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A SOCIEDADE FORTALEZENSE DURANTE O ESTADO NOVO (1937 – 1945) 

Fabiana da Cruz Bento1 

RESUMO 

Este artigo busca analisar o Estado Novo, período em que Getúlio Vargas 
assumiu o poder de forma ditatorial através de um golpe de estado, enfatizando a 
cidade de Fortaleza, o comportamento da sociedade mediante regras severas 
impostas pelo governo. Busca responder alguns questionamentos como: O que 
mudou no cenário fortalezense durante esse período? Como um presidente que 
tinha como característica fundamental de seu governo o autoritarismo e repressão 
ser lembrado atualmente como o melhor representante político do Brasil? Fatos 
serão expostos para que se torne possível à compreensão de forma “parcial” de 
características hoje encontradas na atual capital cearense, sendo a desigualdade 
social uma delas.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Getúlio Vargas, Estado Novo, Sociedade, Fortaleza. 

 

 INTRODUÇÃO  

     Utilizando de um pronunciamento vinculado em ondas radiofônicas, Getúlio 

Vargas lançou um manifesto, em novembro de 1937, no qual dizia ter como 

objetivo no período, reajustar o organismo político ás necessidades do país, esse 

ato foi chamado de Estado Novo, se tornando um período de muita violência e 

perseguição política, fato este que motivou o desejo de compreensão e 

entendimento do assunto. Este trabalho tem por objetivo avaliar o papel social, a 

relação existente entre a população fortalezense com o então presidente do Brasil 

Getulio Vargas, uma vez que o próprio governo classificava a sociedade como 

homogênea e na realidade cheia de desigualdade. Importantes motivos levaram a 

escolha do tema que será abordado no decorrer do artigo, podendo citar como 

exemplo a construção do mito de Getúlio Dorneles Vargas no estado do Ceará, 

leituras realizadas em livros, revistas e alguns jornais se fez mais compreensível 

alguns pontos políticos e econômicos da cidade, tendo o período estabelecido 

entre 1930 (inicio do governo provisório de Vargas) e 1945 (ano em que se pôs 
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fim à ditadura Varguista) escolhido para o desenvolvimento do estudo, 

possibilitando verificar semelhanças ou não com a sociedade atual. A participação 

do trabalhador cearense será em alguns momentos mencionada de forma que 

não se pode falar de vida social sem mencionar a situação trabalhista da época. 

Com base nos estudos realizados em livros como de Erick Assis e Airton de 

Farias, além de teses e dissertações foi possível expor fatos ocorridos no estado 

do Ceará, tendo sempre como alvo a cidade de Fortaleza, durante o intervalo 

entre 1937 e 1945 (Estado Novo).  

      Assim, o objetivo do artigo é apresentar a sociedade de Fortaleza frente aos 

desmandos da política centralizadora de Getulio Vargas características políticas e 

econômicas e sociais que estiveram presentes no Ceará neste período. Para 

tanto, foram necessários leituras como Erick Assis e Airton de Farias, que 

embasaram as reflexões sobre esse momento conhecido e pouco compreendido 

pela população em geral de Fortaleza. 

 

CONTEXTO POLÍTICO DO BRASIL NA DÉCADA DE 1930  

 

       Entre 1914 e 1930 não foi identificado o domínio monolítico de nenhuma 

oligarquia tradicional como a Acciolyna entre outras. Observando-se nesse 

período em decorrência da fragilidade estrutural das classes dominantes 

cearenses foi o equilíbrio oligárquico, tendo como consequência a formação 

constante de alianças e coalizões na escolha da maioria dos governantes. 

        O Ceará, além das disputas oligárquicas, enfrentou difíceis momentos nas 

primeiras décadas do século XX dentre eles, as secas de 1915 e 1919, 

prejudicando duramente a economia e a sociedade locais, e o rigoroso inverno 

em 1917. Durante a Primeira República o cangaço ganhou destaque, tornando-se 

uma preocupação para as elites em 1922, momento em que vários estados 

cearenses realizaram um acordo para combater o banditismo.  A situação 

econômica cearense na Primeira República foi crítica, pois não se alterou a 

estrutura produtiva local e devido ao regime republicano, o latifúndio permaneceu 



intocável e apesar de um pequeno desenvolvimento industrial, a agricultura e o 

comércio continuaram a ser o sustento das rendas do Ceará.  

        A crise na Primeira República atingiu seu ápice com a grande depressão 

mundial que teve início em 1929 devido à quebra da bolsa de Nova Iorque, vindo 

a atingir o principal produto da economia da época, o café. A crise do café refletiu 

na chamada política do café com leite podendo ser explicada pela sucessão de 

São Paulo, que era um grande produtor de café da época e Minas Gerais, grande 

produtor de leite, no poder. O desentendimento de ambos os estados ocasionou o 

fim da política, permitindo novamente a abertura de novas eleições para chefe de 

governo. 

       Em manifesto publicado na época Getúlio Vargas expressou sua insatisfação 

com as fraudes eleitorais, sendo apontada como causa da sua derrota nas 

eleições para presidente da república em 1930, onde Julio Prestes recebeu a 

maioria dos votos no estado do Ceará:  

Estive pronto a assumir, com a renúncia de toda a 
aspiração política e da própria posição que ocupo, a 
responsabilidade integral dos atos determinantes da 
luta, a fim de que a coletividade obtivesse assim 
alguns benefícios e não se sacrificasse em interesse 
de terceiros. Da inutilidade de minha atitude teve o 
povo brasileiro uma demonstração fidelíssima na 

farsa eleitoral de 1º de março. 
2
 

 

        Pouco tempo depois aconteceria, o movimento conhecido na história como a 

Revolução de 1930, quando Vargas e seus aliados expulsaram Washington Luis 

do poder, através também de eleições fraudulentas, marcadas por subornos, 

violência e perseguições, Getúlio Vargas viria a assumir a presidência da 

República. Chegando ao fim a Primeira República e consequentemente a política 

café com leite, alcançava repercussão a grande crise de início em 1929.  

Ações outrora valorizadas simplesmente não 
encontravam novos compradores, nem mesmo por 
verdadeiras ninharias. Os preços dos papéis, fossem 
eles da United States Steel ou da American 
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Telephone and Telegraph, caíam vertiginosamente, 
arrastando com eles as economias, esperanças e 
sonhos de milhares de americanos levados à 

bancarrota instantânea.3 

         

          A citação acima nos permite perceber quão devastadora fora a crise de 

1929, conhecida como a “quebra da bolsa de New York”. Os reflexos sentidos 

abalaram a economia de vários países inclusive o Brasil, que a partir de 1930 foi 

observado um crescimento desordenado da cidade de Fortaleza onde não havia 

um plano urbanístico que apontasse soluções convenientes para o surgimento de 

favelas, arranha céus, e conseqüente destruição do perfil arquitetônico anterior. O 

aparecimento de fachadas e monumentos de gosto duvidoso, dentre outras 

mazelas, foi apontado como causa a enorme desigualdade social da época, a 

presença dos que vinham fugindo da seca em busca de melhores condições 

levaram parte da classe média e as elites a se deslocarem para outros pontos da 

cidade surgindo assim os primeiros bairros nobres como Benfica, Aldeota e 

Jacareacanga. Em 1934 a antiga iluminação pública a gás foi trocada pela 

iluminação elétrica sendo visto como mais um dos efeitos da modernidade. 

         O período que antecede o Estado Novo está ligado a fatos que aconteceram 

a partir de 1922 com as revoltas tenentistas, formado por oficiais que tinham por 

objetivo formar um Estado forte e aliado ao progresso. Envolvido com a política do 

café com leite que se baseou na sucessão de paulistas e mineiros no poder, o 

tenentismo lutou por um país amplo e moralizado. Dentre vários fatores ocorridos 

no país e que antecedem a ditadura varguista, ressalto os tenentes por terem sido 

os mesmos derrotados e substituídos, principalmente na região nordeste, pelos 

deputados estaduais e federais além dos presidentes estaduais eleitos em 1934, 

tendo como medida de controle Getúlio Vargas eleito de forma indireta colocou 

interventores em alguns estados do Brasil.  

         No início do governo Vargas houveram vários momentos conturbados 

dentro da sociedade fortalezense, durante a revolução de 1930, no período 

estava no governo cearense Matos Peixoto que tomando algumas providencias 
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impediu que o movimento revolucionário tomasse grande escala no Ceará. A 

notícia da então renuncia do governador deixou a população da cidade de 

Fortaleza bastante agitada de maneira a aclamar tão rápido Fernandes Távora, 

antes preso por ordens de Matos Peixoto, como novo governador do estado. 

         Na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1883 quando se 

deu o início da industrialização na sociedade cearense, podiam-se observar as 

difíceis condições de trabalho dos então trabalhadores cearenses, os mesmos 

buscavam desde o momento melhores condições usando como mecanismo para 

a conquista, os levantes. Nos primeiros 30 anos do século XX os libertários 

também conhecidos por anarquistas exerceram grande influencia sobre os 

operários onde um dos objetivos era a existência de uma sociedade justa e 

igualitária. Segundo Fátima Garcia4 as áreas nobres eram priorizadas enquanto 

as áreas pobres eram esquecidas e controladas, a cidade era mascarada tentava-

se esconder as desigualdades sociais e os problemas urbanos de acordo com a 

autora, eram causados pelos vícios, preguiça dos pobres e aos constantes 

períodos de seca.  

          Em 1932, durante a intervenção de Carneiro de Mendonça, o Ceará 

enfrentou um período de grave estiagem, milhares de pessoas morriam de fome, 

sede e doenças na falta de chuvas. Getulio Vargas tentou combater os efeitos da 

seca na sociedade através de medidas tomadas diretamente pelo governo 

federal, entre elas posso destacar a transferência de pessoas para o sul e norte 

do Brasil, a construção de açudes, estradas tudo com a ajuda de alguns 

sertanejos que eram recrutados para o trabalho que viriam a beneficiar as classes 

dominantes uma vez que simbolizavam a civilidade e a modernidade da capital 

cearense. Algumas pessoas não conseguiam vagas nas obras emergenciais que 

continuavam a sofrer as consequências da seca, vindo a migrar do sertão a pé ou 

em trens em busca de ajuda, eram segundo Erick Assis, deixados nas áreas 

próximas ao litoral onde construíram casebres que posteriormente formariam o 

que conhecemos hoje por favelas. “Os pobres são percebidos como elementos 
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indefesos e incapazes por si próprios de conduzirem e garantirem seus projetos” 

comenta Erick Assis.5 

         Incomodada com aquelas pessoas mal vestidas, que levavam doenças, 

desordem e maus hábitos, a elite principalmente os comerciantes pediam socorro 

aos jornais da época por temerem aos saques e assaltos, tendo como 

consequência a construção de acampamentos murados ou cercados de arames 

farpados onde os chamados “flagelos” não poderiam sair sem a autorização dos 

guardas que constantemente vigiavam os concentrados para assim evitar as 

possíveis fugas. "Eram locais para onde grande parte dos retirantes foi recolhida a 

fim de receber do governo comida e assistência médica, dali não podia sair sem 

autorização dos inspetores do campo. Havia guardas vigiando constantemente o 

movimento dos concentrados. Ali ficavam retidos milhares de retirantes a morrer 

de fome e doenças’’, diz a historiadora Kênia Rios, da PUC-SP.  

 

 FORTALEZA “REFÉM” DO ESTADO NOVO (1937 -1945)   

            No dia 10 de novembro de 1937, às vésperas das eleições para 

presidente disputadas por José Américo de Almeida e Armando de Salles 

Oliveira, o presidente Getúlio Vargas, com o apoio dos chefes militares, deu um 

golpe de estado, suspendeu as eleições, fechou o Congresso e os partidos 

políticos e impôs ao país uma nova Constituição, apelidada de Polaca, de caráter 

nitidamente ditatorial, parcialmente inspirada nos modelos nazifascistas. No 

discurso manifesto, Vargas tenta justificar o novo tipo de Estado que impõe ao 

país vendo em seu discurso possibilidades de esclarecer para a sociedade as 

razões que o fizeram tomar determinada atitude: 

 

O homem de Estado, quando as circunstâncias impõem uma 
decisão excepcional, de amplas repercussões e profundos efeitos 
na vida do País, acima das deliberações ordinárias da atividade 
governamental, não pode fugir ao dever de tomá-la, assumindo, 
perante a sua consciência e a consciência dos seus concidadãos, 
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as responsabilidades inerentes à alta função que lhe foi delegada 
pela confiança Nacional.6 

 

      Parte do discurso de Vargas citado acima, nos revela que mesmo tomando o 

poder com um golpe de estado o então presidente do Brasil busca justificar suas 

atitudes, se dizendo responsável por suas ações, pois a função que lhe foi dada 

necessita de mãos mais firmes e com isso afirmando ser de aceitação nacional. 

      O período iniciado se estendeu até 1945, momento em que a sociedade civil 

ainda expressava um forte catolicismo, demonstrando com isso a influencia da 

igreja na sociedade. Livrarias tiveram seus livros apreendidos, já que de acordo 

com os ideais morais não podia conter nada que ferisse a imagem “pura” da elite 

e não se podiam transmitir conteúdos contra o governo, outras medidas foram 

tomadas pelo então presidente Vargas objetivando favorecer a classe operária, 

em determinado momento foi esquecido de atribuir à classe dos jangadeiros, 

pescadores pobres com pouca ou até nenhuma instrução, seus referidos direitos 

motivando um protesto dos mesmos. “Foram 61 dias de percurso, quase 2500 

quilômetros percorridos sem bússola ou carta de navegação, dando notoriedade 

nacional (...) 7 Como a atitude dos jangadeiros em busca de melhores condições 

para a classe não teve repercução nos jornais Getulio Vargas tratou de distorcer o 

real motivo expondo para a sociedade elitista e operária o heroísmo do homem 

brasileiro, a força do trabalhador dedicado. 

        Mesmo com a implantação de uma ditadura e a consolidação de um modelo 

administrativo centralizador por Getúlio Vargas, Fortaleza continuou sofrendo 

mudanças pelos quais se notava os ideais de ordem e progresso, defendidos 

nacionalmente pela então ditadura Getulista. As intervenções nas cidades cujo 

objetivo era a modernidade e a civilidade buscava sempre esconder as 

contradições sociais, as diferenças, já que os espaços nobres na época eram 

priorizados, as áreas pobres eram esquecidas e controladas. A desigualdade era 

a todo custo mascarada e se tentava explicar tal situação social aos vícios e a 

preguiça dos pobres e ao constante êxodo, sobretudo ocasionado aos períodos 

                                                           
6
 Discurso do Dr. Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, ao implantar o Estado Novo. 

7
 História do Ceará- Airton de Farias cap. 23, p.329. 



de seca enfrentados pelo estado do Ceará durante o momento destacado na 

história. Não se levava em conta as dificuldades da população mais pobre, 

sempre estabelecendo a autoridade do governo. 

       Na cidade de Fortaleza havia a necessidade de um planejamento eficiente e 

de uma organização social, querendo ajuda para a solução da carência em vários 

setores como moradia, saúde, educação, água, luz, saneamento e no 

disciplinamento da massa social leiga, deficiência social esta encontrada em 

nossa sociedade atual. A questão da pobreza em Fortaleza era tentada aos 

poucos ser resolvido com a ajuda de entidades beneficentes com subvenções do 

governo ou doações de particulares assim surgiu o dispensário dos pobres e a 

associação das senhoras de caridade, o Asilo de mendicidade e alguns que já 

existiam como a sociedade São Vicente de Paula, dentre outros. Havia a intenção 

de controlar os mendigos, as crianças abandonadas e os alienados, eram vistos 

pelo governo como obstáculo para o progresso, os mesmos manchavam a 

imagem de modernidade na sociedade.   

         Dentre os problemas mais urgentes estavam o combate das doenças e a 

falta de hospitais, o prédio da chamada Assistência Municipal será inaugurada em 

1940, visando o atendimento médico popular de emergência, antes havia o 

Serviço de Pronto Socorro inaugurado em 1932 na Santa Casa de Misericórdia e 

transferido em 1936 para o Hospital da Polícia Militar. A deficiência na educação 

era muito nítida em 1943, Fortaleza contava apenas com 43 escolas sendo 

distribuídas pelos bairros mais pobres e de responsabilidade da prefeitura. 

          Na sociedade existia um clima de dilatação, onde os que fossem contrários 

as ideias getulistas de sua “ditadura” eram entregues aos repressores, procurava-

se moldar as opiniões para se manter a centralização política, o nacionalismo era 

constantemente estimulado na sociedade e em ambientes escolares que de 

acordo com Fátima Mendes Carvalho nos anos 30 não se via necessidade de 

uma abordagem escolar, na implantação do Estado Novo foi obrigatório o ensino 

cívico. Para o regime de Vargas também era observado que as pessoas que não 

possuíam o que fazer fossem desocupadas, deveriam ser reprimidas, pois 

pregava a imagem de que o Brasil não ia bem e um cidadão deveria ser 

trabalhador, responsável e cumpridores dos seus deveres. As mesmas medidas 



foram tomadas para com os mendigos e os moleques que jogavam bola nas ruas 

da cidade, os que bebiam “cachaça”, faziam barulho nos forrós entre outros. As 

graves contradições sociais vistas até hoje em nossa sociedade de acordo com a 

visão da época teve como consequência a organização de vendedores 

ambulantes que eram vistos como pessoas desordeiras que atrapalhavam a 

passagem, sujavam as ruas e perturbavam o ambiente com suas gritarias. 

Segundo Erick Assis, a sociedade fortalezense enfrentava muitas dificuldades: 

 

Neste período a cidade cresce demograficamente, os problemas 
urbanos intensificam-se inserido no conhecido precário cenário 
das cidades brasileiros: falta de saneamento básico, alto custo de 
vida, habitações subumanas, segregação espacial, falta de 
planejamento urbano demográfico e miséria social, tudo isso 
conduzido por um Estado que tenta planejamento urbano 
democrático e miséria social, tudo isso conduzido por um estado 
que tenta manter um difícil equilíbrio entre Estado protetor e 
repressivo.8 

 

 A citação acima afirma que a cidade de Fortaleza não vinha 

apresentando aspectos positivos com a implantação do Estado Novo, se via muita 

desordem tanto na infra-estrutura social como na ambiental.  Tentava-se mostrar 

a sociedade um equilíbrio inexistente, o Estado repressivo preocupado com a 

proteção da população. Fortaleza se deparava cada vez mais com a 

desigualdade. 

 

          No centro de Fortaleza eram encontradas as chamadas “pensões alegres”, 

locais frequentados principalmente por homens casados que se relacionavam 

com aquelas que para a sociedade eram vistas como mulheres feias, pobres e 

decadentes chamadas de “mulheres da noite”, que pretendiam vender seu corpo, 

mas sem afrontar a ordem, a moral e os bons costumes da sociedade. Os lazeres 

e os divertimentos populares eram tidos como amoral e alvos da vigilância do 

Estado, sendo exemplo disso o carnaval de rua, que cada vez mais entravam em 

decadência. Diante da nítida separação entre classes sociais, a separação dos 

locais de trabalho, Fortaleza sofreu um crescimento de bairros destinados apenas 
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para dormir chamados “bairros- dormitórios” para Raquel Rolnik era como “a 

cidade fosse demarcada por cercas, fronteiras imaginárias, que definem o lugar 

de cada coisa e de cada um dos moradores.” 

           Durante o Estado Novo além dos movimentos estudantis, a sociedade 

fortalezense sofreu alguns efeitos da segunda grande guerra mundial (1939 -

1945), onde o ataque aos navios brasileiros pela então Alemanha em 1942, 

provocou muita repercussão no estado do Ceará, ocasionando uma reação 

nacionalista da população. Como a sociedade poderia enfrentar tantas mudanças 

em seu cotidiano? Mesmo sabendo que muito iria mudar para melhor, estudantes 

não aceitavam e viam seus manifestos contidos pelo então Menezes Pimentel 

que segundo Airton de Farias, temia o levante de outros segmentos sociais que 

viriam a questionar a ditadura Vargas e poderiam até reivindicarem por reformas. 

Durante as situações dentro da sociedade de nacionalismo, foram saqueadas 

residências e vários estabelecimentos comerciais que por ventura viriam a 

pertencer aos simpatizantes dos países do eixo (Alemanha, Itália e Japão), sendo 

as lojas Pernambucanas e Casa Veneza umas das afetadas.  

           O cotidiano dos fortalezenses foi drasticamente alterado, as rodas de 

cadeiras no final da tarde deixaram de existir, pois com a participação brasileira 

na 2ª Guerra Mundial a população teve que tomar certas medidas para prevenir 

ataques aéreos dos inimigos, um deles era o desligamento da já precária 

iluminação pública da cidade. Foi decretado toque de recolher às 22 horas e 

criada a figura de inspetor de quarteirão.9 Houve racionamento de alimento, 

combustível e energia e como medida econômica carros populares foram 

proibidos de circular, medida necessária já que em 1929 Fortaleza possuía um 

pouco mais de seiscentos veículos e o número passou para 1287 veículos no 

geral em 1944.  

          Estima-se que a área da cidade calculada em 6 km² no início do século XX, 

em 1940 podemos contar com 40 km² no início dos anos 1940, assim conta 

Fátima Garcia em seu blog na internet. Nesse intervalo de tempo o número de 

ruas que era de 61 passou para 150. Em 1945 encontrou no Ceará com 

aproximadamente um milhão e 800 mil habitantes dos quais 205 mil residiam na 

capital (Fortaleza), dava continuidade ao estado rural e pobre, com grande 
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concentração social, onde a economia era baseada no comércio, a atividade 

industrial existente fazia referencia apenas ao algodão, produto originado da 

pecuária, atividade também juntamente com a agricultura exercida pela maioria. 

A entrada do Brasil na segunda guerra mundial possibilitou a implantação 

de bases americanas em várias cidades brasileiras dentre elas Fortaleza, em 

1943 onde podemos localizar atualmente o bairro do Pici, a presença de 

americanos agitou a sociedade que frequentavam bastante a Praça do Ferreira, 

aonde ali iam para além de tantas coisas fazerem compras, assistir filmes, se 

divertirem. A convivência americana de certa forma atingiu a moralidade do local, 

pois, a diferença física dos garotos norte-americanos dos típicos fortalezenses 

causavam ciúmes, pois os mesmos assediavam as mulheres cearenses, 

praticavam bebedeiras em meio à cidade e até foram detidos por tomarem banho 

pelados na praia. Desigualdade também notada na moeda usada pelos 

americanos, eles eram bem mais atendidos nos pontos comerciais do que os 

próprios moradores da cidade. A base foi desativada em 1946 com o fim da 

guerra.  

A sociedade na época era bastante conservadora e não aceitava alguns 

tipos de comportamento, jovens na maioria 20 anos, avançadas, bem vestidas, 

com decotes provocantes e muita pintura no rosto, saiam de casa sozinhas, 

namoravam na praia à noite, buscavam o prazer no sexo, isso eram apenas 

exemplos de comportamentos que manchavam a moral das mulheres na época. 

Criticadas pela igreja as mulheres “modernas” estavam totalmente sujeitas as 

más influencias dos estrangeiros, a própria igreja já como medida da conservação 

da moral e dos bons costumes da sociedade havia até proibido a leitura de livros 

imorais e a exibição de filmes depravados nas salas de cinema. 

Ainda no governo de Getúlio Vargas, Fortaleza enfrenta mais um período 

de escassez de chuva, em 1942: 

 

(...) a presença de inúmeros retirantes faz com que o governo 

organizasse um campo de concentração no bairro Alagadiço, com 

propósito unificador em relação aos demais bairros e de evitar a 

dispersão de retirantes pela cidade. 

        Para prevenir a “afluência tumultuária” de retirantes famintos em Fortaleza, 

cinco campos localizavam-se nas proximidades das principais vias de acesso à 



capital, atraindo os agricultores que perdiam suas colheitas. Dois campos 

menores se localizavam em locais estratégicos de Fortaleza, conectados às 

estações de trens que traziam os famintos, impedindo que circulassem 

livremente.  O relacionamento entre os retirantes e os governantes continuou de 

forma estável já que o Brasil estava prestes a entrar na segunda guerra mundial e 

os retirantes seriam bastante uteis para as autoridades políticas da época. Ao 

contrario feito em 1932, o governo não agiu somente dentro da cidade, dessa vez 

incentivou a migração dos flagelos da seca para a Amazônia através da criação 

do SEMTA10·, sendo depois conhecidos como o exercito da borracha. 

  

 FORTALEZA NA EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA  

             Em outubro de 1945 chegava ao fim um dos períodos mais marcantes 

para os brasileiros e como divisão histórica, a segunda parte da Era Vargas, onde 

os direitos das pessoas foram censurados, onde a repressão atuou de forma 

violenta e covarde e Getulio Vargas assumiu de forma ditatorial o governo 

brasileiro. Tudo de certa forma já esperado, pois desde 1942 o governo já se 

preparava para a transição controlada de um estado autoritário para um regime 

mais aberto, onde se poderia ter liberdade de expressar os pensamentos e agir 

conforme a vontade. 

            Nesse período conhecido como a primeira experiência democrática 

brasileira foi iniciada a popularização da imagem de Getulio Vargas, utilizando 

como veículo as ondas do rádio, especificamente o programa na “Hora do Brasil”, 

o mesmo que possuía funções informativas, morais e cívicas, além de detalhar os 

atos do presidente e as realizações do Estado, estratégia tomada para que se 

conservasse a popularidade do então presidente entre as classes sociais 

trabalhadora, importante para a manipulação política. Foram aprovadas medidas 

como direitos sociais e trabalhistas mais tarde em 1943 sendo criada a CLT, 

aprovada por decreto de 1º de maio de 1943 e não se limitou a reunir apenas uma 

legislação dispersa, estavam incluídos também novos direitos e regulamentações 

trabalhistas até então inexistentes, como exemplo se tem o aumento salarial. A 

criação das leis trabalhistas sem dúvida ajudou para aumentar o prestigio popular 
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ao regime e em especial a imagem de Getulio Vargas, sendo observadas 

mudanças no seu corpo básico até hoje. Não se pode esquecer a questão política 

eleitoral onde se via a vontade de mudar o regime ditatorial, mas sem perder a 

centralização do poder, no momento concentrado nas mãos de Getulio Vargas, 

para conseguir isso a ideia era eleições indiretas.  A “Hora do Brasil” também 

ficou conhecida como “o fala sozinho” que para modificar essa imagem o governo 

tratou de realizar enquetes em plena rua e com os resultados aumentar o 

interesse público pelo programa. Hoje mais conhecida como a “Voz do Brasil” 

transmite informações oficiais dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

            Durante o período de guerras os militares ganharam muito prestígio, que 

fortaleceu a categoria e lançou em 1944 a candidatura presidencial do brigadeiro 

Eduardo Gomes, Herói dos 18 do forte. Em janeiro de 1945 durante o I congresso 

brasileiro de escritores, intelectuais de renome defenderam a imediata 

redemocratização do país, em fevereiro a imprensa, desobedecendo à ordem de 

censura dos meios de comunicação, publicou uma entrevista onde José Américo 

de Almeida defendia eleições diretas e livres, em maio com o decreto do Código 

eleitoral as eleições deveriam ocorrer no dia 2 de dezembro de 1945, Getulio 

poderia concorrer desde que renunciasse do cargo que ocupava três meses antes 

das eleições. Com a redemocratização do Brasil surgiram partidos políticos 

nacionais que seriam muito importantes até 1960, entre eles posso destacar a 

UDN da oposição, o PSD aliado ao Estado Novo e o PTB formado pela base 

sindical controlada por Getulio Vargas. A UDN tinha como objetivo eleger seu 

candidato Eduardo Gomes enquanto o PSD confirmava a candidatura de Eurico 

Gaspar Dutra. 

              O principal questionamento da época era se Getúlio iria se recandidatar e 

como seria sua participação no retorno da então sonhada democracia. No mesmo 

momento a oposição temia a confirmação do então presidente nas próximas 

eleições e então desejou desde já a sua retirada do poder. Por outro lado a 

população já manipulada pelos anúncios do rádio criou em 1945 o movimento 

queremista algo a mais para tirar o sossego das elites civis e militares. Getúlio 

antecipou as eleições estaduais que ocorreriam apenas em maio de 1946 para 2 

de dezembro de 1945, medida tomada para garantir sua manipulação do poder, 

embora em algumas vezes afirmasse que não era essa sua vontade. Como um 



representante de governo que se vê com o poder em suas mãos pode afirmar que 

não o deseja? Algo duvidoso e contraditório para a época. A medida tomada por 

Getúlio Vargas não teve sucesso, pois em 29 de outubro de 1945 o presidente do 

Brasil foi deposto pelo Alto Comando do Exercito que no instante aceitou a 

decisão e retornou para sua cidade de origem, São Borja no Rio Grande do Sul, 

retornando ao poder brasileiro novamente em 1950 através de eleições dessa vez 

diretas, daí a expressão encontrada em alguns livros didáticos “pelos braços do 

povo”. 

            Seu segundo governo foi diferente do primeiro já que o mesmo não seria 

ditatorial, afirma Marieta de Morais Ferreira: 

 

Foi uma época de crescimento econômico, de implantação de 
políticas industriais que estimularam a ampliação do mercado de 
trabalho, o que possibilitou maior inclusão social, tudo isso dentro 
da vigência de normas democráticas.11 

 

 

           Após ter governado de forma pouco atuante o cargo de senador federal 

entre 1945 e 1947, Getúlio Vargas retornou ao cenário político em 1950 desta vez 

buscando fortes alianças políticas, tomando atitudes polemicas em seu governo 

visando à estabilidade entre liberalistas e nacionalistas, em determinados 

momentos relembrando o compromisso com o Estado, dessa vez de forma 

democrática, tudo para manter firme sua imagem popular na sociedade. 

Democracia esta que para Montesquieu, não pode ser tratada como algo 

absoluto, pois para ele é algo que nunca pode se estabelecer plenamente, 

chamando atenção para o conceito de igualdade, ficava preocupado que a 

sociedade não entendesse o real sentido da palavra e entrasse em conflito com o 

governo acreditando que o conceito estivesse ligado a uma sociedade sem 

regras. “Quando, na república, o povo em conjunto possui o poder soberano, 

trata-se de uma Democracia. Quando o poder soberano está nas mãos de uma 

parte do povo, chama-se uma Aristocracia”. 
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        No sentido da palavra democracia significa um sistema em que as pessoas 

de um país podem participar da vida política, coisa que não acontecia durante o 

Estado Novo. Com a volta da tão sonhada democracia o povo esperava o retorno 

do crescimento econômico e também a diminuição das desigualdades sociais, um 

grande desafio visto até hoje e consequentemente longe de acabar. 

        Em 10 de setembro de 1946 foi promulgada uma nova constituição, 

substituindo a carta de 1937 que instituiu o Estado Novo, conhecido também por 

ditadura Vargas. No setor educacional a nova constituição fez voltar o preceito de 

que “a educação é um direito de todos”. “Art. 166 - A educação é direito de todos 

e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana”. 

        A partir da promulgação de uma nova constituição em 1988, Art.206, foi 

observada a tardia ação do Estado brasileiro para priorizar o direito á educação, 

que logo após a redemocratização proporcionou aos brasileiros a educação como 

direito social, de responsabilidade do Estado e da família. 

       Com a deposição de Getúlio Vargas, restou para a população heranças, 

legado getulista, de um projeto de governo. Mas o que sobrou de fato desse 

projeto? O que se pode observar atualmente do governo Vargas? 

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Esta pesquisa se propôs apresentar um conjunto de elementos para o 

estudo sobre o Estado Novo, onde Getúlio Dorneles Vargas governou o Brasil de 

forma autoritária e centralizadora. O propósito desse trabalho foi o de apresentar 

algumas características do Estado novo no Ceará precisamente na capital do 

estado, a cidade de Fortaleza uma vez que atitudes ditatoriais implantadas entre 

1937 e 1945 modificou o comportamento social, relacionando efeitos políticos e 

econômicos nesta época. 

        A partir dos estudos realizados sobre o assunto antes mencionado pode-se 

concluir que esse governo de Vargas além de aspectos negativos como a censura 

dos meios de comunicação também apresentou aspectos positivos como a 

consolidação das leis trabalhistas, favorecendo principalmente a classe 

trabalhadora. 



       Dividido em três capítulos assim divididos em o primeiro relacionado com os 

antecedentes do Estado Novo analisando o governo provisório de Getúlio Vargas 

e observando como se deu a implantação do Estado novo, a apresentação do 

segundo capítulo a ascensão do poder Ge Vargas através de um golpe de estado 

em 1937 e no terceiro capítulo se destacam as características pós Estado Novo, 

como a sociedade se comportou ao ver chegar ao fim a “ditadura” getulista e o 

retorno da democracia brasileira. 

       Entretanto não pode ser encarado como um trabalho conclusivo, mas como 

uma organização de informações sobre o período Estadista de Getúlio Vargas 

preparado com o propósito de ajudar e servir de instrumento para novas 

reflexões. 
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