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História

Neste Guia, você vai estudar o Estado Novo (1937-1945)
Pág. 89 à 97 do Volume 4
Prof. Rogério Cunha

Polarização no mundo, polarização no Brasil
Após a Crise de 1929, as democracias liberais entraram em descrédito no mundo
como um todo. Esse modelo de governo foi responsabilizado pela maior crise
econômica da história contemporânea e muitos grupos sociais usaram o fracasso
econômico para justificar a adoção de governos autoritárias, sejam eles de direita ou
de esquerda.
No Brasil, essas tensões também se faziam presente. Diante das crescentes tensões
entre ANL (esquerda) e AIB (direita), Vargas aplicou um golpe de Estado para assumir
o poder de forma ditatorial.
Assim, o Brasil iniciava um período de exceção e autoritarismo.

Características de um regime autoritário
Conforme você já estudou, os regimes autoritários possuem algumas características em
comum como:
a) Ter um único líder e partido político.
b) Usar propaganda política de massa para enaltecer o líder e o regime.
c) Perseguição aos opositores.
d) Criação de uma polícia política para reprimir dissidentes.
e) Censura aos meios de comunicação.
No Brasil do Estado Novo Varguista não foi diferente.

A doutrinação de uma nova geração fazia
parte do projeto de consolidação do senso
identitário do “cidadão ideal”.
Símbolo do futuro do Brasil, a juventude
era incitada a cumprir com os deveres da
pátria, com a valorização de um ideal de
família pautada sobre o trabalho e a ordem.
Nesse sentido, Getúlio valeu-se da
simbologia de grandes manifestações
patrióticas para promover os ideais do
regime.
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A máquina de propaganda do Estado Novo

A construção simbólica de Getúlio Vargas durante o Estado Novo
“A construção da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores ganhou forma através
de várias cerimônias e do emprego intensivo dos meios de comunicação. [...] Houve também
a utilização sistemática do rádio como instrumento de aproximação entre o governo e os
trabalhadores. [...] Com esses e outros elementos construiu-se a figura simbólica de Getúlio
Vargas como dirigente e guia dos brasileiros, em especial dos trabalhadores, como amigo
e pai, semelhante na esfera social ao chefe de família. O guia e pai doava benefícios a sua
gente e dela tinha o direito de esperar fidelidade e apoio. Os benefícios não eram fantasia.
Mas sua grande rentabilidade política se deve não só a ganhos materiais como à eficácia da
construção da figura presidencial que ganhou forma e conteúdo no curso do Estado Novo.”
FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: USP, 2006. p. 207.

Política externa
a) Política da boa vizinhança
Aproximação dos Estados Unidos com os países da América Latina com a finalidade de
estreitar as relações sociais, políticas e econômicas. Nessa época, produtos americanos
começam a invadir o mercado brasileiro; Carmen Miranda ficou um tempo nos Estados
Unidos e participou de filmes e peças teatrais; o personagem Zé Carioca foi criado por Wall
Disney; atores de Hollywood passam a visitar o Brasil com alguma frequência.
b) Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial
Após ampla negociação, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados.
Coube ao Brasil:

i) Ceder praças militares para lutar na Europa. O projeto inicial era o envio de 65 mil
brasileiros, contudo foram enviados 25 mil soldados brasileiros.
ii) Como grande produtor de alimentos, auxiliar no fornecimento de víveres para os militares
Aliados que estavam na linha de frente.
iii) Vender commodities, sobretudo minério, para a indústria bélica americana.
Vantagens que o Brasil obteve:
i) Financiamento para a construção da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).
ii) Treinamento e equipamentos militares modernos originários dos EUA.
iii) Posse das instalações da base aeronaval de Natal, que foi construída pelos americanos.
Todavia, após o fim do conflito, veio a contradição: o Brasil foi à Europa combater regimes
autoritários, mas o país era regido por um regime de mesmo perfil.

EXERCÍCIOS
1. Estabeleça o contexto político global que explica o surgimento de um regime autoritário no
Brasil entre fins da década de 1930 e início da década de 1940.
2. Qual era o papel da propaganda nos regimes autoritários? Pesquise os casos alemão,
italiano, português, soviético e brasileiro.
3. Quais são as contradições entre um regime autoritário e um sistema de imprensa livre?
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Para aprofundar o conhecimento sobre a política da boa vizinhança,
assista ao vídeo a seguir:
CARMEN MIRANDA - BRAZIL

https://www.youtube.com/watch?v=hRz-M30PcEU&list=PLIVFlm8kavZJEiURjO8lFPLtFd5I9Ynha

Agora acesse o link do texto da FGV (Fundação Getúlio Vargas):
A Era Vargas: dos anos 20 a 1945

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RelacoesInternacionais/
BoaVizinhanca

