Da república Velha à Era vargas
República Velha é o nome dado ao período que iniciou-se com a Proclamação da
República em 1889 e terminou com o movimento de 1930 que depôs o presidente
Washington Luis. Durante esse período as oligarquias consolidaram-se no poder,
apoiadas em sua riqueza, mas também em uma estrutura política típica, desenvolvida
pelas elites.
No entanto, não podemos imaginar que, apesar de controlarem o poder de forma
hegemônica durante mais de 30 anos, essa tenha sido uma tarefa fácil. Os trabalhadores,
marginalizados politicamente e explorados economicamente rebelaram-se diversas
vezes contra o poder das oligarquias, tanto nas cidades como no campo.

O período que vai de 1894 a 1930 foi marcado pelo governo de
presidentes civis, ligados ao setor agrário. Estes políticos saiam dos
seguintes partidos: Partido Republicano Paulista (PRP) e Partido
Republicano Mineiro (PRM). Estes dois partidos controlavam as eleições,
mantendo-se no poder de maneira alternada. Contavam com o apoio da
elite agrária do país.Dominando o poder, estes presidentes implementaram
políticas que beneficiaram o setor agrário do país, principalmente, os
fazendeiros de café do oeste paulista.
A maioria dos presidentes desta época eram políticos de Minas Gerais e
São Paulo. Estes dois estados eram os mais ricos da nação e, por isso,
dominavam o cenário político da república. Saídos das elites mineiras e
paulistas, os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola,
principalmente do café (paulista) e do leite (mineiro). A política do cafécom-leite sofreu duras críticas de empresários ligados à indústria, que
estava em expansão neste período.
Montada no governo do presidente paulista Campos Salles, esta política
visava manter no poder as oligarquias. Em suma, era uma troca de favores
políticos entre governadores e presidente. O presidente apoiava os
candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes políticos
davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do
governo.
A figura do "coronel" era muito comum durante os anos iniciais da
República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era
um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a
eleição dos candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que
o coronel (fazendeiro) obrigava e usava até mesmo a violência para que os
eleitores de seu "curral eleitoral" votassem nos candidatos apoiados por
ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados
por capangas do coronel, para que votasse nos candidatos indicados. O
coronel também utilizava outros "recursos" para conseguir seus objetivos
políticos, tais como: compra de votos, votos fantasmas, troca de favores,
fraudes eleitorais e violência.

Em 1930 ocorreriam eleições para presidência e, de acordo com a política
do café-com-leite, era a vez de assumir um político mineiro do PRM.
Porém, o Partido Republicano Paulista do presidente Washington Luís
indicou um político paulista, Julio Prestes, a sucessão, rompendo com o
café-com-leite. Descontente, o PRM junta-se com políticos da Paraíba e do
Rio Grande do Sul (forma-se a Aliança Liberal ) para lançar a presidência o
gaúcho Getúlio Vargas.
Júlio Prestes sai vencedor nas eleições de abril de 1930, deixando descontes
os políticos da Aliança Liberal, que alegam fraudes eleitorais. Liderados
por Getúlio Vargas, políticos da Aliança Liberal e militares descontentes,
provocam a Revolução de 1930. É o fim da República Velha e início da Era
Vargas
Era Vargas
Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, após comandar a Revolução de
1930, que derrubou o governo de Washington Luís. Seus quinze anos de
governo seguintes, caracterizaram-se pelo nacionalismo e populismo. Sob
seu governo foi promulgada a Constituição de 1934. Fecha o Congresso
Nacional em 1937, instala o Estado Novo e passa a governar com
poderes ditatoriais. Sua forma de governo passa a ser centralizadora e
controladora. Criou o DIP ( Departamento de Imprensa e Propaganda )
para controlar e censurar manifestações contrárias ao seu governo.
Perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo.
Enviou Olga Benário, esposa do líder comunista Luis Carlos Prestes, para
o governo nazista.
Vargas criou a Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário mínimo, a
Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida por CLT. Os
direitos trabalhistas também são frutos de seu governo: carteira
profissional, semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas.
GV investiu muito na área de infra-estrutura, criando a Companhia
Siderúrgica Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942), e a Hidrelétrica
do Vale do São Francisco (1945). Em 1938, criou o IBGE. Saiu do
governo em 1945, após um golpe militar.
Embora tenha sido um ditador e governado com medidas controladoras e
populistas, Vargas foi um presidente marcado pelo investimento no
Brasil. Além de criar obras de infra-estrutura e desenvolver o parque
industrial brasileiro, tomou medidas favoráveis aos trabalhadores. Foi na
área do trabalho que deixou sua marca registrada. Sua política econômica
gerou empregos no Brasil e suas medidas na área do trabalho favoreceram
os trabalhadores brasileiros.
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