geração de empregos

✓ Êxodo Rural: Mão de obra barata nas Cidades
✓ Sindicatos controlados: Não havia greves, o que garantia maior produção 

para os patrões e para o país
✓ Incentivos fiscais para quem investisse nas indústrias
✓ Com esses recursos e a crise industrial na Europa, os industriais 

começaram a comprar maquinários do exterior a custo baixo, acelerando 
nossa produção interna

✓ Fortalecendo os trabalhadores com as novas leis trabalhistas, Vargas criou 
condições financeiras para formar um mercado interno forte e aquecido



Indústrias de Base “O Alicerce” “204 e 205”

✓ Indústrias de base que produzem matérias-primas para outras indústrias 
produzirem os bens de consumo 

✓ Essas indústrias são caras e demoram a dar lucros, sendo difícil investimentos 
particulares nesse setor. Então Vargas criou algumas Estatais

✓ IBGE- 1936: Conhecer a realidade do país e da população. Com esses dados 
são feitos os projetos de melhorias e dominação do território brasileiro

✓ 1937: Novo código de minas: passou a ser restrita à empresas nacionais a 
exploração e extração dos minérios, principalmente o ferro

✓ 1941- CSN-RJ (Companhia Siderúrgica Nacional): Produção de aço para a 
guerra e desenvolvimento do país 

✓ 1942- Vale do Rio Doce (MG): Ferro, cobre, carvão e alumínio
✓ 1942: Fábrica Nacional de Motores (RJ)
✓ O país produzindo matéria-prima, precisava de energia.
✓ Projeto ELETROBRÁS (1961). Além de investir em hidrelétricas estatais
✓ Petrobras 1953: “O petróleo é nosso”: Uma empresa que produz combustível
✓ 1952- BNDES: Banco Nacional de desenvolvimento econômico. Foco era 

impulsionar as empresas para desenvolvimento do país



Nacionalista (Monopólio) x Entreguistas (Desmonopolizar) 
“204”

✓ 1936: Vargas proibiu a exploração do 
Petróleo por empresas estrangeiras 

✓ 1938: CNP- Conselho Nacional do Petróleo
✓ 1946-1950: No governo Dutra, a nova 

constituição brasileira dizia que o petróleo 
poderia ser explorado por empresas 
estrangeiros

✓ 1948: Surgiu o lema “O Petróleo é nosso” 
por grupos nacionalistas, que tomou o Brasil 
em debates. Entreguistas X Nacionalistas.

✓ Esses debates foram usados por Vargas em 
sua campanha para presidente em 1951

✓ 1953: Vargas criou a Petrobras e 
monopolizou a extração do Petróleo.

✓ 1997: FHC abriu algumas cotas para 
estrangeiros



Populismo e Ditadura x Cidadania e Democracia 
“206”

✓ Vimos que o populismo manipula e desarticula o povo, tirando 
seus direitos individuais, isso não é democracia. Vargas por vários 
momentos desrespeitou a democracia brasileira

✓ Já um governo democrático, prega o diálogo com povo. Exemplos:
✓ Constituição mediando as relações da sociedade. Por mais que 

você ache uma lei injusta, não te dá o direito de desobedecê-la. 
Devemos cobrar do legislativo

✓ Judiciário independente, para fazer as leis serem respeitadas e 
punir quem desobedecê-las com imparcialidade

✓ Legisladores (eleições limpas) que representam vários grupos 
sociais. Dessa forma as leis tendem a atingir uma parcela maior da 
população

✓ Participação do povo, quanto mais o povo lutar, cobrar e 
acompanhar as promessas dos políticos, maiores as chances de 
termos governantes sérios e honestos, sem manipulação

✓ Temos o direito de trocar os governantes que não respeitem as leis 
e o povo através do voto


