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Para marcar o centenário de Getúlio Vargas em 19 de abril de 1983, o Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil ((p[xx) da Funda

ção Getúlio Vargas programou uma exposição audiovisual reunindo fotografias, mú
sicas populares, filmes e discursos, no intuito de divulgar entre um público amplo 
aspectos desconhecidos e significativos do estadista e do período em que viveu e 

atuou. 

Dando prosseguimento à sua proposta de reunir, preselVar e divulgar fontes do
cumentais relativas à história contemporânea do Brasil, o CPD<X pretende através 

dessa mostra recuperar a trajetória de Getúlio Vargas. O esforço empreendido pelos 
organizadores da exposição teve por objetivo mostrar o homem e seu espaço-tem
po, em um contexto pol ítico-social que tem-se prestado às mais diversas interpreta

çóes A perspediva adotada foi a de ressaltar por meio desse personagem os mais 

significativos momentos da história recente do Brasil e revelar aspectos de sua per
sonalidade, vista de maneira contraditória tanto por seus contemporâneos quanto 

pelos analistas e historiadores: para uns Getúlio foi o ditador, o manipulador, o ma
quiavélico, para outros, O grande l íder nacional que partiCipou da construção de 
uma sociedade moderna e industrial, e para outros ainda o protetor, o doador, o 'pai 

dos pobres'. 
As técnicas audiovisuais são amplamente utilizadas na expoSição, Visando difun

dir informaçóes até aqui restritas a um número reduzido de instituições ou pessoas. 
As fotografias são acompanhadas de legendas e textos explicativos que procuram 
evidenciar os diversos níveis de articulação entre o individual e o SOCIal, entre a traje

tória de Vargas e as transformações que tiveram lugar na nossa sociedade 
A trilha sonora revela a presença freqüente de Vargas no universo da música po

pular Os filmes selecionados são representatIVos da produção cinematográfica da 
época e ajudam a compreender o que representou a era de Vargas para a nossa 

história. 
O centenário de Getúlio Vargas representou uma ocasião para que o CPOOC bus

casse, através de cenas do passado, lançar luz sobre temas do presente, utilizando

se de fontes históricas não convencionais. 

Alzira Alves de Abreu 
Coordenadora do CPDOC 
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Introdução 
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Com a exposição sobre Getúl io Vargas, o Subsetor de Audiovisual do Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil dá continuidade à 

pesquisa em fontes visuais, valorizando a linguagem própria da fotografia. Mais de 
um século após as primeiras experiências de Daguerre no campo fotográfico, e a 
despeito da importância crescente da imagem na sociedade contemporânea, no 
Brasil a fotografia ainda é pouco explorada como fonte histórica Sendo freqüente
mente utilizada como mera ilustração, subordinada ao texto, seu potencial Informa
tivo não é plenamente revelado 

A mostra sobre Getúlio Vargas reúne Imagens, algumas inéditas, do homem e do 
político e recupera aspectos da sua vida e do período em que atuou, documenta
dos fartamente por fotógrafos amadores e profissionais. Esse trabalho tem por obje
tivo fomecer subsídios nem sempre encontrados na historiografia tradicional, bem 
como possibilitar uma análise das características dos registros fotográficos produzi
dos durante o período abordado. 

As fontes pesquisadas foram álbuns de família, em poder de Alzira Vargas do 
Amaral Peixoto, o acervo da Empresa Brasileira de NotíCias (EBN), sob a guarda do 

Arquivo Nacional, arquivos privados doados ao CPDQC e arquivos de imprensa. Nos 
álbuns, ao lado de flagrantes familiares que revelam a intimidade do estadista, foram 
localizadas fotografias de estúdio, típicas do Início do século. O acervo da EBN, 

aberto em caráter excepCional para a preparação desta mostra, acumula a docu

mentação fotográfica produzida pelos órgãos oficiais de propaganda criados por 
Vargas. Os registros fotográficos real izados entre 1938 e 1945, pelo Departamento 
Nacional de Propaganda (1938) e Departamento de Imprensa e Propaganda (1939), 

revelam o Vargas oficial e mostram manifestações populares, cerimônias e desfiles 
c ívicos onde a idéia de naCionalidade é enfatizada. Essas fotografias, produzidas 
com o objetivo de divulgar e popularizar o novo regime político e seu l íder, consti
tuem a principal fonte de informação iconográfica sobre as formas de mobilização 
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articuladas pelo Estado Novo. Para 05 períodOS anteriores e posteriores ao Estado 

Novo a pesquisa concentrou-se no acervo do CPDOC e, prinCipalmente, nos arquivos 

de imprensa. Nesses períodos, a maior liberdade de exoressão propicia a flexibili

dade do fotoJornalismo, cuja variedade de enfoques exprime a complexidade de 

posições e interesses da sociedade, contrastando com a produção dos órgãos go

vernamentais comprornetida com a versão oficiai dos fatos 

A seleção do material utilizado na exposição obedeceu aos critérios básicos de 

conteúdo informativo e qualidade técnica Na organização foi adotada a ordem cro

nológica, interrompida em alguns casos em que o Impacto Visual de determinada 

fotografia assim o eXigiu Para a Identificação das fotos, local, datas e pessoas, recor

reu-se a informações registradas nas próprias fotografias ou fornecidas por contem

porâneos e familiares de Vargas, à bibliografia pertmente, aos arquivos do CPDOC e à 

pesquisa em periódiCOS 

Lucia Lahmeyer Lobo 
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Álbum de Família 
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Getúlio Domelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1883 na cidade de São Borja, 
perto da fronteira com a Argentina, filho do estancieiro e chefe político local Manuel 
do Nascimento Vargas e de Cândida Dornelles Vargas Era o terceiro filho em uma 
família de cinco varões, Vlrlato, ProtáSIO, Getúlio, Espártaco e Benjamin 

Seu pai, veterano da Guerra do Paraguai, foi um dos primeiros partidários do líder 
republicano gaúcho Júlio de Castilhos. Em 1893, já na República, pegou nO'lamente 
em armas para combater a Revolução Federalista, terminando por ser promovido a 
general 

Em 1895, quando a guerra civil terminou com a vitória dos republicanos, Getúlio 
contava 12 anos de idade. Sua infância fOI marcada pela vida nústica de São Borja e 
suas fazendas. Getúlio logo aprendeu a montar e lidar com o gado, na companhia dos 
peões e agregados de Santos Reis, a estância paterna. Com 15 anos iniciou sua carreira 
militar, alistando-se no batalhão de infantaria de sua cidade natal. Em 1903, após um 
breve estágio como cadete, matriculou-se na Faculdade de Direito de Porto Alegre. 
De imediato integrou-se à mOCidade estudantil republiçana, participando em 1907 

da fundação do Bloco Acadêmico Castilhista. Nesse mesmo ano concluIu o curso 
superior. Em 1909, depOIS de uma rápida experiência como promotor público, co

meçou a advogar e fOI eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Rio
grandense (PRR) Casou-se em 1910 com Darcy Lima Sarmanho Dessa união nasceram 
os filhos Lutero, Jancira, Alzira, Manuel Antônio e Getúlio. 
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1 Getúlio Vargas aos 1 2  anos. 
Sãc BorJa : R�\ 1895 
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2 Formatura de Getúlio Vargas na Faculdade de Direito de Porto Alegre (RS), de
zembro de 19fJ7. 

1� 
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3 Getúlio Vargas e Darcy Vargas, meses apos o casamento 
Porto A. egre ·.RS: JunhO de 7910 
fO:o'V"Sí1IC Cc <:gan 

·tI 
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4 Getúlio Vargas com seus filhos Lutero e Manuel Antõnio. 
Porte Ale-gre '1<.<;: 1917? 
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5 Reunião da família porocasjão das bodas de ouro dos pais de Getulio Vargas, 
Cândida Dornelles li: Manuel Nascimento Vargas, 
San Tomé " ... "t!'WiI; 1918 

- . 
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1 .'IM' .1.:1 Ar.l;:)f'c Y"'9�i 
" :;'�IU"("; V�';:Its FI'�o 
] Ur:x' ro V�/S�S 
� A·, Ml'squ"� '103'3"$ 
Co BI"I,:W"" �'�r3d; 
6 Sp"lrU(O Vd'S\!5 
� V",,,(<:: v�'3�> 
8 I Jlcro Vargas 

o M�n�<? do N�scl,,��n�o VarS�5· 
'0 (�r,::j de Do" e ó Verge� 
'I Protaslo V�rSdS 

'\ ' 
�-< , 

j). Gl!:tullc V']'9"5. 
13 Alzl'a V"lrgd5 
J� JJonc"iJ Vd/3i1S 
lS Ires ' ... ·dJ9"� 
'6 O.,dona (:;orre ... """,''1,)'; 
-7 Soa""'. 'Jilf9�> 
16 Umbclo'li' NuPl's Vjr�a� 
19 OrnM Vilfgd5 
20 C�'ldldd VMgdS 
21 LI9'� Me�qult� vM3a� 

23 Mapuel V�'3�s Netc 
2' Gres','" \iargJs 
25 D<,'cy 'larga, 



6 Darcy Vargas com os filhos Jandira, Alzira, Lutero, Getúlio e Manuel Antônio 
em sua residência na ladeira do Ascurra. 
Rio de Janeiro, 1926 
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7 GdúUo Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, em visita a Cacikfo Krebs, na 
f.lenda da Ç'arola, nos a",�dores de Porto A�g'� (oU). 

1 J�ndlr� VM9�S 
2l� ... tnl� d� "'b,�u 

3 All,r� V�rsas 
4 FI'mlro P<'i11Tl ,ilhO 
5 GetuliO Va'sas 
6 C�ndld� P�lm 

7 D�rcy V�r9as 

8 Filho de TGflCJl!'do Tostes 

9 Srd Taflocdo Ta�tes 

10 CcClldo "'rcbs 

11 Tancrcda Tostes 

19 M�fla Cardoso 
13 Sr� Cacl do "'rebs 

14 M�urlclo Cardoso 



8 Getúlio Vargas e seu pai, Manuel do Nascimento Vargas, na fazenda de Santos 
Reis. 
São Barja (RS), 1934 

9 Getúlio Vargas e seu pai. 
São Barja (RS), 1935 
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10 Getúlio Vargas com seu filho, Getúlio Vargas Filho, por ocasião do batizado 
de seu neto, Getúlio Vargas da Costa Gama, no palácio RIO Negro 
Pztrcp:Jl's lU;' 1941 



11 Saída do corpo de- Getúlio Vargas Filho no palãcio dos Campos Eliseos. 
São PaUlo, 3 ce �e\o'erelro ce '943 

• fun�ndO CCS:d 
<;' Euchjc) 1'V�'Ih" 

.� lu:cr:> V�19�� 
·1 M,muel Anlor la V,l'SJS 
5 Ow�ldc "'.ràn�a 
ti GctullU \I�r9�5 IIJ 
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12 Alzira Vargas, oficial de: gabinete da presidência, acompanhada de: seu pai, é 
entrevistada por revista norte-americana. 
RIO de Janeiro, 1936? 

1 3 Alzira Vargas do Amaral Peixoto com seu pai e Adernar de Barros durante: o 
segundo governo no paláciO do (atete. 
Rio de janeiro 



14 Darcy e Getúlio Vargas na ilha de Brocoió, então propriedade da família Guir1le, 
dias após a morte de Cândida Vargas em 290 de outubro de 1936. 
Rio de Janeiro, 1936 

fotolAlzira Vargas 
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15 Protásio Vargas, em sua fazenda de Santos Reis, com G�túho. 
�o 30rje �I!S; 1934? 
fotoiAIZlrd Va'gcls 
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1 6  Aniversario de Getúlio Vargas na fazenda de Paulo Fernandes. O bOlo repre
senta A nOYd pOlítica do Brasil. 
Barrà do �lfaf íU, 19 de abril de 1952? 
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Trajetória Política até 1930 
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Em 1929 Vargas era apenas um discreto pol ítico gaúcho de 46 anos que fora mInis
tro da Fazenda de Washington Luís e que, eleito governador de seu estado, prorno
vera com rara habilidade a reconciliação entre os partidos locais 

1endo consolidado sua carreira política no plano federal, Vargas se encontrava, de 
fato, ern posição privilegiada para exercer urn papel rnoderador na política gaúcha, 
sem ameaçar a liderança inquestionável de seu chefe pol ítico, Borges de Medeiros 
Graças à pacificação regional emerge o "Rio Grande Unido", comparecendo pela pri
meira vez na disputa pela sucessão presidencial 

Da inesperada divisão entre as poderosas oligarquias de São Paulo e Minas, surgiu a 

campanha da Aliança Liberal (Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba), apoiando o nome 
de Vargas. Agitando o cenário pol ítico, a campanha repercutiu de norte a sul As elei
ções deram a vitória ao candidato governista Júlio Prestes, o que abriu caminho à luta 

armada, articulada por Osvaldo Aranha e pelos tenentes. O processo revolucionário 
se tornou irreversível corn o assassinato de João Pessoa em Julho de 1930. 

A revolução eclodiu no dia 3 de outubro e as tropas revolucionárias avançararn 
para a capital da República, A 24 de outubro'o presidente Washington Luís foi de
posto por uma Junta provisória, que "transferiu o governo a Vargas em 3 de novernbro 
de 1930. 
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17 Borges de Medeiros, chefe do Partido Republicano Rlo-grandense, com estu
dantes do 810co Acadêmico Castilhista para obter apoio ao seu candidato, 
Cartas Barbosa Gonçalves 
(011010 G'orçc : �Çl(' 

/I.',_I" �. Gu�rr�,� 
I' '.,�,,� d,.I.\I"<"1i' • )� 
I ( '11' t.e"e� 

.. 1.1.' 'l< Gv'.é� l>v� ',' 
. ' l;:�·_ lI" ,.o,:� 
"Me I' "".- :rl'dc)�� 
- ..... ,JICI':. é.-y-
-:! l�·;C'. 3('�>�sa C,nllç1.I'_'(,; 

.: �-; 1, ' I'" ( 11 � I 
'I) J,),.' , '.' :;'�,,,,:-,, 
. ' j':":I'� '., ('li -', 

2 :".,.." �,tJçtC) 
) (' .. -" �,V,,,<.. ! '  • 

� C Ifll )I<,·l<�cl 



18 Washinston llIls, presidente da Republica, ladeado pelo ministro da Fazenda, 
Getúlio Vargas, e pelo diretor da Casa da Moeda, Honório Hermeto Corrêa da 
Costa. 
R'o ce Jane ro, JLmro cc � 9'Q7 
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19 Getúlío Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, durante o Congresso das 

Municipalidades, tendo à sua direita Osvaldo Aranha, secretário do Interior e 
Justiça 
Porto A'egre R'o: lulr,o ce - 929 



20 Diretório da Aliança Liberal. 
Porto Un ão ()(: setembro de 1929/feverelro çjr: 1930? 
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21 �Iio Vargas e João Pessoa, candidato a vice-presidência. À dIreita, João 
toIe:ves da Fontoura e ündolfo Collor, articuladores da Revolução de 1930. 



22 Chegada de Getúlio Vargas 
em Itararé (sp). 28 de ootubro de 1930 

foto/Claro Gustavo JanssOll 

23 GetUlio V�rgas, chefe do Estado-Maior Revolucionário, no trem que o levava 
para o Rio. 
Oututxo de 1930 
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24 Osvaldo Aranha, encarregado de negociar a posse de Vargas com a Junta Go

vernativa do palácIo do Catete. 
Rio de Jarelro. 27 de oL.�'Jbrc de 1930 

/. 

1 P�'l-il <:]0 �e es F?"CI'il 
2 Osv�lo':) Ardlfla 
3 Llldolfo Co ler 
<l Delf'1lnda Ar3n' d 



25 Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, assina os atos de nome-ação de: 
seus ministros. 
RIo de Janeiro, 3 de novembro de �930 

1 Get.j,io v"'3�S 
2 flores d" (unM 
3 Augusto IniÍCIO do Espírrlo S�nto Cardoso 
.o: llrdo'fo Collor 
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o Período de 1930 a 1937 
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A Revolução de 1930 inaugurou um agitado periodo na vida política brasileira, 
pontilhado por greves e disputas entre as elites revolucionárias Os anos de 1930 a 
1932 foram marcados por choques entre 'tenentes', que se organizaram no Clube 3 

de Outubro, e as antigas oligarquias estaduais Estes confrontos resultaram em grande 
mobilização pela reconstitucionalização do país. O estado de São Paulo foi o princi
pal palco da campanha, cuja intensidade levou à guerra civil pela Constituinte. 

A Revolução Constitucionalista de 1932 traumatizou o país VenCIda militarmente, 
sua proposta se impôs no plano político. Em julho de 1934 a Assembléia Constituinte 
promulgou a nova Carta do pa ís e elegeu Getúlio Vargas para a presidência da Repú
blica. Inaugurou-se nova fase de confrontos, marcada pela polarização e radicaliza
ção das propostas da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira. O 
levante comUnista de 1935 colocou todos os opositores do regime sob suspeita e foi 
Justificativa para uma maior concentração de poder nas mãos do govemo central. 
Neste clima foram lançadas as candidaturas de José Américo de Almeida e Armando 
de Sales Oliveira. Em novembro de 1937, contudo, Getúlio Vargas deu um golpe de 
Estado e promulgou nova Constituição, conhecida como 'polaca' . 

39 
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26 João Alberto, inte,....entor de São Paulo, com seu secretariado e tenentes, 
vários dos quais hgados ao Clube J de Outubro 
São Paulo, pnmmc semestre de 1931 

-

1 (0<:1E'I'O di:: b"�' 
) ,�'.c"f:1 (c.'" 
, Jr:'JO ,",1t:�r''-' 
" ("',"S ,\;,)�·el". 
� f ' M, 11" 



27 Re .-unlaO de: lideres da frente ' . 
mento pel 

. 
unlca dos partid . 

Porto AI 
a constltucionalizaça-o do pa' 

os gauchos favoráveis 11'>. 

e9'«'" 
IS_ 

- moVl-

fototAzevedo Dutra 

1 Ptolomeu do! ASSI� O'as.1 
2 Raul PoIa 
3 Jo�o Neves 
4 Borges de Mede ro� 
5 M�urICIO CardOS':: 
6 B"ti5t� LJZMdo 
) lindol'o Coller 
8 SInV�1 Sa dar'" 
9 Flo'es da (urüld 
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28 Manifestação na praça da Sé em prol da constitIJcionalização do pais. 

São Paulo, 23 de maio ce • 932 
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29 SessAo da Assembléia Nitdooal Constituint� pr�sidida por Antonio Car10s Ri
beiro de Andrada. 
Palácio Tiradentes (RI) 1934 

30 Comício da Federação Trabalhista do Distrito Federal} em fTente. ao palácio 
Tirade.ntes, reivindicando à Constituinte a adoção das I�is trabalhistas decre
tadas pelo Governo Provisório. 
RIO de Janeiro, 3 de ma�ço de 1934 
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31 Getúlio Vargas vota na Escola ROdrigues Alves para a (amara Federal e dos 
V�readores nas �Ieições de 14 d� outubro de 1934. 
� :) de Ji)t elro - ';3':: 



32 �anifestação salarial do Sindicato BrasIleiro dos Bancários 

�ho de Janeiro, 1935 
. 
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34 

33 Prisioneiros do 3. o Regimento de Infantaria, na praia Vermelha, por ocasião do 
levante de 1 935 

RIO de Jareiro. 27 de novembrO:Je �93S 

34 Getúlio Vargas e Emâni do Amaral Peixoto auxiliam a transportar o caixão de 
um dos oficiais mortos durante o levante de 1935. 

R!o ce Janeiro, novcT1brc de 1935 
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35 Sessão de: encerramento do Congresso da Ação Integralista Brasileira presi-
dida por Plínio Salgado. 

' 

Blumenau (SC) 8 de ou�ubro de 1935 

36 Getúlio Vargas recebe os chefes integralistas. no palacio do (atete. pouco 
antes do golpe de 1937. 
RIo de Janeiro. 1937 

47 



48 

37 Agildo Barata e Alvaro de Souza,líderes do levante de 1935 no 3.0 Regimento 
de Infantaria, são cOnduzidos para prestar depoimento 
RIO de Jane,ro, 1937 



38 prêdio na avenida Oswaldo Cruz onde funcionou o Tribunal de Segurança Nacional. 
RIo de Janeiro 
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40 

39 Armando de Sales Oliveira durante: a campanha presidencial de 1931. 

40 Campanha de Jost Américo para a presidência em 1931. 
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41 GetUlio Vargas comunica ao país a instauração do Estado Novo. 
Rio de Janeiro, 10 de �mbro de 1937 



o Estado Novo 



No Estado Novo o poder se concentrou nas mãos de Getúl io Vargas que, apoiado 
pelos militares, govemou através de decretos-leis. 

Com o objetivo de centralizar e modernizar o aparelho do Estado, adequando-<) às 
exigêricias de um país que se urbanizava e industrializava rapidamente, criou o De

partamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e diversos conselhos técnicos e 
econômicos. 

Para mobilizar e controlar a opinião pública foi implantado o Departamento de Im
prensa e Propaganda (DIP). Utilizando a imprensa, o rádio e o cinema para divulgar as 
propostas do Est�do Novo, integração nacional e formação da nacionalidade, o DIP 

popularizava a figura do presidente como grande líder nacional. Tinha além disso po
deres para censurar ou proibir manifestações de crítica ao regime. 

Na área econômica Getúlio Vargas tomou medidas concretas que aceleraram o 
processo de industrialização. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta 
Redonda, em abril de 1941, foi o primeiro passo na formação de um parque industrial 
voltado para a produção de bens de capital. 

Para regular as relações do trabalho, Getúlio Vargas promulgou, em maio de 1943, a 
Consolidação das LeiS do Trabalho (ClT) que sintetiza a política trabalhista implemen
tada desde o início da década de 30. Além de disciplinar os conflitos entre o capital 
e o trabalho, a CLT teve a intenção de ampliar as bases sobre as quais se assentava o 
governo, assegurando-lhe o apoio popular. 
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42 Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e: Góis Monteiro, principais responsáveis 
pela instauração do Estado Novo, no palácio do Cate:te 

RIo de Janelrc, ç de egcs:o ce . 945 



43 Posse de. luis Simões Lopes na presidência do D .... SP, ntl presença de Getúlio 

Vargas e seu ministério, 
RIO de Janeiro, 3 de agosto de 1938 

� r 
1 luis Simões Lopes 
';2 Gust�vo C�p�Mm� 
J EUllco G..,�p,,' DU:I" 
, SeuSiI (o�tc! 
S FranCIsco Cilmpos 
6 Getull::> V"r""s 

! OS'/0I\16:) Ald'lM 
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44 Getúlio Vlrgas discurw aos funcionarias publicos, no campo do Fluminense. 
�.:) ce Jane.ro, 3 de se:emoro � 1942 

.5 O morro do SalgueIro c:sc:uta a �em do OI' 
� o ce Jane ro, 8 de maio ce - 94' 



46 Em cerimônIa organizada pelo DIP no palácio Tiradentes, representant�s dos 
estados depositam terra na uma simbolitando a unidade nacionaL 
Rio de janeiro, 5 de novembro de 1940 
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47 Manifestação popular na esplanada do Castelo pelos dez anos do governo Vargas. 
RIo de Janeiro, 9 de novembro de 1940 
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48 Esplanada do Castelo. 
RIo de janeiro, 9 de novembro de 1940 
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49 Dia do Trabalho no campo do Va�co da Gama� 
Rio de Jdn€'fO, 1 - de maio de 1942 
foto/Antan o Mon:elro 



50 Dia da Pátria na quinta da Boa Vista. 
RIO de Janeiro, 7 de setembr::l de 1943 

6' 



51 Dia da Raça na Cinelândla 
RIo de J3nelro set€'llbrc de 1939 
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52 Getúlio Vargas, com seus ministros, assiste à parada militar comemorativa da 
Proclamação da República. 
RIO de Jaf1eiro, 15 de novembro de 1939 

1 Chde d.: Mlssãlo MIlitar da CoIÓrrb." 
2 Ademb' <:lI! Barros 

3 Getu.io Valgas 

4 Chefe d� Mis��o Militar do Chile 
5 Eurico G�spar Dutr� 
é 50\.l2a (oste 
7 F1<1'1CI$CO Campos 
a GustavO (epcmema 63 
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$3 Baile no Clube Ginastico Português por ocasião do aniversário de Getúlio Vargas. 
Rio de JaneIro, 19 de abnl de: 1941 

fo:o!Antonlo Monteiro 

54 Santinhos de Getúlio Ya'9a.s vendidos nas ruas do Rio de Janeiro. 
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S5 Guilherme Guinle e Edmundo Macedo Soares de pa�a para os Estados Unidos 
a fim de negodar os emprestimos para a (ia. Slderurgica de Volta Redonda. 
Rio de Janeiro, 23 de Julho de 1940 

S6 Dia do Trabalho no campo do Vasco da Gama. 
Rio de Janeiro, 1.� de maio de 1942 

fo:o/Jean Manzon 
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57 No prédio do Mlnisterio do Trabalho, inaugurado durante o Estado Novo, sindicatos 
de e:mpresados � empregadores comemoram anIVersário de Getúlio Vargas. 
RIo do:: Jôneiro. 19 de abnl de 1943 

58 Manifestação por ocasião da visita de GetUlio Vargas à Amazónia. 
Outubro de 1940 
foto/Sevenno Nunes 



59 Lançamento da pedra fundamental do prédio do Ministério da Educação e 
Saúde com a presença de Gustavo Capanerna'(dlscursando), 
RIO de Janeiro, 24 de abnl de 1937 
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A Segunda Guerra Mundial 
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A década de 1930 apresentou uma polarização crescente na pol ítica internacional 
por força da ação Roma-Berlim-Tóquio, mas o govemo Vargas manteve até 1939 uma 
cuidadosa eqüidistânCia entre as potênCIas, evitando compromissos de alinhamento 
Ao eclodir a guerra na Europa, o govemo brasileiro declarou-se neutro, enquanto os 
Estados Unidos iniCiavam uma ação drástica no �entido de eliminar a influência do 
Eixo no continente americano O Brasil adqUIriu grande importância nesse esforço do 
governo Roosevelt, tanto por sua posição estratégica e recursos naturais, quanto por 
sua infiuência política na América do Sul O governo Vargas aproveitou-se dessas cir
cunstâncias para obter benefícios econôrnicos, militares e políticos para o país 

Em Janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações corn os países do Eixo e arnpliou a 
faixa de colaboração econômica e militar com os Estados Unidos. O afundamento de 
navios brasileiros por submarinos do Eixo, entre 5 e 17 de agosto do mesmo ano, 
levou à declaração de guerra à Alemanha e Itália no dia 22, em meio a enormes mani
festações populares em todo o país. A expressão mais efetiva dessa decisão foi o 
envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) ao teatro de guerra na Itália. 
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60 GetUlio Vargas recebe oficiais italianos no palacio do Catete 
RIo de Jdrelro .• 9 J;: 



61 Osvaldo Aranha discursa poroclIsião do rompimento de relações com o Eixo. 
Rio de JaneIro, 28 :::;e Janeiro de 1942 
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62 Ernimi do Amaml Peixoto discursa em protesto contra o afundamento de na
vios brasileiros 
Rlc d2 .J1Ur(;. 18::-;c ilg·::.cc. d" 19L. '::l 
'ete :Scvc'lno ��urlE'; 



63 Manifestação de protesto contra o afundamento de navios 
RIo de Janeiro, - 8 de agosto de 1942 
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64 Manifestaçào da Umào Nacional dos Estudantes (Ur<E) em frente ao Ministério 
do Exército por ocaslào do aniversário de rompimento com o Eixo. 
Rio de Janelrc, 28 8":; Jdl('lrc de 19L-3 
fotOiAntorlc Mccnro 



65 Comício da Liga de Defesa Nacional por ocasião do aniyers�rio de GetUlio Vargas. 
Rio de Janeiro, 19 de abnl de 1943 

fotoiMtOr'IO �n:elro 
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66 Comemoraçào do segundo aniversário de rompimento de relações com o Eixo. 

i.IO de Jarmo, 28 de Jareiro ce "94L 
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67 Manifestação no Dia do Tr�balho no estádio do Pacaembu. 

SêKJ Paulo, 1 j de maiO de 1944 
foto! José Gonçalves Casal 

-
-
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68 Come:moraç�o do término da guerra. 
RIo ce Janeiro, 7 de MaiO de 1945 
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69 Getulio Vargas participa do desfile' de regresso do 1. o escalão da f'[8 
Rio de JaneIro, 18 de Julho de 1945 

fotolSeverino Nunes 
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A Redemocratização 



A derrota dos nazi-fascistas na guerra reforçou intemamente as posições contra o 
Estado Novo e em favor da redemocratização O primeiro pronunciamento dos se
tores liberais deu-se através do manifesto dos mineiros (outubro de 1943), que de
fendia os pnncípios da Federação, do liberalismo e da democracia A luta pela rede
mocratização foi detonada pela entrevista de JoséAménco de Almeida ao Correio da 

Manhã (22 de fevereiro de 1945), em que ele exigia eleições e o retorno das liberda
des democráticas Em 28 de fevereirO Vargas promulgou o ato adicional, anunciando 
a realização de eleições em todos os níveis. 

Eduardo Gomes, apoiado pelas OPOSiÇões, e o general Dutra, pelas forças gover
nistas, lançaram-se candidatos à presidência da República. Em abril foi concedida a 
anistia a todos os presos políticos, tendo início a reorganização partidária 

Em março surgira o movimento 'queremista', simpático à permanência de Getúlio 
no poder, cujos lemas eram 'queremos Getúlio' e 'Constituinte com Getúlio' Os mili
tares, temerosos de que Vargas manobrasse para continuar no poder, o destituíram 
através do gol pe de Estado de 29 de outubro de 1945. 

81 



82 

70 Vargas em entrevista coletIVa à imprensa, no palácio RIO Negro, anuncia a rea
lização de eleições. 
PeTÓpolis (�; 2 de 'T1arço de 1945 



71 Protesto por ocasião do assassinato, pela polícia pernambucana, do estu
dante Demócrito de Sousa filho. 

São Paulo, 3 de Jl\'lrço de 1945 
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72 Comício pró-Eurico Gaspar Dutra na praça da Sé. 

São Pau o, seterTbro de 1945 
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73 Comício pró-Eduardo Gomes. 
Porto Alegre \RS; ou:ubro de 1945 
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74 Manifestação queremista defronte ao palácio Guanabara 
RIo C� Jam: f:), 30 .Jp 19C'S (; de 19�_l 



75 Estudantes rasgam retrato de Getúlio Vargas após noticra de sua deposição. 
Sele PaLio, outubro de 1945 
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76 Getúlio Vargas acompanhado por Alzira, João Alberto e Ernâni doAmaral Pei· 
xoto, deixa o palácIo do Catete após sua deposição. 
Rio de Jarelro 29 de OJtub'o de - 945 



77 Retirada de bustos de Getúlio Vargas. 
Outubro de "945 
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Exílio e Campanha de 1950 
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Embora deposto, Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo, e 
deputado federal por sete estados Entre 1945 e 1950 penmaneceu isolado em sua 
fazenda de Itu. 

Compareceu poucas vezes ao Senado, pronunciando apenas quatro discursos, no 
primeiro, rompeu politicamente com Dutra e fez a defesa do Estado Novo; nos tres 
seguintes critiCOU violentamente a política econômica do novo govemo 

Em São Borja Vargas via sua liderança nacional confirmada, à medida que se aproxl
ll1<!Vam as eleições presidenciais de 1950. Caravanas de pol íticos e de eleitores se 

deslocavam para o Rio Grande a fim de convencê-lo a candidatar-se. Seu nome fOI 
lançado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em aliança com o Partido Social Pro
gressista (psp), liderado por Ademar de Barros, quo: indicou Café Filho como o ca�dl
dato à vice-presidência Enquanto o Partido Social Democrático (PSD) se dividia entre 
o apoio ao seu candidato (Cristiano Machado) e a fidelidade de seus líderes a Vargas, 
a União Democrática Nacional (UDN) se uniu novamente em tomo da candidatura do 
brrgadeiro Eduardo Gomes. ApOiado no forte apelo popular de seu nome e nas dissi
dências do PSD em vários estados, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República 
em 3 de outubro de 1950. 
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78 GlE'túlio Vargas na solidlo da fazenda de: Itu. 
RIo Grande do Sul 
foto/Ed Kl:':ffel 



79 Ge1:úlio Vargas na fazenda de ltu. 
RIo Grande do Sul 
foto/Antônio Ronek 
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80 Getúlio Vargas na fazenda de ltu. 
RIO Grande co Sul 
foto/FlávIo Dôllm 



81 Getúlio Vargas no Senado. 
í{ O ::.li': Jar-el(o. deze-nbrc de 19!.6 
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82 Getúlio Vargas vota no Instituto de Surdos e Mudos para a Prefeitura, Assem
bléia Legislativa � Càmara dos Vereadores 
RI:J ae Jcne ro, 19 de jcne:rc de 19é 7 



83 Ademar de Barros e Getúlio Vargas na fazenda de Santos Reis. 
São BOlja :16', deze'ílbro de 19.i9 
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84 Getúlio Vargas com Samuel Wamer, jornalista dos Diarios Associados, que 
faria a cobertura de sua campanha presidencial. 
seio Borjà w,; abril de 1950 



85 Campanha presidencial de- Cristiano Machado, 1950. 
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86 Comido pró-Eduardo Gomes, 1950. 
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87 Campanha presidencial d� Getulio Vargas, 1950. 

, O. 
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88 GetUlio Vargas, João Goulart e Gregório Fortunato durante a campanha, 
'O cc dgosto de 1950 
fo:O"E.c Keffe' 



89 Campanha presk1encial de: Getúlio Vargas. 
RIo Grande !,R5) 1950 

fctoiLacand 
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o Segundo Governo 



-

Getúlio Vargas tomou posse a 31 de janeiro de 1951, Iniciando seu governo sob 
Intensa oposição, representada por setores do ExérCito, pr6ceres udenistas e pela 

grande imprensa Apesar da Instabilidade política do período, seu governo caracteri
zou-se por uma série de medidas econômico-administrativas que marcaram o pos

terior desenvolvimento do país, entre elas a criação da PEmOBRÁS e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE), além da implantação das bases para a indús
tria automobil lstica e elaboração de projetos criando o Fundo Nacional de Eletrifica
ção e a ElETROBRÁS. 

A composição do primeiro ministério, conhecido como ministério da experiência, 
refletiU o esforço de Vargas no sentido de conciliar as forças heterogêneas que o 

apoiaram durante a campanha As sucessivas concessões políticas, produto desse 

esforço conciliatório, resultaram no afastamento dos partidos que o elegeram e dos 

militares nacionalistas, que nesse momento ocupavam a direção do Clube Militar A 
reforma ministerial realizada em junho de 1953 constituiu uma nova tentativa de com

posição, desta feita também com os sindicatos operários. João Goulart assumiu o Mi
nistério do Trabalho e em janeiro de 1954 propôs um aumento de 1 00% no salário 
mínimo, provocando fortes reações dos empresários e dos militares. A crise política 
se agravou com o atentado a Carlos Lacerda, na rua Toneleros, que resultou na morte 
do major-aviador Rubens Vaz O desenrolar dos acontecimentos teve seu desfecho 
no suicídio do presidente, em 24 de agosto de 1954. 
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90 Posse de GetUlio Vargas no palácIo do Catete. 

R O de Janel'o. 31 de ,ane ré: de 19�-
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91 Góis Monteiro assume a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas. 
Q.IO je Janel'O, ' ê  de fevereiro de 1951 
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95/96 Getúlio Vargas visita a Refinaria d e  Mataripe ( 9  ..... ) e m  junho d e  1952. 

1 1 0  



97 Afonso Arinos de Melo Franco1 líder da UDt>I na (amara dos Deputados, cum
primenta Getúlio Vargas durante a primeira feunião interpartidária. 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1952 

1 1 1  
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100 Invasão da policia durante assembléia para discussão da greve geral dos 
marítimos no Sindicato dos Contramestres, Marinheiros e MOÇOS da Marinha Mercante 
Ro ce Jõne ':), 1 6 .j1;:' :)L:ubrc de 1953 

-----



10' Manifestação pró-saiaMo minimo na esplanada do Castelo. 
R'o ce Janel'o, .ldneiro de 1954 

1 1 5  



102 Carlos Lacerda amparado por oficiais da Marinha após o atentado da rua Toneleros. 
RIo de Janeiro, agosto de 1 954 

1 1 6  



103 Velório de GetUlto Vargas no palácio do Catete. 

Rio de Janeiro 24125 de agosto de 1954 

1 1 7  
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104 Osvaldo Aranha, companheiro e: amigo d e  Ge:tulio Vargas por mais de: trinta 
anos, discursa emocionado por ocasião do enterro 
São 30rJc l�,,' 26 ce ClS05tC do: 1954 



105 Enterro de Getúlio Vargas em São Borja (RS), 26 de agosto de 1954 

1 J()�O Goulil't 
'? TanCledo t-Ieves 

3 M<l"uel A'1WIlIO V/lIgos 
" D�IC:Y V�r9as 
::. A llrd Vdr9�S de Amar� Pe,�e:c 
6 Owaldo Aranhol 

7 lute'o \rar:!a� 

a Leone l Brl:!.c � 
c;l Ernanr de Am3fd P!:I)(O·C 

10 BenJ3mUõ'l \la'3<'1, 

11 5parla::us VIUgdS 119 
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106 �nifest.ação por ocasião da morte de Getulio Vargas. 

Sã:> Pa.Jlo. dgO:'IO de 19')-1 
foto:He'lr Bclilc' 



'07 Comemoração do anNersário de Getúlio Va,gas M Cineliindia. 
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1982 
fotol Julio Sergio 8 de Alcân:ora 

I !lI 
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Vargas: Carisma e Mito 

Vargas foi o presidente brasileiro que mais longo período permaneceu no poder. 
Governou ininterruptamente de 1930 a 1945, a maior parte do tempo em regime de 
exceção Voltou à presidência em 1951 consagrado por expressiva votação popular. 
Ao todo foram 1 8  anos de poder, durante os quais o Brasil viveu a transição que o 
converteu de um país agrário de poder regional disperso em uma nação modema, de 
Estado centralizado e de vocação industrial. 

Filho de Manuel Vargas, grande fazendeiro e respeitado chefe político em São 

Borja, Vargas consolidou sua presença na vida pública depois da Revolução de 30 
por sua habilidade em manejar o complexo jogo pol ítico regional. Esta habilidade lhe 

permitiu, ao longo da década, o controle gradual das pol íticas estaduais. Graças a 

ISSO, em 1937, Vargas assegurou com sua presença a liderança civil do golpe que insti
tuiu o Estado Novo 

Diante da iminência da guerra ele oscilou entre os extremos, fazendo aproximações 
sucessivas ora com a Alemanha, ora com os Estados Unidos, aumentando o poder de 
barganha das negociações econômicas e mil itares brasileiras. Em seu tempo e sob sua 
égide criaram-se a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a Companhia Vale do 
Rio Doce, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), a PETROBRÁS o 
Banco do Nordeste, e o projeto da ELETROBRÁS, que fornecerão a infra-estrutura indis

pensável ao desenvo"imento nacional. Organizou-se a administração pública. Im
plantou-se também a legislação trabalhista, de cunho fortemente corporativista, que 
acabou por se confundir com o próprio Vargas, sobretudo após a decretação da lei 
do Salário Mínimo e a criação da Justiça do Trabalho 

O carisma de Vargas foi construído durante o Estado Novo, graças à pol ítica traba-



Ihista e a um eficiente sistema ditatorial de divulgação e propaganda que o converte 
em símbolo do próprio Estado. Deposto em 45 pelo sopro democrático do pós
guerra, Vargas refugiou-se no silêncio de sua estância, o que alimentou o mistério de 
seu próprio mito. VoltoU em 50 como l íder populista, e "nos braços do povo" .. .  , mas 
tendo que conviver também com as desconfianças e hostilidades decorrentes do 
longo exercfcio do poder. Em 1954 Vargas foi acusado de cumplicidade no atentado 
ao jornalista Carlos Lacerda, tendo sido exigida sua renúncia, após intensa campanha 
contra o seu govemo. 

O suicídio inesperado reverteu as tendências antigetulistas então dominantes. O 

carisma selou-se com a Carta-Testamento que consagrou o gesto como um holo
causto e um tributo à pol ítica trabalhista e nacionalista. Prolongou-se, assim, a influên
cia de Vargas até a deposição de João Goulart em 1964-. 

Para alguns, ele nunca deixou de ser o ditador discricionário, O manipulador que 
não contemplava os meios para alcançar os fins almejados, a penmanência no poder. 

Para outros passará à história como o mártir sacrificado em nome dos ideais de ju,
tiça social, de autonomia nacional e de progresso que sua morte encarnou. 

Vargas foi, na realidade, o negodador, o pragmático moldado pelas tradições gaú
chas de autoridade e de poder prolongado que o levaram a fortalecer o Estado e a 
presidir com al ianças transitórias um conturbado momento político de indecisão, ins
tabilidade e crise. 

Aspásia Camargo 
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CRÉDITOS DAS FOTOGRAFIAS 

1 FGVICPOCXIDoação ck Alzlra Vafgas do Amaral Pel)(olo I 
2 ArqUivo Nosso Sé:culo/Abl'll Cultural 

3 fGV.'CP[)()(/[)oaÇão de Alzlra Vargas do Amaral Pellloto 

4 fGViCPoocIDo.:lção de Alzira Vargas do A.rnaI'al Peixoto 

5 rGV'<P(XXI'()oaçâo de Alzira VargdS do AtnaI'al PeixotO 

6 FGVlCJlDOCJOoação de A1zira Vargas do Amaral Peixoto 

7 FGVJcpt)Q(jOoação de Alzira Vargas do Amaral Pei;,:olo 

e FGVIO'OClC/Doação de Alzira Vargas do Amaral Peixoto 

9 FGViCPDOCJDoação de Alzira Vargas do Amaral Peixoto 

10 fGVlCfIOC)(/Doaçáo de Alzira Vargas do Amaral Peixoto 

1 1  Arquivo Jornal do Comércio 

12 FGVICPocx:/Doação de Alzira Vargas do Amaral Peixoto 

13 FGVICPOCX:/Doação de A!zira Vargas do Amaral Peixoto 

14 FGV:cPOOC/Doação de AIZlra Vargas do Amaral Peixoto 

15 �G\I,'CPOOC/Doação de Alzlra Vargas do ArTldral Peixoto 

16 fGVlCPDOClDooção de Alzira Vargas do AfTk.Ydl Peixoto 

1 7  FGVICPOCX:iArquillO Getúlio Vargas 

18 fGVICPOOCIDoaçáo de Roberto Herrneto Correia da Costa 

19 fGVlCPOOC/Alquivo Osvaldo Aranha 

20 ArquiYo Nosso Século/Abril Cultural 

21 ArquIVo Jornal do Comércio 
22 Arquivo Nosso Século/Abril Cultural 
23 IVQuivo .Jorna1 do COrnÉ:rcio 

24 IVQuivo Jornal do ComérCIO 

25 Museu 00 Imagem e do Som, Rio de Janeiro 

26 �I(PCXXINquNO Cordeiro de Filnas 

27 Asênc;, O Globo 

28 AIquivo Nosso Século/Abril CultUfal 

29 rGv,"(f'DOCIAIqulVO Osvaldo Aranha 

30 .A.rquivo Jornal do Comeldo 
31 FGV,"(f'DOCIDoaçâo de Alzira Vargas dO .A.rrlara1 Peixoto 

32 .A.rquIVo Jomal do C�cio 

33 Nqulvo NaCional/Empresa Brasileira de Noticias 

34 ArquIvo Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 

35 fG\Itcpcxx/Nquivo Osvaldo Aranha 

36 Arquivo Jornal do ComérCiO 

37 ArQuivo Jornal do Comércio 

38 ArQUIVO Jornal do ComerCIO 

39 Arquivo Jornal do Comércio 

40 ArqUIVO Correio da N!anhã 

41 Arqurvo Jornal do Comemo 

42 ArquIVO NaCional/Empresa Brasileira de Not(çias 

43 �v:cPDC</AIquivo Luis Simões Lopes 

44 ArquIVO NaCional/Empresa Brasileira de Noticias 

45 Arquivo Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 

46 ArqUIvo Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 

47 ArquIVO Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 

48 ArquIVO Nacional/Empresa &asileira de NotlcldS 

49 ArquIVO NocionallEmpresa Brasileira de NotíCias 

50 Arquivo Naci(X)é!lfEmpresa BrasileirO de Noticias 

51 Arqurvo NocionallEmpresa Brasileira de NotiCias 

52 Nquivo Nacional/Empresa BrZlsileiro de Notícias 

53 AlquIVo Nacional/Empres.;, Brasilei� de Not{ciZls 

54 Arquivo Nacional/Emp!'"esa Brasileira de Notícias 



55 ArqUIVO Nacional/Empresa Brasileira de NotrcidS 
56 ArqUIVO Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 

57 ArquIVo NaciQnell/Empresa Brasileira de Notícias 
58 NqUfvO Nacional/Empresa Brasileira de Notícias 

59 FGVicPDcx:lArauivo Gustavo Capanema 
60 Nquivo Nacional/Empresa Brasi leira de Notícias 
61 FGVicPDOClArquivo Osvaldo Aranha 
62 Arquive Nacional/Empresa Brasileira de Notícias 
63 Arquivo Nacional/Empresa Brasileira de Noticias 
64 Arquivo Nacional/Empresa Brasile,ira de Notícias 
65 Nquivo Nacional/Empresa Brasi leira de Noticias 
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