
A ERA VARGAS  

Governo Provisório – 1930-1934 

Governo Constitucional – 1934-1937 

Estado Novo – 1937-1945 

Última Fase – 1951-1954 

 



Aliança Liberal 

Apoiaram Vargas: 

• Oligarquias dissidentes 

 

•  Classe Média 

 

•  Setores da burguesia 

 

•  Militares 

 

•  Movimento operário 

 

• Elite Cafeeira  - MG 

Receberam e troca 

• Apoio para outras culturas 

 

• Crescimento devido a indústria 

 

• Apoio do governo para indústria 

 

• Cargos  de Interventores de Estado 

 

• Leis Trabalhistas 

 

• Amparo para o setor cafeeiro em 1930 



GOVERNO PROVISÓRIO (1930-1934) 
• - Gaúchos 
• - Osvaldo Aranha (Justiça, depois Fazenda) 
• - Assis Brasil (Agricultura) 
• - Afrânio de Melo Franco (Rel. Exteriores) 
 
• - Mineiros 
• - Francisco Campos (Educação e Saúde) 
• - Lindolfo Collor (Trabalho) 
 
• - Lideranças tenentistas: (Interventores) 
• - João Alberto (São Paulo) 
• - Juracy Magalhães (Bahia) 
• - Juarez Távora (inspetor-geral do Nordeste) 
 



CAFÉ E INDÚSTRIA 
 • - Conselho Nacional do Café (CNC) 1931 

• - Compra e estocagem do produto excedente 

• - Queima do café 

• Instituto do cacau (IC) 1932 

• Instituto do açúcar e do álcool (IAA) 1933 

 

 



CAFÉ E INDÚSTRIA 
• - Benefícios: 
• - O café sustentou outros ramos da economia 
• - Queda no ingresso de moeda estrangeira 
 
• - Dificuldades de importações 
• - Estímulo a uma indústria interna 
• - Novo modelo econômico 
• - industrialização por substituição de importações 

(elevação dos impostos de importação e fomento da 
industrialização no interior dos países) 

 
- Indústria leve (Bens de Consumo) 

• - Participação decisiva do Estado 
 



• O governo estimulou a produção de frutas (laranja, 
abacaxi, banana) 

 

• O produto que alcançou certa importância foi o 
algodão 

 

• O GOVERNO DE VARGAS ERA VOLTADO PARA O 
NACIONALISMO (sem utilização do capital 
estrangeiro) 



Governo Provisório (1930 – 1934) 

• Início da centralização e do autoritarismo getulista , 
Vargas assume o poder executivo e legislativo. 

• Dissolução do Congresso, legislativos estaduais e 
municipais. 

• Derrubada dos governadores estaduais (menos MG, 
Olegário Maciel), substituídos por interventores 
federais nomeados por Vargas. 

• Extinção dos partidos políticos. 

• Suspensão da Constituição de 1891. 



Governo Provisório (1930 – 1934) 

• Estreitamento das relações Igreja-Estado  (forte 
apoio da Igreja Católica ao novo regime). 

• Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 
(Francisco Campos) e do Ministério do Trabalho 
(Lindolfo Collor). 

• No campo político, Vargas dedicou-se a conciliar as 
tendências políticas que o apoiaram na revolução. 
Basicamente, as duas principais tendências eram: 
os tenentes e as oligarquias dissidentes. 



Populismo 

• É uma forma de governar em que o governante utiliza de vários 
recursos para obter apoio popular.  

 

• O populista utiliza uma linguagem simples e popular, usa e 
abusa da propaganda pessoal, afirma não ser igual aos outros 
políticos, toma medidas autoritárias, não respeita os partidos 
políticos e instituições democráticas, diz que é capaz de resolver 
todos os problemas e possui um comportamento bem 
carismático.  

 

• É muito comum encontrarmos governos populistas em países 
com grandes diferenças sociais e presença de pobreza e miséria. 

 



O populismo Varguista  consistia em: 
 

• * Fazer concessões à população como: direitos 
trabalhistas e previdenciários. 

 

 

 

• * Culto a personalidade do líder ditador, no caso 
Getúlio Vargas. 

 



REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 
 

• Revolução liderada pela oligarquia paulista, com apoio popular 
local, que tenta recuperar o poder em SP, derrubar Vargas e 
restaurar a hegemonia da elite paulista no governo federal. 

 
•  Fortalecimento da oligarquia paulista. 
 
•  O tenente-interventor que os paulistas mais detestaram foi João 

Alberto Lins de Barros, chamado pejorativamente, pelos paulistas, 
de o pernambucano.  



REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA DE 1932 

• Os paulistas exigem um interventor civil e paulista. 

 

• Mesmo quando foram nomeados civis para interventores em 
São Paulo, Laudo Ferreira de Camargo e Pedro de Toledo, os 
tenentes continuavam interferindo, não deixando os 
interventores formarem livremente o secretariado.  

 

• Criação da Frente Única Paulista (FUP, fevereiro 1932) unindo o 
PRP e o PD (Partido Democrático, que havia apoiado a Aliança 
Liberal de Vargas em 1930) pela restauração da autonomia 
estadual de São Paulo. 

 

•  Exigem reconstitucionalização do país. 

 



Morte de quatro jovens em manifestação (maio/1932) 
- MMDCA (Martins, Miraguaia, Dráusio e Camargo) - 
Alvarenga 
- 



Estoura a “Revolução” (09/07/1932) 
 

• Promessa de apoio do RS 

•  Chegam tropas do Mato Grosso (parte sul) – 
único estado a apoiar a revolução 

•  Grande adesão da classe média 

•  Não houve adesão do movimento operário 

• 1º  outubro 1932. Derrota e rendição paulista. 

• Repressão branda aos revoltosos 

•  Anistia geral e julho de 1934 

 



Consequências: 
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 
 

• * Vargas percebeu que não podia ignorar a elite paulista e a 
pressão pela constitucionalização. 

 
• * Nomeou um interventor civil da elite local (Armando Salles de 

Oliveira, maio 1933). 
 
• * Decreto do Reajustamento Econômico (1933): reduziu débito dos 

agricultores atingidos pela crise. 
 
• * A elite paulista percebeu que teria que estabelecer algum tipo 

de compromisso com o poder central. 
 
• Apesar de serem derrotados militarmente, os paulistas 

conseguiram sucesso no objetivo político, uma vez que, Getúlio 
garantiu a realização de eleições para a formação da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

 
 



A CONSTITUCIONALIZAÇÃO (1933-1934) 
 

• Maio 1933. Eleições democráticas para a Assembléia 
Constituinte com pluripartidarismo (partidos estaduais). 

 

• Única mulher eleita: Carlota Pereira de Queirós (SP), 
antifeminista. 

 

• Novembro 1933. Instalação da Assembleia Constituinte. 
Maioria dos deputados era das oligarquias recompostas. 

 

• Julho 1934. A Assembleia Constituinte promulga a 3ª 
Constituição do Brasil 



A CONSTITUIÇÃO DE 1934 
 

• * Regime republicano e sistema presidencialista. 

 

• * Presidentes eleitos diretamente para mandatos de 04 anos. 

 

• * Sistema Bicameral com Câmara de Deputados eleita por 04 
anos (número de deputados proporcional a população) e 
Senado Federal eleito por 08 anos, sendo 02 por estado. 

 

• * Sistema Federativo. 

 

• * Garantia dos direitos individuais. 

 

• * Voto secreto e voto feminino. 

 



A CONSTITUIÇÃO DE 1934 
• Legislação trabalhista (Previdência Social, jornada de 8 horas 

diárias de trabalho, salário mínimo, férias, aposentadoria, 
etc..) 

 
•  Liberdade e autonomia sindical. 
 
•  Medidas nacionalistas quanto a proteção das riquezas 

nacionais. 
 
•  Justiça  Eleitoral. 
 
• Ensino primário gratuito e obrigatório 
 
• Constituição Classista – composta de funcionários públicos, 

empregados e empregadores, eleitos por delegados sindicais. 
 



A CONSTITUIÇÃO DE 1934 

• Além disso a Constituição previa que o novo 
presidente constitucional do Brasil deveria ser 
eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral.  

• No dia seguinte a promulgação da nova 
Constituição, a Assembleia elegeu Getúlio 
Dornelles Vargas para um mandato de 04 anos. 

 



GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-1937) 

•  Contexto Nacional 

• Agravamento da crise econômica 

• Aumento das greves (transportes , comunicações, 
bancos) 

• Autoritarismo – Intervencionismo Estatal 

• Maior proximidade com as Forças Armadas 

• 1935 – Aprovação da Lei de Segurança Nacional 

 



GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-1937) 

•  Contexto Nacional 

 

• Polarização Ideológica 

 

 INTEGRALISMO – Nacionalismo Totalitário 

X 

ALIANCISMO – Esquerda Comunista 

 

 



GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-1937) 

•  Contexto internacional 

• Radicalização de ideias 

•  Crise de 1929 

•  Fascismo - Nazismo 

•  Avanços do socialismo 

• Intervenção do Estado na economia 



Ação Integralista Brasileira  (AIB) 

• A Ação Integralista Brasileira  (AIB), foi um partido 
político brasileiro, fundado pelo jornalista Plínio 
Salgado em 7 de outubro de 1932, com o “Manifesto 
de 1932”, que defendia um Estado autoritário.  

 

• Foi um partido que iniciou suas atividades 
influenciado pelo fascismo italiano, firmando-se como 
uma extensão do movimento constitucionalista. 

 



Ação Integralista Brasileira  (AIB) 

• Devido ao uniforme que utilizavam, ficaram conhecidos 
como camisas verdes ou galinhas verdes. 

 

 



Ação Integralista Brasileira  (AIB) 

• Os integralistas se apresentavam oficialmente 
uniformizados e cumprimentavam-se utilizando a palavra 
“Anauê”  de origem tupi, que significa”Eis-me aqui”, com o 
braço esticado e mão empalmada, imitando outros grupos 
fascistas europeus.  

 

• O símbolo do integralismo era a letra grega sigma utilizada 
na matemática como símbolo de integral 

 



O integralismo defendia 
 

• Combate ao comunismo. 

•  Nacionalismo exacerbado. 

•  Estado totalitário, com disciplina rígida hierárquica. 

• Adaptação das atividades culturais aos ideias 
integralistas. 

 



Aliança Nacional Libertadora (ANL) 

• 1922 – Criação do Partido Comunista 

• Com o objetivo de combater a influência fascista que se 
ampliava durante o governo de Getúlio Vargas, surgiu em 
1935 a Aliança Nacional Libertadora (ANL). 

• O Partido Comunista do Brasil esteve na liderança da 
organização que teve Luís Carlos Prestes como presidente 

de honra. 



Aliança Nacional Libertadora 
(ANL) 

Programa nacionalista e reformista – ANL: 

•  Suspensão definitiva do pagamento da dívida 
externa 

 

•  Nacionalização das empresas estrangeiras 

 

•  Reforma agrária 

 

•  Garantia das liberdades e criação de um governo 
popular 

 



• Parte da ANL passou a pregar a derrubada de Vargas e a instalação de 
um governo revolucionário, nacionalista e popular. 

 

• No dia 5 de julho, a ANL promoveu manifestações públicas para 
comemorar o aniversário dos levantes tenentistas de 1922 e 1924. 

 

•  Nessa ocasião, contra a vontade de muitos dirigentes aliancistas, foi lido 
um manifesto de Prestes propondo a derrubada do governo e exigindo 

"TODO O PODER À ANL" 
 

• Vargas aproveitou a grande repercussão do manifesto para, com base na 
Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril, ordenar o fechamento 
da organização. 

 

• 11 julho 1935 -  Decreto do governo fechou a ANL 

 



INTENTONA COMUNISTA  
REVOLTA VERMELHA DE 35 – LEVANTE COMUNISTA 

 (ANL/1935) 
 • 23 de Novembro de 1935 

•  Liderados por comunistas – Luís Carlos Prestes 

• Sublevaram três guarnições: RJ, RN, PE 

• Desfecho: 

•  Falta de coordenação do movimento 

•  Fracasso total e repressão do governo 

• O governo decreta Estado de sítio e Estado de Guerra 
até 1937 

•  Tribunal de Segurança Nacional 

•  Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo 





1936 – Deportação de Olga Benário 
1942 - Olga foi enviada para o campo de 
extermínio de Bernburg, onde morreria. 



GOLPE DO ESTADO NOVO (1937-1945) 
 

• Três eram os candidatos à sucessão presidencial: 

 

•  Armando Salles de Oliveira (oposição) 

 

•  José Américo de Almeida (Situação) 

 

•  Plínio Salgado - AIB 

 



GOLPE DO ESTADO NOVO (1937-1945) 
 

• A Intentona Comunista (1935) foi utilizada como 
pretexto para o decreto do Estado de Sítio 

• Filinto Müller chefe da Polícia Especial de Vargas foi 
determinante na perseguições 

 



GOLPE DO ESTADO NOVO (1937-1945) 
 • Vargas  pretendia manter-se no poder 

• Contando com o apoio dos Integralistas foi 

montado um pseudoplano  o “Plano Cohen” 
• Articulado pelo Capitão integralista Olímpio Mourão 

Filho, atestava uma revolução comunista no Brasil.  



PLANO COHEN  

• Em 30 de setembro de 1937 o general Góis Monteiro, chefe 
do Estado-Maior do Exército, divulga à nação o "tenebroso" 
Plano Cohen: uma suposta manobra comunista para a 
tomada do poder através da luta armada, assassinatos e 
invasão de lares. 

 
• Incêndios em casas de família 
• Empastelamento de jornais, saques, violação de mulheres 
• Perseguição à igreja  
• Confusão nas classes armadas 
• Matança de chefes militares 
• Planificação da violência 
• Sequestros e fuzilamentos 
 



PLANO COHEN 

• Frente à "ameaça vermelha", o governo pede ao 
Congresso a decretação de estado de guerra, 
concedido em 1º de outubro de 1937.  

• 10 de Novembro 1937, Vargas apresentou aos 
ministros uma nova Constituição, que instaurava 

o Estado Novo. 
 



O ESTADO NOVO (1937-1945) 



O Estado Novo (1937-1945)  

• - Nova Constituição – “Polaca” 
 
• - Redigida por Francisco Campos 
 
• - Inspiração fascista (Itália e Polônia) 
 
• - Centralização política  –  de Emergência 
 
• - Extinção do Legislativo 
 
• - Subordinação do judiciário ao Executivo 
 
• - Legislação trabalhista mantida 
 
• - Compromisso entre Estados e governo 



Constituição de 1937: 
• Concentra os poderes executivo e legislativo nas mãos do Presidente da 

República; 
 
• Estabelece eleições indiretas para presidente, que terá mandato de seis 

anos; 
 
• Acaba com o liberalismo; 
 
• Admite a pena de morte; 
 
• Retira do trabalhador o direito a greve; 
 
• Permitia ao governo expurgar funcionários que se opusessem ao regime; 
 
• Previu a realização de um plebiscito para referendá-la, o que nunca 

ocorreu. 
 
 



- Intentona Integralista (10/05/1938) 
 • Líder – Plínio Salgado 

• Objetivo: Capturar Getúlio  Vargas 

• Desfecho: Em 11 de maio de 1938, foi 
rechaçado o ataque ao Palácio Guanabara. 

• Plínio Salgado foi mandado para o exílio em 
Portugal 



• -  Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

 

Programa  Nacional            
    “A Hora do Brasil” 



DIP 
•  Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

encarregado do controle ideológico.  
 
• Para tanto, exercia a censura total dos meios de 

comunicação - imprensa, rádio e cinema -, através dos 
quais, inoculando na sociedade o medo do "perigo 
comunista", sustentava o clima de insegurança que 
justificara o novo regime.  

 
• Além disso, trabalhava na propaganda do presidente, 

formando dele uma imagem sempre favorável. Com 
esse fim foi instituída a Hora do Brasil, emissão 
radiofônica obrigatória 



A educação no Estado Novo  
• Ministro da Educação – Gustavo Capanema 

• 1938 – Instituto Nacional dos Estudos Pedagógicos 

• 1938 – Criação da UNE 

• 1942 – SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem  
Industrial 

• 1943 – UFRRJ 

• 1944 – FGV 

• 1945 – Instituto Rio Branco 

• 1946 – SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial 



A POLÍCIA SECRETA 

• Ao mesmo tempo em que a repressão ideológica alargou seus 
horizontes através da oficialização, avultou o papel da Polícia 
Secreta, chefiada por “F” Filinto Müller. 

  
• Tal como nos regimes totalitários europeus, a Polícia Secreta 

se especializou em práticas violentas, reprimindo, com 
torturas e assassinatos, os indivíduos considerados nocivos à 
ordem pública. 



O CONTROLE 
DOS 

SINDICATOS   
 

• Visando conquistar a simpatia dos trabalhadores foram criadas 
inúmeras leis que asseguravam os direitos trabalhistas. Em 1943, 
todas as leis até então foram reunidas na CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas).  
 

• CLT - Influenciada pela “Carta de Lavoro” - Mussolini 
 

• Uma das conseqüências para os sindicatos foi o surgimento dos 
"pelegos", trabalhadores que não representam autenticamente os 
interesses de sua classe; beneficiados pelo sistema sindical, 
identificavam-se com o governo. 

 



Questão trabalhista 

• 1939 - Justiça do Trabalho 

• 1940 – Entra em vigor o salário mínimo 

• 1943 – Consolidação da leis do trabalho 



Departamento Administrativo 
DA 

• Órgão Estadual, diretamente subordinado ao 
Ministério da Justiça e cujos os membros eram 
nomeados pelo presidente da república. 

 

• Cada  DA estudava e aprovava as leis decretadas 
pelo interventor, fiscalizava seus atos, orçamentos, 
empréstimos.  



Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) 

• Foi responsável pela profissionalização da carreira de servidor 
público, constituindo grande avanço para o país. Os cargos 
passaram a ser escolhidos de acordo com critérios técnicos, e 
não por indicações políticas, um grande acontecimento para 
época . 

 
• Tinha poderes para elaborar o orçamento dos órgãos públicos 

e controlar a execução orçamentária dos mesmos. 
 
• Surgimento  da Tecnocracia. 

 
• Tecnocrata funcionário público que trabalha apenas com 

dados estatísticos. 
 

 
 
 



Estatais  - Órgãos -  Institutos 
Estado Novo 

• Carteira de Crédito Agrícola e industrial (1937) 

• - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1938) 

• - Conselho Nacional do Petróleo (1938) 

• - Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica (1939) 

• - Carteira de exportação e importação (1941) 

• - Companhia Siderúrgica Nacional (1941) 

• - Companhia Vale do Rio Doce (1942) 

• - Fábrica Nacional de Motores (1943) 

• - Fábrica Nacional de Álcalis (1943) – Ind. Química 

• - Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) 



Política da Boa Vizinhança 
Para garantir a presença do Estado getulista no conjunto das 

forças que lutavam contra as ditaduras nazi-fascistas, Franklin 
Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, chegou a 

visitar o ditador brasileiro 



Política da Boa Vizinhança 

• Getúlio Vargas decidiu negociar com os americanos não 
simplesmente o fornecimento de armamento norte-
americano ao Brasil, mas principalmente a concessão de 
créditos e assistência técnica para implantar as indústrias 
siderúrgica e bélica no Brasil. 

 
• - Companhia Siderúrgica Nacional (1941) 
• - Companhia Vale do Rio Doce (1942) 

 
 



Segunda Guerra Mundial 
1939-1945 

 

• - Aumento dos preços dos produtos agrícolas 

• - Dificuldades de importação de equipamentos e 
matérias primas 

• - Brasil como importância estratégica 

• - Indefinição de posição a ser tomada 

• - Rompimento de relações com Alemanha 
(jan/1942) 

 



Segunda Guerra Mundial 

• Criação da FEB – Força Expedicionária Brasileira 

 

 

 

• Criação da FAB – Força Aérea Brasileira 

 



O Brasil na 2ª Guerra 

• O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 
1944 

 

•  O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália 

 

•  Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea 
Brasileira (FAB). 

 

• Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, 
tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, 
como o Monte Castelo, Turim, Montese, entre outras.  

 

• Na batalha do Monte Castelo, houve mais de 400 baixas entre os 
brasileiros 

 

 



O Brasil na 2ª Guerra 

• O Brasil foi fundamental para o esforço de guerra a cessão de 
bases navais e aéreas no território brasileiro 

 

• Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio 
Grande do Norte.  

 

• A capital potiguar serviu como local para abastecimento dos 
aviões de guerra americanos e base naval antissubmarinos 

 

• Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a FEB foi 
desfeita em 1946. 

 



  
Repercussões da guerra no Brasil 

 • Os estados do sul, onde era forte a presença de pessoas de 
origem italiana e alemã, foram muito observados.  

• Uma das medidas tomadas pelo governo foi a proibição do 
ensino de língua estrangeira nas escolas (italiano e alemão). 

• Japoneses também foram perseguidos no Brasil. 
• A guerra interferiu também no futebol, em 1942, o governo 

proibiu o uso de nomes dos países do Eixo em entidades, 
instituições entre outros. 



  
Repercussões da guerra no Brasil 

 
• Em Belo Horizonte, a Societá Sportiva  Palestra Itália 

passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube, em 
homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul. 

 Societá Sportiva  Palestra Itália = Cruzeiro Esporte Clube 



Repercussões da guerra no Brasil 
 

• Em São  Paulo, o Palestra Itália aproveitou a 
letra “P” estampada no uniforme e adotou o 
nome de Palmeiras. 

 



- Segunda guerra = contradição ideológica 
Estado Novo (Ditadura)  

X  
Nazifascismo (Ditadura) 



- Manifesto dos mineiros (1943) 



Vargas - Ato Adicional – (fev/1945) 

• Pluripartidarismo  
•  UDN (União Democrática Nacional)  
•  PSD (Partido Social Democrata  
•  PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 
•  PCB (Partido Comunista Brasileiro) 
 
• Convocação para eleições presidenciais  
 
• Anistia aos presos políticos 
 
• Liberdade de imprensa 



 Movimento Queremista 
Liderado pelo PTB e PCB – 

permanência de Vargas no poder 



Candidatos - 1945 

• - PTB + PSD   =   Gal. Eurico Gaspar Dutra 

• -  UDN = Brigadeiro Eduardo Gomes 

• -  PCB = Yedo Fiúza 

 

 Golpe militar (1945) 
• - Eurico Gaspar Dutra 

• - Góis Monteiro 

 





 A República Populista (1930-1964) 
a transição para o populismo democrático 

Transição de um regime capitalista  

ditatorial (Estado Novo) – para uma  

democracia liberal burguesa 



No Brasil dois Blocos: 

• Progressistas – desenvolvimento de um capital 
nacional autônomo – PTB 

 

 

• Conservadores – capitalismo liberal (Brasil 
totalmente aberto para o capital estrangeiro) - 
UDN 

 



A presidência de Dutra (1946-1951) – Os 
camaleões no poder 

• Partidos Políticos do Período: 

 

PSD – base social: proprietários de terras, 
industriais, banqueiros, grandes comerciantes, 
eleitorado rural e parte da classe média 



A presidência de Dutra (1946-1951) 

• Partidos Políticos do Período: 

 

UDN- base social: burguesia industrial e 
financeira, alta classe média e parcelas da 
população urbana 



A presidência de Dutra (1946-1951) 

• Partidos Políticos do Período: 

 

PTB – operários e a maior força do partido era a 
imagem de Vargas “pai dos pobres” 



A presidência de Dutra (1946-1951) 

• Partidos Políticos do Período: 

 

PCB – deixara de ser um partido típico de 
elementos de classe média, passando a ter um 
apoio de vários segmentos da sociedade. 



A Constituição de 1946 
 

• Em setembro de 1946 promulgava-se a quinta 
Constituição brasileira, que congregou princípios 
liberais e conservadores.  

 

• Por um lado, assegurou a manutenção da república 
federativa presidencialista, o voto secreto e 
universal para maiores de 18 anos, excetuando-se 
militares, analfabetos e religiosos, a divisão do 
Estado em três poderes independentes, restauração 
das garantias individuais aos cidadãos, fim da 
censura e da pena de morte. 
 



Plano SALTE 

• Quando assumiu a presidência da República, Eurico 
Gaspar Dutra deu continuidade a esse padrão de 
desenvolvimento do país com a elaboração e aplicação 
do Plano SALTE, iniciais que representavam 
planejamento na área da saúde (S), alimentação (AL), 
transporte (T) e energia (E).  

 
• O plano SALTE não alcançou o êxito esperado, em razão 

da fragmentação das atividades em cada área 
concebida como prioritária, o que comprometeu suas 
potencialidades.  
 
 



Política Externa 

• O Brasil alinhou-se com os norte-americanos na Guerra 
Fria, enquadrando-se na divisão mundial entre os 
blocos capitalista e socialista.  

 
• Romperam-se relações com a URSS, e o PCB teve seu 

registro de funcionamento cassado, bem como 
cassados foram os mandatos dos representantes eleitos 
pela sigla, obrigando os comunistas a agirem 
novamente na ilegalidade.  

 
• Abriram-se as portas da economia brasileira a inúmeras 

importações norte-americanas (bens supérfluos e 
obsoletos) e o Cruzeiro foi desvalorizada, para tentar 
evitar o crescimento excessivo das importações.  
 



• Destaca-se ainda a medida que proibiu os jogos de azar no 
Brasil.  

 

• O governo Dutra  inaugurou a primeira estação de TV do país. 
O problema, curiosamente, é que não havia telespectadores, 
uma vez que ninguém possuía ainda televisores. 

 

•  Foram, então, distribuídos aparelhos em vários pontos da 
cidade para que a população tivesse acesso às imagens.  

 



A presidência de Dutra (1946-1951) 
Missão Abbink 

• O relatório da Missão Abbink procurava definir quais seriam os principais 
"pontos de estrangulamento" da economia brasileira e oferecer soluções 
para esses problemas, mas não passou do diagnóstico.  

 
• Não se desdobrou diretamente em nenhum projeto concreto, nem 

contribuiu para a concessão de nenhum empréstimo ou financiamento. 
Entretanto, influenciou a política governamental com sua visão 
conservadora, que privilegiava a estabilidade financeira, considerando-a o 
fator fundamental para o desenvolvimento econômico.  

 
• Identificava nos aumentos salariais uma das causas principais da inflação e 

defendia, por outro lado, a restrição do crédito. Recomendava 
enfaticamente a cooperação do capital estrangeiro nos setores de 
combustíveis, energia e mineração 



A presidência de Dutra (1946-1951) 
 

• Dutra empreendeu grandes obras, como a construção 
da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) 

 

• Criação de indústria petrolífera  

 

• Pavimentação da estrada que liga São Paulo ao Rio de 
Janeiro, uma das principais do país, que foi nomeada 
Rodovia Presidente Dutra, em sua homenagem. 



Nas eleições de 1950 

• PSD – Cristiano Machado (21,5%) 

 

• UDN – Eduardo Gomes (29,7%) 

 

• PTB  + PSP – Getúlio Vargas (48,7%) 



Ele Voltou: Quais serão seus 
problemas? 



A presidência de Vargas (1951-1954): Dos braços do 
povo ao suicídio 

• O confronto dos princípios defendidos por 
progressistas e conservadores. 

 

• Progressistas – classe média, lideranças 
operárias, trabalhadores urbanos, líderes 
estudantis e intelectuais. 



A presidência de Vargas (1951-1954): Dos braços do 
povo ao suicídio 

• O confronto dos princípios defendidos por 
progressistas e conservadores. 

 

• Conservadores – oligarquias rurais, burguesia 
industrial e financeira, grandes comerciantes e 
alta classe média. 



A ação política  e econômica de Vargas 

• Um governo Progressista com um ministério 
Conservador. 

 

• Vargas necessitava do auxílio dos EUA para 
continuar o projeto de industrialização do 
país. 

 

• 1952, Gal. Estillac Leal demite-se da Pasta de 
Guerra 

 

 



A Campanha o “Petróleo é nosso” 
 

STANDART OIL - 
EUA 

1953 – Congresso aprova a criação da Petrobras 



A oposição ao Governo Vargas 

• Carlos Lacerda (UDN)-  

Jornal “ Tribuna da  

Imprensa” – acusava  

Vargas de corrupto e  

infiltração comunista 



O atentado da rua toneleiros 





 


