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1. CARTA AOS ALUNOS  

Caros alunos, é um prazer recebê-los no Gabinete de Vargas! Em primeiro lugar, gostaria de 

agradecer toda a confiança e oportunidade que foi nos dada pelo secretariado e pelo Colégio 

Sigma para assumir esse comitê e poder realizá-lo da melhor forma possível. Acredito que o 

tema escolhido será de extrema importância para todos os alunos tanto no âmbito escolar quanto 

para trabalhar as habilidades de oratória e negociação do Sigma-Múndi. A equipe de diretores 

do comitê será composta pela Camila Beda e pela Lorena Galvão, vamos nos apresentar 

brevemente para vocês nos conhecerem melhor. 

Oi pessoal, sou a Lorena Galvão, tenho 19 anos e estou muito feliz de poder trabalhar no 

Gabinete de Vargas com vocês! Atualmente, curso Relações Internacionais no CEUB e também 

Ciência Política na UFPE (sim, duas faculdades), gosto muito de política e de história por isso 

estou tão empolgada em relação ao tema do comitê. Saindo um pouco da parte acadêmica, no 

meu tempo livre gosto muito de ler, fazer crochê, ver vídeos de gatinhos e de sair com meus 

amigos. Além disso, gosto muito de música, principalmente da Taylor Swift, podem sempre 

contar comigo quando o assunto for esse. Por fim, gostaria de agradecer todo mundo que 

escolheu esse comitê, mal posso esperar para conhecê-los no primeiro treinamento. 

Oi gente, eu sou a Camila, tenho 21 anos, acabei de fazer no início de fevereiro (aquariana), 

e sou estudante de Ciência Política pela UnB. Me interesso muito pelo estudo de partidos, 

coligações políticas, sistemas de governo entre outros assuntos do curso e por história e filosofia 

também. E de simulações, claro. Já sobre minha vida pessoal eu gosto muito de jogos de 

tabuleiro, principalmente de blefe, ou um ticket to run da vida, gosto muito de ouvir música e 

descobrir músicas novas aleatórias, gosto muito da Taylor Swift (como a Lorena e só 

descobrimos isso no guia), System of a down e The Killers (sim tudo a ver). Estou muito feliz 

de estar aqui com vocês e de ter consolidado essa ideia tão incrível do secretariado junto com a 

Lorena e junto de todos vocês que aderiram a ideia de um comitê sobre gabinete do Vargas. 

Sem mais delongas, que comecem os jogos! 

Dadas as apresentações, vamos agora para as discussões acerca do tema do comitê, 

iremos apresentar de forma breve o que será discutido no gabinete, além de explicar sobre os 

principais períodos da Era Vargas até o fim do Estado Novo. Lembrando que o guia é apenas 

para introduzir os delegados ao tema e dar um "norte" para iniciar suas próprias pesquisas, é 

essencial que os alunos além de ler o guia busque mais informações individualmente, 

principalmente em relação a sua representação dentro do comitê.    
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2. INTRODUÇÃO  

Considerando que o comitê será histórico, é importante compreender que os alunos 

atuarão como membros do gabinete de Vargas do período de 1939 a 1945, ou seja, tudo que 

será discutido será realizado de acordo com as notícias e as pautas daquele período. Com isso, 

os delegados do gabinete têm a capacidade de "mudar o futuro" de acordo com suas ações do 

comitê. Entretanto, para poder fazer tais ações é importante que os alunos conheçam de forma 

satisfatória os eventos que ocorreram durante a Era Vargas, para que, assim, suas decisões 

dentro do comitê possam ser tomadas da melhor forma e sempre respeitando as ideologias e a 

política "externa" de sua representação. 

No tópico 3 será debatido de que maneira ocorre a queda da política do café com leite 

que caracteriza a República Velha, o que ao longo do texto será evidenciado se de fato houve 

uma mudança de sistema governamental ou apenas uma mudança entre oligarquias no poder. 

Ademais é nesse tópico que é retratada a importante revolução de 30, a qual consolidou Vargas 

no poder e a ditadura varguista a partir da revolta dos tenentes. 

Quando se fala de política econômica da Era Vargas, faz-se extremamente necessário 

entender a crise do café e como Vargas utilizou-se de princípios nacionalistas, 

desenvolvimentistas e keynesianos para salvar a economia brasileira da crise de 29, do colapso 

do mercado financeiro internacional. Ademais, nesse tópico mostra-se um pouco da revolta dos 

paulistas com o governo Vargas devido a sua centralização da gestão dos negócios relativos ao 

café que antes se encontravam nas mãos dos paulistas. 

Já no tópico relativo à revolução constitucionalista de 32 evidencia-se toda a revolta 

paulista acumulada por diversas atitudes de Vargas resultando em um verdadeiro embate. Aqui, 

comenta-se da trágica morte dos jovens paulistas que depois ficaram conhecidos como MMDC 

que impulsionaram o movimento. Ademais, a constituição de 1934 foi uma reivindicação do 

grupo para conter os poderes demasiados de Vargas. 

No tópico seguinte, serão discutidos os principais pontos e ações tomadas por Getúlio 

Vargas logo após o Plano Cohen e o estabelecimento do Estado Novo, nessa parte do guia, será 

destacada o desenvolvimento da nova constituição brasileira apelidada de "Polaca" e a agenda 

varguista daquele período. Além disso, a grande pauta do tópico está na questão da ascensão 

dos movimentos integralistas no Brasil e da relação de Vargas com as ideologias totalitaristas, 
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ambos fatores preponderantes para compreender a participação do país na Segunda Guerra 

Mundial. 

Por fim, traz-se o período de decadência do Estado Novo, nesse momento busca-se 

explicar como Getúlio Vargas acabou saindo do poder e como que o Brasil retornou a um 

regime democrático. Para finalizar o guia, também é abordado o período "atual" do comitê, ou 

seja, para indicar o momento o tempo parou para os delegados e de onde começam as sessões 

do gabinete varguista no Sigma-Múndi.   

3. DECADÊNCIA DA REPÚBLICA VELHA E A REVOLUÇÃO DE 1930  

A Revolução de 1930 abre espaço para a ascensão de Vargas e de grupos heterogêneos 

de oposição à República Velha sob uma mesma causa. Esses grupos eram uma oposição à elite 

oligárquica que vigorou no poder por muito tempo e que reivindicavam por espaço no poder. 

Porém, por se tratar de um grupo tão diverso ele também era inconsistente, o próprio movimento 

tenentista não contava com um projeto de Estado comum e nem uma base ideológica. Isso é 

percebido ao constatar que com a dissolução do movimento alguns militares aderiram ao 

comunismo, como no caso de Prestes, e outros ao fascismo, como os grupos que depois irão 

formar o movimento integralista.  

No campo político, a Aliança Liberal, grupo composto pelos tenentistas e outras 

oligarquias que propunham um novo projeto político, passa a se opor a Washington Luís quando 

ele descumpri o revezamento da política do café com leite e indicou um paulista, Júlio Prestes, 

no lugar de um mineiro. (FIGURA 1) 

 

 



6 

Figura 1: A imagem evidencia as reivindicações apresentadas pelos tenentes mesmo sem um projeto de 

governo comum. 

 

As fraudes, tão criticadas, se repetiram na eleição e, com isso, a eleição de Júlio Prestes 

gerou um sentimento de revolta entre os ex-tenentes e os moderados, que aderiram ao grupo 

pois tinham medo de que o povo fizesse a revolução. Apesar da perda da Aliança liberal, Vargas 

voltou a se aproximar dos paulistas, porém membros da Aliança não se conformaram e 

iniciaram uma conspiração para a derrubada do poder. Os rumores, espalhados pelo Brasil, 

propiciaram uma organização com armas clandestinas dos rebeldes. O assassinato do Vice de 

Vargas, João Pessoa, serviu como estopim para a Revolução. O Presidente, Washigton Luís foi 

acusado do assassinato, gerando mais revolta armada para depô-lo quando na verdade o 

assassino era João Dantas, motivado pela disputa de ambos no interior da Paraíba, e pela 

divulgação de João Pessoa das cartas de Dantas com a sua namorada. 

A partir desse momento, inicia-se a Revolução de 1930. A revolta tomou conta do Rio 

Grande do Sul e de Minas Gerais, Washington fora deposto e a sucessão de Júlio Prestes não 

aconteceu. Formou-se o governo provisório, os militares obtiveram êxito no seu golpe militar. 

Após a constituição do governo provisório por generais, Vargas chega a São Paulo e toma posse 

dele. A revolução de 1930, portanto, simbolizou a passagem de um país agroexportador para 

um país urbano-industrial. 

4. A ERA VARGAS 
4.1. Governo Provisório (1930-1934)  

4.1.1. Crise do café 

O ano de 1930 começa já impactado economicamente pela crise de 1929 com a quebra 

da bolsa de valores. A partir disso, o pensamento intervencionista vigora com força por muitos 

Estados. O governo Varguista é um exemplo de tentativa de centralização do poder. Outros 

Estados com a Alemanha nazista e a Itália fascista também tiveram uma política econômica 

bastante intervencionista. 

Com o objetivo de controlar a oferta e conter a queda dos preços no mercado 

internacional, Getúlio Vargas mandou queimar os estoques de café, pois com a quebra da bolsa 

os preços estavam caindo mais e mais juntamente com a exportação. A responsabilidade da 

gestão do café, até então, estava nas mãos do Instituto do Café do Estado de São Paulo. Em 16 

de maio o governo por meio do Conselho Nacional do Café passa a assumir as antigas funções 
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de São Paulo de estocagem, comercialização, etc. O Brasil produzia quantidade suficiente de 

café para abastecer o mercado mundial, Os fazendeiros realizavam grandes empréstimos sem 

saber que estavam apenas adiando o problema da imensa produção. Em 1945 queimaram-se 

mais de 70 milhões de sacas de café, fica impossível, então, realizar novos empréstimos com a 

falência do sistema financeiro internacional. Noel Rosa e Braguinha satirizam a situação, a 

tamanha quantidade de café na música “Samba da Boa Vontade” 

"Comparo o meu Brasil 

A uma criança perdulária 

Que anda sem vintém 

Mas tem a mãe que é milionária 

E que jurou, batendo pé, 

Que iremos à Europa 

Num aterro de café 

(Nisto eu sempre tive fé)" 

4.1.2. Revolução constitucionalista 

 Vargas e os paulistas tinham dificuldades em convergir, porém, com as políticas de 

valorização do café os paulistas acabaram sendo favorecidos, fato que não apaziguou a relação. 

Assim, apesar das tentativas de Vargas a oligarquia paulista não se sentia inserida no governo 

varguista e se colocaram contra o centralismo Varguista. Para piorar a situação nada amigável, 

a interventora de São Paulo teve um pernambucano nomeado, João Alberto Lins de Barros. 

Revoltados com a atitude de Vargas surgiu uma frente de oposição, a Frente Única 

Paulista, para pressioná-lo diante de sua ação de nomear um pernambucano para o governo de 

São Paulo, algo que era inadmissível para os paulistas. Vargas cedeu à pressão nomeando o 

paulista Pedro de Toledo, porém ele não contava com o movimento cívico MMDC, letras em 

homenagem aos jovens mortos, por conta da ação da polícia devido a invasão do grupo apoiador 

de Vargas, as Legiões Revolucionárias. O grupo fez um embate armado às tropas governistas. 

Era a Revolução Constitucionalista de 1932. Os ataques duraram 3 meses, a marinha varguista 

fechou os portos para as importações paulistas. (FIGURA 2).  
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Figura 2: Cartazes convocando os cidadãos paulistas à luta armada com o M.M.D.C, Serafim Comunicações, 

2018. 

4.1.3. A constituição de 1934 

As constituições, de acordo com o professor Josaphat Marinho, advém de processos de 

sublevação, embora a similaridade histórica não produza os mesmos conteúdos. Elas revelam 

o seu tempo e a sua cultura. No caso da Constituição de 1934 ela revela o pensamento europeu 

vigente da Constituição de Weimar - uma das primeiras do mundo a incluir proteção trabalhista, 

direitos à educação e direitos sociais - e teve como causa a revolta de 1932 tendo que um dos 

pedidos dos rebeldes era a consolidação de uma nova Carta Magna. A Constituição regulou 

mais claramente o poder presidencial, consagrou o voto secreto e o voto feminino, a supervisão 

do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral, aprimorou os direitos trabalhistas e caracterizou-se 
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por um nacionalismo econômico. Essa Constituição reflete o populismo e o nacionalismo desse 

período da era varguista. 

4.2. GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-1937)  

4.2.1. Integralistas E Aliancistas 

 Com a crise de 1929, muitos países estavam descrentes da eficácia do liberalismo e 

críticos ao socialismo marxista fato que proporcionou a ascensão do fascismo isso é visto na 

Alemanha e na Itália com governos centralistas fortes. Assim, influenciado por esses grupos, 

consolidou-se, em 1932, a Ação Integralista Brasileira (AIB) criada por Plínio Salgado. A 

princípio o grupo tinha formalidade de movimento político e no decorrer de sua história 

configurou-se como um partido político que visa cargos eleitorais. A AIB foi o primeiro partido 

de massa a ter atuação nacional.  

Plínio Salgado possuía um grupo intelectual denominado de Sociedade de Estudos 

Políticos (SEP) que propunha congregar lideranças contrárias tanto ao projeto liberal quanto ao 

projeto socialista. Dentre os membros do grupo também se encontravam militantes do PRP e 

integrantes da Ação Imperial Patrianovista. Ademais, Plínio Salgado também era jornalista do 

periódico “A Razão”. A criação da AIB remete a esses grupos, pois a partir de uma assembleia 

na SEP, na qual Plínio propõe a formação de uma comissão para divulgar os estudos do grupo 

consolida-se a AIB. O primeiro manifesto da AIB seria divulgado em junho de 32, porém a 

revolta constitucionalista acabou atrasando o ato e foi somente com a derrota dos paulistas que 

se fundou oficialmente a AIB por meio da leitura do Manifesto de Outubro. 

A AIB tinha como princípio os valores morais, religiosos e nacionalistas sob a frase 

“Deus, pátria e família”. Nesse intuito tinha-se a concepção do progresso moral como finalidade 

humana. Em suas roupas eles utilizavam uma braçadeira com a letra grega sigma que 

representava tanto o somatório visto que o movimento somava forças do país todo simbolizando 

o nacionalismo, quanto a forma que os primeiros cristãos da Grécia indicavam a palavra Deus. 

Além disso, o grupo defendia a atuação estatal e possuíam uma organização militar. (FIGURA 

3) 
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Figura 3: Simbolismo utilizado por integralistas: letra grega sigma e o cumprimento "Anauê". 

 

 Em oposição ao integralismo formou-se a Aliança Nacional Libertadora (ANL). Antes 

faz-se necessário contextualizar o movimento tenentista. Em 1922, nasce o movimento 

tenentista que era chefiado por jovens oficiais do exército que reivindicavam melhorias sociais, 

não somente posições mais relevantes para o exército, mas uma reforma agrária, mudanças na 

educação e o voto secreto. 

A ação mais conhecida do movimento foi a Coluna Prestes, uma rebelião armada na 

qual os tenentes marcharam pelo interior do Brasil exigindo o fim da República. Havia um 

embate dos tenentes com as forças comuns do exército e assim muitos tenentes tiveram que se 

refugiar na Bolívia. O líder da coluna, Luís Carlos Prestes ficara conhecido, portanto, como o 

“Cavaleiro da Esperança”. Assim ocorreu uma forte dicotomia ideológica em solo brasileiro 

aos moldes do que ocorria no mundo. A ANL reivindicava o combate à extrema direita, reforma 

agrária, nacionalização das empresas, entre outras questões. 

 Em 1930 alguns tenentes aderem à revolução de 30 e outros, como Carlos Prestes, ficam 

à margem pois entendem que a revolução de 30 não propunha uma mudança efetiva do poder, 

apenas mudaria para outra oligarquia. Prestes no exílio criticava os tenentes que aderiram à 

revolução varguista, pois era necessário se fazer uma revolução anti-imperialista e uma reforma 

agrária. Em 1934, Prestes, Olga Benário e alguns membros ligados à Internacional Comunista 

voltam ao Brasil. Até então Vargas estava no governo provisório, porém com a promulgação 

da Constituição de 1934 ele se elegeu, indiretamente, presidente da República. 
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 Em março de 1935, consolidou-se a ANL, movimento com ferrenha oposição ao 

governo varguista. Com inspiração nas frentes populares europeias, a ANL se colocava como 

um movimento de massa com função de impedir o avanço do nazifascismo. Dentro do seu 

programa reivindicava-se a nacionalização de empresas estrangeiras, a distribuição de terras 

dos latifúndios, entre outras medidas. 

4.2.2. Intentona comunista  

É inegável que, ao longo do século XX, os principais conflitos mundiais permearam a 

disputa da Guerra Fria, nessa dinâmica, os conflitos entre capitalismo e comunismo se 

transpuseram, também, para o cenário nacional brasileiro. Assim, em 1935, no Rio Grande do 

Norte ocorreram levantes militares conhecidos como Intentona comunista. Esses levantes não 

representavam real possibilidade de tomada de poder pelos comunistas, porém era visto como 

uma ameaça pela elite brasileira que possuíam uma mentalidade cristã conservadora e jamais 

poderiam aceitar que o “mal” se implantasse no Brasil. 

O movimento serviu para mostrar a insatisfação da ANL com o governo Vargas e 

principalmente serviu de base ideológica para a formação de um discurso anticomunista. A elite 

brasileira utilizou-se do movimento para fomentar seu discurso contrário ao comunismo, 

ideologia a qual visava destruir os valores patrióticos e religiosos, o “Deus, Pátria e Família”, 

lema dos integralistas. A frase “Lembramos de 35” também foi muito utilizada no discurso 

anticomunista. 

Esse tamanho medo da ameaça comunista advinha sobretudo do crescimento do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e da adesão de Luís Carlos Prestes à ANL, fechada pela lei de 

segurança nacional em julho de 1935. Porém a intentona comunista foi de fato a maior ameaça 

no imaginário burguês, pois uma vez tomado o poder pelos comunistas a estrutural social seria 

mudada drasticamente. Outro fator que tornou a intentona ainda mais grave na concepção 

assumida pela elite foi a divulgação pela imprensa de que o grupo de estrangeiros ligados à 

Internacional Comunista (Komintern) teria aderido à tentativa revolucionária. 

Apesar do fracasso na tomada de poder, o movimento se alastrou para outros Estados, 

vitimando muitas pessoas pelo confronto policial com os comunistas. Todo esse imaginário 

serviu de justificativa para ações como a cassação do PCB, o golpe de 1964 e a invenção do 

Plano Cohen. 
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4.2.3. Plano Cohen  

 Após toda a questão envolvendo a intentona comunista e radicalização da postura do 

PCB em relação a Vargas, o presidente aproveita o momento para perseguir seus opositores, 

sejam eles comunistas ou não. Com isso, pode-se observar que Getúlio já apresentava um 

caráter mais autoritário no que seriam os últimos anos de seu governo, visto que, em 1938, 

estava programado para ocorrer novas eleições. Entretanto, analisando tais comportamentos, é 

evidente que Vargas já apresentava um desejo de permanecer no poder e, para isso, era 

necessário uma estratégia que garantisse que o gaúcho era o único capaz de gerir o país diante 

de uma possível crise, surgia, assim, o Plano Cohen. 

 O Plano Cohen foi um documento falso escrito por líderes de extrema direita, alegando 

a existência de uma ameaça comunista que chegaria ao Brasil. O documento supostamente 

assinado pela Internacional Comunista detalhava todas as ações que seriam tomadas pelos 

comunistas quando estes tomassem o poder, destaca-se os trechos do documento que diziam 

que ocorreria o estupro generalizado das mulheres brasileiras e o incêndio de igrejas pelo país.  

 A partir da divulgação do documento para a imprensa, Getúlio Vargas anuncia que, 

devido a iminente ameaça descrita no Plano Cohen o ideal para a proteção do país seria que o 

presidente se mantivesse no poder e fechasse o Congresso Nacional para não correr o risco de 

que os conspiradores estivessem no poder Legislativo, ou seja, a partir daquele momento o 

poder encontrava-se centralizado nas mãos de Vargas, dando início a ditadura do Estado Novo.   

4.3. ESTADO NOVO (1937-1945) 

4.3.1. Constituição de 1937 "Polaca"  

 Após o estabelecimento do Plano Cohen e do início da ditadura varguista, uma das 

primeiras ações do presidente foi revogar a constituição de 1934 e elaborar uma nova. Esta 

constituição ficou conhecida como "Polaca" por ser inspirada em modelos fascistas europeus, 

além disso, essa constituição declarava a legitimidade da ditadura varguista uma vez que 

tornava legal a forma com que Vargas se manteve como presidente do Brasil. Considerando 

tais fatores, é importante destacar os principais pontos abordados pela "Polaca" pois, a gestão 

do Estado Novo foi baseada no que tinha sido escrito nela. 

Para compreender a Constituição de 1937 é necessário classificá-la em duas 

características: caráter centralizador e autoritário. Com isso, esse documento foi marcado pelas 

ações efetivas de fechamento do Congresso Nacional e das assembleias legislativas dos estados 
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e pela nomeação de interventores varguistas nos estados brasileiros, ou seja, uma maior 

centralização das decisões políticas a favor de Vargas. Em relação ao caráter autoritário, o ponto 

principal foi a eliminação do direito à greve e o uso de propaganda a favor do governo nas 

rádios. Através dessa decisão, Getúlio Vargas entrava nas principais características que o 

definiram como um ditador populista.  

4.3.2. Agenda Varguista  

Com a ditadura instaurada e com uma nova constituição formulada, agora é essencial 

conhecer como foi o governo do Estado Novo propriamente dito, ou seja, quais foram as 

principais ações de Vargas durante esse período. Para isso, a sessão será dividida em populismo, 

política, econômica e social.  

4.3.2.1. Populismo 

Para compreender o estilo de governo de Vargas é necessário entender acerca da 

corrente de pensamento político que ganhava ascensão no início do século XX: o populismo. 

Existem vários debates acerca da definição do termo e sobre qual seria a melhor forma de 

classificá-lo, porém a grande concordância entre os estudiosos é que o termo se refere a 

governos que buscam conquistar as classes sociais mais baixas através de políticas públicas e 

carisma. Assim, pode-se perceber claramente como Vargas foi um líder populista. 

Através de medidas como a criação do Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e 

da concessão de direitos aos trabalhadores que Vargas foi conquistando apoio popular. Vargas, 

através de seu caráter populista, fez com que várias conquistas sociais fossem aprovadas, como 

sindicatos, direito ao voto feminino, criação da Justiça do Trabalho, etc. Tais questões serão 

discutidas mais a fundo no tópico 4.3.2.4.  

Dessa forma, embora fosse um ditador, que reprimia e perseguia opositores, possuindo 

um caráter autoritário, Getúlio mostrava-se em propagandas do governo como um homem 

preocupado com seu povo e que por estar no poder iria sempre garantir o bem estar do mesmo. 

(FIGURA 4) 
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Figura 4: Propaganda Varguista, Portal Press, SD. 

4.3.2.2. Política 

 Conforme foi visto anteriormente, a grande característica de Vargas no Estado Novo foi 

seu caráter centralizador. Com isso, o principal objetivo de Vargas era concentrar o poder nas 

mãos do poder executivo federal, o presidente fez isso através da criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (Dasp) o qual era um órgão responsável por racionalizar a 

gestão do governo federal.  

Além disso, para evitar uma maior liberdade entre os governos estaduais, Vargas 

queimou as bandeiras dos estados, com a alegação de que não podiam existir movimentos 

separatistas ou culto a outro território que não fosse o Brasil. O ditador também nomeou 

interventores nos estados brasileiros, essa decisão tinha como o objetivo alinhar as ideologias 

estatais com Getúlio além de evitar situações de rebeliões nos estados que poderiam vir a 

ameaçar o poder de Vargas, como foi o caso da Revolução Constitucionalista de 1932. 

 Outra ação de Vargas, principalmente para a questão de propaganda e incentivo às 

práticas de seu governo, foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) onde 

foi criado a "voz do Brasil" programa de rádio obrigatório que passava diariamente noticiando 

as ações e medidas tomadas por Getúlio, sempre ao seu favor.  

4.3.2.3. Economia 

 Dentro do Estado Novo um dos grandes diferenciais que entrou na história brasileira foi 

a forma que a economia se deu durante esse período. Getúlio Vargas possuía na sua forma de 

governo um caráter nacionalista, ou seja, da valorização da nação e da capacidade que a mesma 

pode ter para produzir e gerir seus próprios recursos. Por isso, nas questões econômicas o grande 



15 

foco de Vargas foi a industrialização do país através das indústrias de base como siderúrgicas, 

empresas de mineração etc. e a criação de empresas estatais responsáveis por comandar esse 

processo. Outro ponto importante na questão das estatais e que, além das empresas, Vargas 

também foi responsável por fundar conselhos e instituições para gerir e administrar esse 

processo industrial no Brasil. 

 O processo de criação de estatais, conselhos e instituições começou com a criação do 

Instituto Nacional do Mate em 1938 e seguiu até 1945 com a fundação da Hidrelétrica do rio 

São Francisco. É importante saber que entre a primeira até a última fundação inúmeras 

empresas, conselhos e instituições foram criados por Vargas. Durante os estudos e o 

conhecimento comum que se tem sobre Getúlio algumas acabam recebendo destaque, 

principalmente por ainda existirem ou por terem realizado um grande impacto no processo de 

formação da indústria brasileira. Com isso, damos destaque a Companhia Siderúrgica Nacional, 

Vale do Rio Doce, Conselho Nacional do Petróleo, Conselho de Águas e Energia Elétrica, 

dentre outros. Para saber das demais criações de Vargas e o ano das respectivas efetivações, 

vale conferir o texto de D'Araújo (2017, p.29). 

Por fim, é essencial compreender o impacto que o governo de Vargas, principalmente 

durante o Estado Novo, teve no processo de industrialização do Brasil. O presidente foi 

responsável por incentivar as indústrias de base e essa decisão foi preponderante para 

compreender como o Brasil começou seu processo industrial pós Crise do Café. Além disso, 

outro ponto interessante a se destacar é em relação a como veio o financiamento para a 

construção dessas indústrias. Tal discussão será abordada mais à frente, ao analisarmos a 

atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.  

4.3.2.4. Social  

  Considerando o caráter populista de Getúlio Vargas, é importante notar a ênfase que o 

presidente deu às questões sociais no país. Dentre os aspectos sociais abordados no governo 

varguista, o grande foco do líder foi nas questões trabalhistas. Foi dentro do período do Estado 

Novo que a Lei da Sindicalização foi sancionada, ou seja, passou a atuar de maneira a restringir 

a autonomia sindicalista de forma que, embora existissem os sindicatos, esses estavam 

submissos ao regime varguista.  

 Agora observando os pontos positivos, em 1940, Vargas aprovou a Lei do Salário 

Mínimo e a regulamentação da Justiça do Trabalho e, em 1943, foi editada a Consolidação das 
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Leis de Trabalho (CLT), a qual era basicamente um compilado das leis e decretos trabalhistas 

já aprovados pelo gabinete. Através dessas decisões e com a garantia de direitos trabalhistas, 

Vargas foi considerado um grande defensor do povo brasileiro e dos direitos básicos 

trabalhistas. Graças a isso, ele foi capaz de aumentar sua popularidade, ganhando até o apelido 

de "pai dos pobres". 

4.3.3. Intentona integralista  

 Saindo das questões governamentais do Estado Novo, também é necessário conhecer 

alguns dos eventos importantes ocorridos nesse período, como a intentona integralista. Assim 

como foi visto anteriormente, os integralistas foram um grupo liderado por Plínio Salgado e 

tinham como objetivo evitar o avanço comunista e pregar os ideais nacionalistas da Aliança 

Integralista Brasileira (AIB) os quais tinham princípios similares ao fascismo.  

 Ao dar início ao período do Estado Novo, sob a alegação de uma possível ameaça 

comunista, Getúlio Vargas reprimiu os movimentos políticos da esquerda que se aproximavam 

dos ideais comunistas. Com essa decisão, Vargas acabou ganhando apoio de militares e dos 

integralistas, que acreditavam que o caráter autoritário e ditatorial varguista era o ideal para o 

país naquele momento.  

 Embora Vargas simpatizasse com as ideias da AIB e que tenha mantido o movimento 

legal durante 1937, no ano seguinte, o presidente acabou declarando a ilegalidade de todos os 

movimentos e partidos políticos. Com isso, os integralistas, que antes apoiavam a ditadura do 

Estado Novo passaram a conspirar contra o governo, organizando-se para realizar um levante 

contra Vargas. Durante o início de 1938 os integralistas realizaram duas tentativas de tomar o 

governo, a primeira, em março, através da Marinha e da ocupação da rádio Mayrink Veiga no 

Rio de Janeiro, sob a liderança de Plínio Salgado, já a segunda, em maio, o grupo tentou ocupar 

o Palácio de Guanabara, sede do governo no Rio, para tentar depor Getúlio Vargas sob a 

liderança do tenente Severo Fournier. Entretanto, o último levante foi um fracasso, os 

integralistas foram detidos pelos guardas do palácio, após o ocorrido muitos deles foram presos 

como o próprio Plínio Salgado em janeiro de 1939.  

4.3.4. Governos totalitaristas e sua relação com Vargas 

 Embora Vargas possuísse um forte caráter populista sendo muitas vezes considerado 

salvador do povo e "pai dos pobres", é importante ter conhecimento que Vargas sempre chamou 

atenção dos historiadores e cientistas políticos em relação a sua simpatia com os movimentos 
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fascistas e nazistas da Europa. Além disso, os comportamentos de Vargas na gestão do Estado 

Novo mostram muitas práticas fascistas dentro de seu governo, como o seu caráter 

centralizador, personificação da figura do líder como o único capaz de salvar a nação, dentre 

outros.  

 Através dessa aproximação de Vargas com governos totalitários de direita também é 

observado um ponto crucial realizado em regimes fascistas: a perseguição aos seus opositores. 

Essa atitude em Vargas foi percebida durante vários períodos do Estado Novo, entretanto um 

caso tem destaque: o caso de Olga Benário. Olga foi uma judia alemã militante comunista 

casada com Luís Carlos Prestes, após o fracasso da intentona comunista de 1935 Olga foi 

denunciada à Alemanha por Vargas fazendo com que a mulher fosse entregue à Gestapo, polícia 

nazista alemã, e encaminhada a um campo de concentração onde teve uma filha que foi entregue 

a família do pai, posteriormente, em 1942, Olga é executada nesse campo. 

 Diante de tais ações, observa-se como Vargas pendia para um regime nazifascista 

muitas vezes até mesmo sendo chamado de "regime getulista". Por esses motivos, em 1939 com 

a eclosão da Segunda Guerra Mundial, muitos achava que Getúlio poderia se aliar ao Eixo, 

lutando ao lado da Alemanha Nazista e da Itália Fascista. Entretanto, não foi isso que aconteceu, 

discutiremos a seguir acerca da atuação do Brasil no conflito mundial.    

4.3.5. O Brasil na Segunda Guerra Mundial 

 Agora, analisa-se um dos pontos mais importantes da atuação do Estado Novo: como o 

Brasil atuou na Segunda Guerra Mundial. O país foi o único da América Latina a participar de 

forma efetiva do conflito, entretanto, para chegar a este ponto primeiro é necessário 

compreender não só quais foram os motivos para o país entrar na guerra como também o porquê 

do país ter se unido aos Aliados no conflito.  

 Devido a sua simpatia com governos nazifascistas, com o desenrolar da Segunda 

Guerra, muitos acreditavam que, caso o Brasil entrasse no conflito esse atuaria do lado dos 

países do Eixo. Entretanto, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o cenário se alterou. 

O governo norte-americano passou a exercer uma grande pressão para que o Brasil entrasse no 

conflito ao lado dos Aliados, tal medida foi realizada através de promessas de financiamento a 

obras na indústria brasileira, além de ameaças de invasão caso o Brasil não atuasse junto aos 

Aliados. Um destaque para essa situação foi a alegação de que os Estados Unidos poderia 
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invadir o Brasil a partir do Nordeste caso o país sul americano não entrasse na guerra com os 

EUA. 

 Dessa forma, devido à pressão estadunidense somada a um ataque alemão a 5 navios 

brasileiros no oceano Atlântico, o Brasil cortou relações com os países do Eixo e entrou no 

conflito a partir de 1942. Diferente do que muitos imaginam, o Brasil teve um papel 

preponderante na Guerra, foi através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) (FIGURA 5) e 

da Força Aérea Brasileira (FAB) que o Brasil se destacou no conflito. Dentre as atuações do 

país na guerra, seu principal feito foi a luta contra os fascistas na Itália, a qual foi essencial para 

a derrubada dos extremistas. O papel do Brasil foi tão importante na guerra que existem até 

hoje monumentos homenageando os soldados brasileiros na Itália. (FIGURA 6) 

 

Figura 5: Logotipo da FEB, Wikipedia 2013.  
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Figura 6: Monumento em homenagem à FEB na Itália, "Parlando d' Italia", 2011.  

4.4. FIM DO ESTADO NOVO  

 Com o fim da atuação do Brasil na guerra e o fim de governos totalitários na Europa em 

1945, tudo indicava para uma queda do regime varguista naquele ano. Vargas passava por 

pressões para iniciar um processo de redemocratização no país. Essa pressão foi realizada 

principalmente através dos militares e de opositores ao governo. 

 Estando sujeito a pressões, Vargas inicia o processo de redemocratização no país através 

da liberação dos partidos políticos. Com isso, três partidos surgem no horizonte: a União 

Democrática Nacional (UDN), principal opositora de Vargas, o Partido Social Democrático 

(PSD), principal beneficiário do regime do Estado Novo, e o Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), formado pela base sindical de Getúlio. A partir da criação de partidos políticos, foi 

determinado que em 2 de dezembro de 1945 haveriam eleições presidenciais. 

Embora tudo indicasse que Vargas fosse deixar o poder, seu caráter de líder carismático 

fez com que algumas parcelas da população ainda exigisse que Getúlio continuasse no poder. 

Através de protestos e mensagens de apoio, o movimento conhecido como "queremismo" foi 

responsável por mostrar às autoridades que muitos brasileiros ainda queriam Vargas no poder. 

Dessa forma, pela grande quantidade de adeptos ao queremismo, os opositores, principalmente 

jornalistas e membros da UDN como Carlos Lacerda, ficaram preocupados com a possibilidade 

de Getúlio se recusar a aceitar o resultado das eleições e continuar no poder.  

Assim, em 29 de outubro Vargas foi deposto e em dezembro ocorreram as eleições. 

Disputaram a presidência Eduardo Gomes, candidato da UDN, e Eurico Gaspar Dutra, 

candidato do PSD, o vitorioso no processo eleitoral foi Dutra, o que determinou o fim do Estado 

Novo e da Era Vargas.  

5. CONTEXTO "ATUAL"  

 Durante a leitura do guia, foram apresentados todos os períodos da Era Vargas, desde a 

Revolução de 1930 até o fim do Estado Novo. Entretanto, por se tratar de um comitê histórico, 

o Estado Novo ainda não chegou ao fim na linha temporal do comitê, ou seja, as discussões do 

comitê se iniciarão como se estivessem sendo ocorridas em 1939. Dessa forma, eventos 

ocorridos após esse ano ainda não aconteceram, e cabe aos delegados determinar o curso da 
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história dentro do comitê. Para dar uma data mais precisa, o comitê terá início em janeiro de 

1939, pouco antes da prisão de Plínio Salgado.   

 

6. CONCLUSÃO  

Esse guia propõe-se, portanto, a elucidar eventos do Governo varguista compreendidos 

no período entre o início da Era Vargas até o fim do Estado Novo. Desde a forma como Vargas 

chega ao poder com uma iminente revolução que juntou a revolta de tenentes com a revolta de 

oligarquias contrárias ao poder emanado por Minas Gerais e São Paulo. O populismo varguista 

e o seu nacionalismo são vistos na Constituição de 1934 e até na crise do café em que usa 

políticas keynesianas de controle de oferta.  

A oposição varguista fez-se presente entre os comunistas, como pelo PCB e pela Coluna 

Prestes e entre os nazifascistas como no movimento integralista. Partidos de oposição como a 

UDN sob a figura de Carlos Lacerda também exerceram pressão ao governo de Vargas. Além 

disso, a oligarquia paulista e a mineira também estavam insatisfeitas com a atitude de 

Washington Luís de indicar um paulista, Júlio Prestes, e com as políticas de Vargas, 

principalmente, quando Vargas nomeia um pernambucano para a intervenção paulista.  

Esses eventos são extremamente importantes para compreender a dinâmica oligarquia, 

populista e as revoltas no interior do Brasil, além das medidas tomadas para solucionar os 

problemas econômicos. Além disso, faz-se de extrema necessidade compreender uma parte tão 

importante da história brasileira como a Era Vargas, principalmente em seu período ditatorial 

conhecido como "Estado Novo". Foi durante esse momento que o Brasil vivenciou sua primeira 

experiência de ditadura, além de eventos como o incentivo à indústria e a entrada na Segunda 

Guerra Mundial. 
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