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DATA: 08 DE MAIO
CONTEÚDO:
A ERA VARGAS

OBJETIVOS:
• Conhecer e refletir sobre a importância de Getúlio Vargas no 

cenário político e social do Brasil;
• Conhecer o que Getúlio Vargas fez pelo Brasil para ser 

considerado um dos “construtores do Brasil”; 
• Desenvolver leitura e interpretação de textos e imagens sobre 

a temática central da aula;

•Recursos:

•Uso da fotografia como registro de versões da história e vídeos
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• Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o
Brasil por 15 anos, de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um
marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio
Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas.
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• Processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos 
(federal, estadual e municipal).

• Presença dos “tenentes” nos principais cargos do governo para assumirem o
controle dos estados, tal medida tinha como finalidade anular a ação dos
antigos coronéis e sua influência política regional.

• Velhas oligarquias x Militares interventores.
• Revolução Constitucionalista de 1932.

A oposição convocou o “povo paulistano” a lutar contra o governo
Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de
uma Assembleia Constituinte.
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• Populismo: Vargas acenava às classes
trabalhadoras com reformas trabalhistas e
benefícios;

• Criação do Ministérios do Trabalho, Indústria e
Comércio;

• Criação de órgão para resolver conflitos entre
patrões e operários.
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“O Brasil vai para os Estado Integral, para a
destruição de todos os partidos, para a unidade
absoluta da Pátria, para a concepção cristã e
totalitária da vida. O Brasil vai para uma nova fase
de sua História, para a restauração dos valores
intelectuais e morais da Nacionalidade, para a
extinção das oligarquias, dos regionalismos, da
hedionda política dos Estados. O Brasil será
integralista. A marcha é fatal, é inexorável.
Marcha da mocidade. Movimento glorioso de
uma raça que se afirma”.

(citado em História geral da civilização brasileira)
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