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 A revolução de 1930 deu inicio a era “Vargas”.  Essa revolução pôs fim ao Estado 

Oligárquico que governava em interesse próprio e que priorizava as exportações agrícolas, sem 

dar importância as áreas sociais. 

 O estado Revolucionário visava justamente o contrario, ou seja, a modernização do 

país através da industrialização e cobertura para os proletariados.  Para isso também foi 

necessário acatar alguns interesses dos poderosos cafeicultores. 

 Getúlio Vargas administrava de forma centralizada e autoritária visando a 

modernização do país.  O mundo estava dividido entre o Comunismo, o Fascismo e a 

democracia.  O Brasil esteve divido entre essas três ideologias, porem logo a principio Vargas 

reprimiu o movimento comunista. 

 Entre os grupos que apoiaram a revolução de 1930 estavam os militares, os 

profissionais liberais, os jovens políticos e por ultimo os industriais. Todo esse apoio veio em 

função desses grupos terem o mesmo adversário politico apesar de serem de diferentes 

classes sociais.  

 As reinvindicações desses grupos passaram a ser o grande problema politico do 

governo ocasionando a Guerra civil de 1932 com duração de três meses. 

 Os militares eram denominados Tenentistas. Era o movimento mais significativo do 

inicio do governo. Esse movimento foi o que mais gerou conflitos políticos, pois possuíam 

ideias próprias que eram distintas da ideologia Vargas. Desenvolveram a agricultura e a saúde 

além de interferirem nos bens relacionados á habitação 

 Os Jovens políticos pertenciam ao Partido Democrático e pretendiam governar São 

Paulo de uma forma liberal. 

 Como medida social criou-se o Ministério do trabalho, indústria e comercio, contudo 

essas leis sociais não eram respeitadas pelos patrões e isso acarretava greves, enfraquecendo 

a politica trabalhista de Vargas.  

Também se criou o Ministério da Educação e Saúde. A educação continuou as ser de 

responsabilidade do estado, porem passou a ser considerada de forma mais centralizada. 

 Passado o governo provisório Vargas foi eleito por voto indireto em 1934 dando inicio 

a Republica no Brasil. Esse período foi caracterizado por diversas ideologias representadas por 

diversos movimentos sociais e políticos como o Fascismo, Nazismo, Integralismo, comunismo e 

o Nacionalismo. 

 Em 1937, deu-se inicio ao Estado Novo. O Estado Novo concentrou a maior quantidade 

de poder da historia do Brasil, pois era uma aliança entre a burocracia Civil e Militar e a 

burguesia Industrial.  Contudo o Estado Novo não representou grandes mudanças politicas e 



econômicas em relação ao período anterior. Nesse período Getúlio foi se projetando como 

governante do povo consequentemente dos trabalhadores. Criou o salario mínimo e a hora do 

Brasil. 

 Em 1945 juntamente com o final da segunda guerra finda o Estado Novo e surgem 

partidos políticos que se mantiveram ate 1964. 

 Getúlio Vargas é deposto por golpe militar em 1945. Quando deposto Vargas não foi 

completamente afastado do meio politico e voltou a governar em 1951. Seu novo governo foi 

marcado pela alta da inflação e sucessivas greves.  Em meio a turbulência politica e pressão 

das oposições,  em 24 de agosto de 1954 suicida-se no Palácio do Catete pondo fim aos seus 

15 anos de governo. 


