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Era Vargas

GOVERNO VARGAS 

1951 – 1954

Retrato do velho – Francisco Alves

‘’Bota o retrato do velho outra vez

Bota no mesmo lugar

Bota o retrato do velho outra vez

Bota no mesmo lugar

O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar

O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar



Era Vargas

Eu já botei o meu

E tu não vais botar

Eu já enfeitei o meu

E tu não vais enfeitar 

O sorriso do velhinho faz a gente se animar’’

-Nacionalismo Econômico (Propostas da PETROBRÁS, do BNDE e da 
ELETROBRÁS)

-Medidas Trabalhistas – João Goulart, ministro do trabalho , aumentou o 
salário mínimo 

-Bases de apoio – sindicalistas (pelegos) e trabalhadores
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favorecidos pela legislação trabalhistas

-Opositores à política trabalhista do governo vargas:

1-Capital estrangeiro – contra o nacionalismo econômico (controle de 
remessas de lucros para o exterior e da entrada de divisas para as 
empresas estrangeiras)

2-Setores Liberais (capital nacional liberal e camadas médias ) contra o 
‘’comunismo’’ e a intervenção estatal na economia.

-Crise Político-Institucional:

Oposição no Congresso liderada por Carlos Lacerda da UDN
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(também proprietário do jornal Tribuna da Imprensa)

-Agosto de 1954 (Agravamento da Crise):

-Crime da Rua Toneleiro – tentativa de assassinato de Carlos Lacerda e 
morte do militar Rubens Vaz (Aeronáutica) leva a inquérito comprometedor

-Vargas sofre pressões para a renúncia ou licença por ‘’questões 
médicas’’

Solução de Vargas = SUICÍDIO
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Carta Testamento de Vargas (extrato)

‘’Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e 
novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me 
combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. (...)

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão 
constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, 
renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda 
desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves 
de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo 
brasileiro, eu ofereço em holocausto a
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minha vida. (...) Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a 

espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a 
calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos 
ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no 
caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História.’’


