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A Era Vargas 

• O Presidente que mais tempo governou o Brasil: 

• 1930 a 1945. 

• Sendo entre 1937 e 1945, sob o regime ditatorial 
(chamado o Estado Novo). 

• 1951 a 1954. 

 



O primeiro período Vargas 

• Após sua candidatura ter sido derrotada em 
1929, o primeiro acesso de Vargas ao Governo 
Federal se deu através de um movimento 
revolucionário, levando-o a assumir o Governo 
Provisório em 1930. 

• Um golpe militar em 1945 pôs fim ao primeiro e 
longo período da Era Vargas.  



O segundo período de Vargas 

• Vargas retorna ao poder através da eleições 
presidenciais de 1950. 

• O período compreendido entre sua posse em 
1951 a sua morte em 1954 foi caracterizado por 
uma orientação nacionalista estatizante. 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

Primeiro Período: 

a) organização e implantação do novo Código Eleitoral 
; 

b) implantação do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União; 

c) implantação de um modelo burocrático e 
centralizador (poder do governo federal). 

 

 

 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

Alguns órgãos criados no período foram: 

a) Ministério do trabalho, indústria e comércio; 

b) Ministério da Educação e Saúde; 

c) Universidade do Brasil;  

d) Serviço do Patrimônio Histórico Nacional; 

e) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

f) Departamento Administrativo do Serviço 
Público;  

 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

Avanços relativos às relações trabalhistas: 

a) criação da Lei da Sindicalização; 

b) implantação da jornada de trabalho de 8 horas 
diárias e férias remuneradas; 

c) criação da Carteira de Trabalho; 

d) criação dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões , INSS; 

e) instituição do Salário Mínimo; e 

f) fundação da Justiça do Trabalho. 

 

 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

Transformações na área econômica (voltadas a 
impulsionar a industrialização): 

a) criação da Companhia Siderúrgica Nacional; 

b) Criação da Companhia Vale do Rio Doce. 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

O “Estado Novo”: 

• fechamento do congresso e dos partidos 
políticos; 

• foi outorgada uma nova Constituição que deu a 
Vargas o controle dos poderes Legislativo e 
Judiciário. 



Mudanças no Estado Brasileiro durante a  
Era Vargas 

O segundo período – Transformações na área 
econômica (voltadas a impulsionar a 
industrialização): 

a) criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico;  

b) criação da Petrobras. 

 



Considerações Finais 

 A Era Vargas promoveu profundas 
transformações nos sistemas político, 
socioeconômico e administrativo do Estado 
Brasileiro. 

 Ainda que influenciado por efeitos externos  
negativos, como a Crise de 1929 e a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), durante o período 
compreendido entre o início do primeiro mandato e 
o fim do último, a economia brasileira cresceu a uma 
taxa media anual de 5,31%.  



A Era Vargas 

Fórum Geral:  

• Discuta sobre as principais mudanças ocorridas 
no Estado Brasileiro que impactaram, de forma 
positiva ou negativa, no nosso atual estágio de 
desenvolvimento 

• Tópico da segunda unidade semanal: 

 “Discuta as principais transformações 
institucionais e socioeconômicas da Era Vargas 
que ainda repercutem no atual Estado 
Brasileiro” 

 


