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Era Vargas

ESTADO NOVO – DITADURA DE VARGAS

1937 – 1945

Política Externa e desgaste do Estado Novo

Política internacional pragmática:

Exploração de rivalidades para

obtenção de vantagens para o Brasil.

• Projeto de industrialização.

1942: Navios brasileiros são 

afundados por submarinos



Era Vargas

alemães e o Brasil declara 

guerra ao Eixo

(Roma, Berlin,Tóquio)

A luta contra o nazifascismo estabelece contradição interna:

ditadura lutando ao lado das ‘’forças pró-democracia’’.

Diversos setores sociais começam a pedir democracia interna, entre eles a 
UNE, criada em 1937 e, os meios de comunicação, apesar da censura –
Manifesto dos Mineiros de 1943 (carta aberta de circulação clandestina, 
divulgada



Era Vargas

em 24-10-43, aniversário da vitória da revolução de 1930, por importantes 
nomes da intelectualidade liberal – advogados e juristas – de Minas Gerais 
em defesa da redemocratização e do fim do Estado Novo

Vargas convoca eleições

para 1945, acaba com a 

censura e concede

anistia a presos políticos.

Associação entre a volta 

dos pracinhas



Era Vargas

E

Proposta de Redemocratização

Vargas cria 2 partidos políticos, o PTB e o PSD, para agradar aos 
trabalhadores e os setores ligados à indústria protegida pelo Estado, além 
de permitir a formação de partidos oposicionistas.

Surge o ‘’Queremismo’’, apoiado discretamente por Vargas – demanda de 
massa trabalhadora + setores industriais nacionalistas

Vargas aproxima-se de comunistas para permanecer no poder – busca 
apoio de Luiz Carlos Prestes 



Era Vargas

Propõe uma ‘’Lei Anti-Truste’’ que desagrada aos EUA.

-Em 1945, é afastado do poder pelo exército (influenciado pelos EUA), que 
temia uma nova tentativa golpista do presidente, teoricamente 
‘’associado’’ a comunistas.

FIM DO ESTADO NOVO 

-Exército convoca eleições presidenciais – vitória de Eurico Gaspar Dutra

-Vargas - São Borja e é eleito senador por dois estados ao mesmo tempo 
(RS e SP).


