
Era Vargas (1939/45) e o “populismo” 
 

“neopopulismo”:caricaturização do conceito 
   

           =>qualquer política de distribuição ou transferência de renda 

                (“barreira ideológica” a ascensão de estratos inferiores) 

                   

          =>qualquer política de ampliação de garantias sociais e previdenciárias 

               e/ou políticas públicas que atendam demandas sociais secularmente 

               represadas. 

 

         =>qualquer “arranhão” na “saúde fiscal” do Estado (mínimo), associado 

             ao desequilíbrio das contas públicas é um atestado da  

            “irresponsabilidade populista” que espanta o “Deus Mercado”.  

             OBS>Esta máxima não vale quando é necessário aportar recursos 

                       públicos para salvar banqueiros em apuros. 

 

        =>qualquer abertura de instâncias do Estado, que definem políticas  

             públicas, à participação de organizações e/ou movimentos populares.  

             Mais do que populismo, é um perigoso ensaio de “bolchevismo  

             tropical” 

 

        =>qualquer forma de intervenção ou regulamentação do Estado em 

             qualquer ramo da atividade econômica (produtiva ou especulativa) ou 

             de política cambial é “coisa de populista” pois causa “insegurança  

             jurídica” e afasta investidores 

 

        =>qualquer liderança oriunda das classes populares, ou não, que  

             proponha estas políticas não é mais do que um demagogo 

            inconsequente em busca de viabilidade  eleitoral. 
 

 

 

 

Vargas - O Governo Provisório 1930-34 

 

     01.A Ditadura Política. 

 

=>Suspende a Constituição de 1891 

 



=>Proscreve os partidos políticos 

 

=>Fecha o Congresso Nacional 

 

=>Passa a legislar por decretos 

 

=>Nomeia “interventores” para os estados – exceto MG 

                     (geralmente “tenentistas”) 
 

 

02. A rápida recuperação econômica, razões: 

 

 
02.01.compra e queima excedente de café 

 
                          =>ainda representava 70% das exportações 

                         

 =>cria o Conselho Nacional do Café 

 

           => “afago” na oligarquia de SP 

 

 

02.02.apoia a policultura 

 
           =>diversifica as exportações (mais  que “sobremesa”) 

 

           =>garante “preço mínimo” 

 

           =>amplia a oferta interna => queda nos preços 

 

 

 

02.03. estímulo à industrialização 

 
 

            =>protecionismo + desvalorização cambial : balança superavitária  

 

            =>financia a aquisição de bens de capital 

 

            => induz à “substituição de importações”  

 

            =>início do processo de industrialização 

 

 
 

   03.  Movimento operário: concessões e manipulação 

 



       =>criação do Ministério do Trabalho (Indústria e Comércio) 

 

       =>cria férias remuneradas, regulamenta trabalho infantil e feminino. 

  

      =>edita a “Lei de Quotas”: 

 
             * “protege” o mercado de trabalho para os nacionais  

             *europeus, em números restritos, para o campo. 

             *corresponsabilidade das embaixadas 

 

       =>intensifica repressão sobre comunistas e anarquistas. 

 

 
 

04. “Revolução Constitucionalista” (SP – 1932) 

 
 04.01. Fatores: 

 
                            =>ditadura e inconstitucionalidade do governo Vargas 

 

             =>revanchismo das oligarquias destituídas (PRP) 

 

             =>nomeação de interventor nordestino para SP ( capitão João Alberto) 

 

             =>frustração do PD, apoiou e foi excluído. 

 

 

04.02. o “estopim” => assassinato de Martins, Miragaia, Dráuzio e 

Camargo (MMDC) em 23/maio em São Paulo 

 

  

04.03. Os atores: 

 
            =>imprensa: família Mesquita (jornal “O Estado de SP”) 

 

            =>civis: Francisco Morato (PD) e Antonio de P Sales (PRP) 

 

            =>generais B. Klinger, Isidoro Dias Lopes e Euclídes Figueiredo. 

 
 

 

                 04.04. O fim => iniciada em 09 de Julho, derrotada em 02 de Outubro. 
 

mas 
 

           Vargas é obrigado a convocar eleições para Assembleia Constituinte 

 
 

 



 

Era Vargas - O Governo Constitucional 1934-37 

 

01. A Constituição de 1934 

       =>voto obrigatório, direto, secreto e feminino. 

=>criação da “Justiça Eleitoral” 

=>federativismo com intervencionismo (na economia) 

=>controle do Estado na exploração de minérios e protecionismo 

=>incorporação de conquistas trabalhistas (aposentadoria, 8 horas, etc.) 

=>obrigatoriedade do ensino fundamental 

 

 

02. A Conjuntura política e ideológica 

      =>a crise de 1929 expõe o colapso do liberalismo e aprofunda a luta  

            política/ideológica entre duas vertentes de autoritarismo: 

                          esquerda (stalinismo) x direita (fascismo) 

 

      =>no Brasil este quadro se reproduz: 

           AIB (Ação Integralista Brasileira), inspiração fascista/Plínio Salgado 

                                                               X 

           ANL (Aliança Nacional Libertadora), anti-fascista/Luis Carlos Prestes 

 

      =>a conjuntura radicaliza-se: enfrentamentos, assassinatos, etc. 

 

      =>julho/1935: Vargas proscreve (só) a ANL 

 

      =>novembro/1935: a “Intentona Comunista” 

          *Congresso decreta “Estado de Sítio” 

          *feroz repressão sobre os aliancistas 

      =>desencadeia-se o processo sucessório: 

           *Armando Sales de Oliveira – segmentos liberais 

             *José Américo de Almeida – oligarquias nordestinas 

             *Plínio Salgado – fascista 

 

       =>setembro/1937: o “Plano Cohen” => pretexto anticomunista para o golpe do 

             “Estado Novo” 10/11/1937. 

 

 


