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POPULISMO NA AMÉRICA LATINA (1930 e 1960)

A política populista é marcada pela ascensão de líderes carismáticos que buscam
sustentar sua atuação no interior do Estado através do amplo apoio das maiorias.
Objetivo
Atender os anseios mais imediatos das camadas populares sem alterar a estrutura de 
poder dominante.

Origens
•Crise do Estado oligárquico;
•Industrialização;
•Urbanização;
•↑ Burguesia;
•↑ Classe média;
•Organização do proletariado.
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Características:

•Manipulação das massas (demagogia);

•↑ Propaganda de governo;

•Líder carismático;

•Culto à personalidade do líder;

•Paternalismo;

•Trabalhismo;

•Sindicatos controlados pelo Estado;

•Nacionalismo.
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Juan Domingo Perón

Argentina (1946-1955 e 1973-1974)
• Nacionalismo econômico:

 Nacionalização das empresas estrangeiras (com 
indenizações).

• Controle do proletariado:
Confederação Geral do Trabalho (CGT);
↑ Salários;
Criação do 13º salário.

• Autoritarismo/repressão:
↑ Censura.
↑ Propaganda política.
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Lázaro Cárdenas

México (1934-1940)
• Intervenção do Estado na economia (Plano Sexenal):

Reforma agrária;
Realização de obras públicas (diminuir os efeitos da Crise de 1929);
Nacionalização das empresas estrangeiras;
Ferrovias;
PEMEX (petróleo).

• Controle dos sindicatos pelo Estado:
Confederação Nacional Camponesa;
Confederação dos Trabalhadores Mexicanos.
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• Inexistência de um sistema partidário: Não havia partidos políticos no Brasil desse
período, uma vez que Vargas atuou para enfraquecê-los.
• Política trabalhista: A política voltada para os trabalhadores era uma prática imposta
por Vargas já nos primeiros anos de seu governo, mas que ganhou força durante o
Estado Novo.
• Centralização do poder: Desde que assumiu o poder, Vargas tentou impedir a
realização de eleição presidencial e procurou concentrar o poder político no Executivo,
representado por sua própria figura.
• Outras características que podem ser citadas são a capacidade de negociação política
de Vargas, o uso da propaganda em benefício de seu governo, o enfoque na
modernização e industrialização do país etc.

CARACTERÍSTICAS DO GOVERNO VARGAS: 
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•Nacionalista;
•Criação da Petrobrás e Eletrobrás;
•Reforço dos sindicatos;
•Criação do BNDE (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico);
•Em 1954, propôs 100% de aumento no salário-
mínimo.(Ministro do trabalho – João
Goulart/”Jango”)
•Empresários nacionais, associados ao capitais
internacionais, financiaram a oposição ao governo
através da UDN e do seu líder e governador da
Guanabara Carlos Lacerda (dono da Tribuna da
Imprensa).



“Mas, perante Deus, acuso um só homem
como responsável por esse crime. Este
homem chama-se Getúlio Vargas”.
Com estas palavras Carlos Lacerda acusou
o então presidente da República.
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•Denúncias de corrupção;
•Atentado a Carlos Lacerda (As investigações apontaram Gregório Fortunato, chefe da
guarda pessoal de Getúlio Vargas).
•As oposições se articularam, dentro das forças armadas, exigindo a renúncia do
presidente.
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• Pressionado, vendo desaparecer todo o apoio político e perante a eminência de um
golpe, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no coração nas primeiras horas da
manhã de 24 de agosto de 1954.
• Intensa comoção popular;
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• A capacidade de mobilização das massas estabelecidas por tais governos, o apelo aos
interesses nacionais e a falta de uma perspectiva política clara poderia colocar em risco
os interesses defendidos pelas elites que controlavam a propriedade das terras ou das
forças produtivas do setor industrial.

• O populismo entrou em crise no momento em que não conseguiu mais negociar os
interesses – muitas vezes antagônicos – das elites econômicas e das classes
trabalhadoras.

• Grupos nacionais conservadores buscaram apoio político internacional,
principalmente dos Estados Unidos, para varrer o populismo por meio da instalação de
ditaduras que surgiram entre as décadas de 1950 e 1970.

CRISE DO POPULISMO NA AMÉRICA LATINA 
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