
História

9º Ano E. F. 



Habilidade:

(EF09HI06) Identificar e discutir o
papel do trabalhismo como força política,
social e cultural no Brasil, em diferentes
escalas (nacional, regional, cidade,
comunidade).

2



3

Ideologia do Trabalhismo

Se desde o início de sua trajetória política nacional Getúlio Vargas foi considerado um

líder, foi durante o Estado Novo que se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo

carismática. Com o Estado Novo, entrou em funcionamento a máquina de propaganda

do DIP, que buscou conquistar para o regime e para o presidente a adesão e o apoio da

classe trabalhadora. A democracia social, a valorização do trabalho e do trabalhador

estaria existindo graças à figura do presidente. Foi com essa associação entre a obra e

o líder que se criou a mitologia getulista, expressa na imagem do "pai dos pobres".

A ideologia política centrada na figura do presidente, em sua obra social e em

sua relação direta e pessoal com os trabalhadores foi sendo construída dentro do

Ministério do Trabalho principalmente depois de 1942. Foi fundamental nesse processo

o papel do ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho, que dirigiu a montagem do

sindicalismo corporativista, articulou a invenção da ideologia trabalhista e se envolveu na

criação do Partido Trabalhista Brasileiro.

Após a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, o PTB iria atuar dentro das

regras do jogo político liberal-democrático como herdeiro do legado varguista. (Cf. FGV -

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil).



1. Faça um breve resumo com as seguintes Palavras-

Chave: O mundo do trabalho – imprensa negra –

teatro experimental do negro – indígenas – mulheres

e mudanças no universo feminino.

2. Após as mudanças ocorridas no Brasil, com a

política trabalhista de Vargas, como encontra-se

hoje a situação dos negros, das mulheres e dos

índios? Comente.

A partir da leitura do texto, desenvolva as atividades:
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Bons estudos !


