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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você, professor, possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
EF09HI17, de História, que consta na BNCC. Como
a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de
todo o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: Cópias impressas dos
textos.
Material complementar:
Capa de jornal sobre a morte de Vargas
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/TgpTF5EdbH8Vc2WmfYQANNwNYCJc5DFg69bpfbutcmU8pXeVeuy4aNqsK4pQ/doc01-
his9-17und02-capa-jornal.pdf
Por que Getúlio Vargas se matou?
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/rW8AaHK3MYSUtKeNjXeJnpY5zk4RB3c5pJ4pV4rgqWfu4UT7hE7XTrjEavAT/doc02-
his9-17und02-os-19-dias-que-mudaram-o-
brasil.pdf
Mataram Getúlio
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Ctwbjh5CxzFpYBCkBRjZEth7AGS6HnNqwdEJEQfh3B24w8TYEpbjDGXnTq2A/doc03-
his9-17und02-mataram-getulio.pdf
Professor, para que os alunos aprendam a
interpretar fontes históricas, é muito importante
que você não forneça a eles as informações básicas
sobre a fonte histórica antes da leitura de cada uma
delas. Não comece a aula com uma exposição sobre
o contexto histórico destes documentos, pois isso
os impediria de construir o contexto com base nas
fontes, que é o objetivo central da aula de História.
Para você saber mais:
Carta-testamento de Getúlio Vargas
https://www.historiadobrasil.net/documentos/carta_getulio_vargas.htm
Propaganda e repressão, Rio de Janeiro, 1952
https://www.youtube.com/watch?v=I7UbfINt1_g
Reportagem especial relembra momentos decisivos
da morte de Vargas
https://www.youtube.com/watch?
v=1XmqMIkMK8M
O Brasil no segundo governo Vargas
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/AlemDaVida/MitoVargas
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos.
Orientações: Projete, escreva no quadro ou leia o
objetivo da aula para a turma. É muito importante
começar com a apresentação do objetivo para que
os estudantes entendam o que farão e
compreendam aonde se quer chegar no fim da
aula. Contudo, tome cuidado para, ao fazer isso,
não antecipar respostas desde o começo. É
necessário sempre garantir que os alunos
construam o raciocínio por conta própria.
Para o professor:
A morte do então presidente Getúlio Vargas causou
na época bastante comoção entre a população
brasileira. Mas também o evento esteve envolto de
mudanças e motivações políticas. Já no documento
1 (Capa de jornal) é citada uma suposta frase de
Vargas que diz: “Só morto sairei do Catete”. Esta
frase já demonstra o momento político que vivera o
país semanas/dias antes do suicídio, momentos de
tensão e disputas políticas. Assim como a frase: “A
sanha dos meus inimigos deixo o legado de minha
morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos
humildes tudo aquilo que eu desejava”. Assim,
diante das ações realizadas no Estado Novo e a
figura construída em torno de Vargas, ele busca se
eternizar na memória dos mais humildes,
afirmando ter sido impedido de realizar mais por
meio da política.
A Carta-Testamento, citada no documento 2 (Por
que Getúlio Vargas se matou?), demonstra mais
uma vez a força política que Vargas possuíra, assim
como o trecho “Multidões saíram às ruas.
Enfurecidos, manifestantes depredaram a sede da
Tribuna da Imprensa,  o jornal de Carlos Lacerda,
mais furibundo dos adversários de Getúlio. Uma
massa humana de 100 mil pessoas, a maioria em
pranto incontrolável, desfilou diante do caixão do
presidente, velado no antigo Palácio do Catete, no
Rio. A imprensa noticiou que cerca de 3 mil pessoas
presentes ao velório, vítimas de desmaios, mal-
estares, crises nervosas e problemas de coração,
precisaram ser atendidas pelo serviço médico do
palácio”.
Assim, mais uma vez, no documento 2 (Por que
Getúlio Vargas se matou?) é possível identificar o
assassinato do Major da Aeronáutica e o “inimigo”
de Vargas ferido no pé como o momento que
desfechou o fim da vida de Vargas. A agitação
política e as acusações de que Vargas seria o
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política e as acusações de que Vargas seria o
mandante marcam 
o tom da oposição e da imprensa contra o
presidente. Também “O pistoleiro Alcino José do
Nascimento é preso. Há suspeitas de que agiu sob
ordens indiretas do filho de Getúlio, Lutero
Vargas.” Outro motivo político para alcançar
Vargas. E como das últimas ações antes de sua
morte, a pressão da Aeronáutica pedindo sua
renúncia faz ecoar a célebre frase: “Só morto sairei
do Catete”.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 10 minutos.
Orientações: Para garantir o protagonismo dos
alunos, é necessário que você não vá diretamente
para a razão que motivou a formulação desta
atividade (questionar a visão preconceituosa que
reduz a grandiosidade e a importância das
sociedades indígenas). Por isso, professor, faça as
intervenções passo a passo, conforme descrito
abaixo.
Organize a turma em grupos de quatro alunos. Seu
critério deve ser deixar no mesmo grupo alunos
que possam se apoiar mutuamente para a
realização da atividade.
Em seguida, projete ou imprima a capa de jornal
sobre a morte de Vargas. O documento está
disponível aqui: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/TgpTF5EdbH8Vc2WmfYQANNwNYCJc5DFg69bpfbutcmU8pXeVeuy4aNqsK4pQ/doc01-
his9-17und02-capa-jornal.pdf
Peça que todos leiam e relate ao seu grupo quais
motivos teriam levado Vargas ao suicídio. Sugestão
de pergunta a turma: Quais os motivos que teriam
levado Vargas ao suicídio, segundo a capa do
jornal? Peça que registrem as respostas no
caderno. Esteja sempre observando quem precisa
de auxílio quando solicitarem sua presença.
A expectativa é que identifiquem a mensagem
deixada por Vargas citando seus “inimigos”; ou
ainda a frase do jornal, em tom de surpresa e
tristeza: “Desolação no catete”. Caso não cheguem
à resposta, você pode perguntar: O que acharam
estranho nas frases na capa do jornal? Pode ainda
citar frases 
com o objetivo de esclarecer os estudantes: “Só
morto sairei do catete”, “A sanha de meus
inimigos deixo o legado de minha morte. [...]”.
Ainda sobre a capa do jornal, pode perguntar sobre
o porquê de a capa do jornal inteiro ser tomada pela
notícia da morte do presidente. Ou sobre a frase na
parte superior do jornal: “Última Hora havia
adiantado, ontem, o trágico propósito”.
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Slide 4 Problematização

Tempo sugerido: 22 minutos.
Orientações: Continue com os grupos de quatro
alunos. Peça que dois grupos leiam os documentos
abaixo, em voz alta:
Os 19 dias que mudaram o Brasil:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/rW8AaHK3MYSUtKeNjXeJnpY5zk4RB3c5pJ4pV4rgqWfu4UT7hE7XTrjEavAT/doc02-
his9-17und02-os-19-dias-que-mudaram-o-
brasil.pdf
Mataram Getúlio:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Ctwbjh5CxzFpYBCkBRjZEth7AGS6HnNqwdEJEQfh3B24w8TYEpbjDGXnTq2A/doc03-
his9-17und02-mataram-getulio.pdf
Peça que um aluno responda quais as causas
políticas da morte de Vargas.
Solicite que os alunos registrem suas respostas no
caderno. A expectativa é que o aluno responda, com
base nos eventos que ocorreram antes do atentado,
o ataque na Rua Toneleros, a pressão das Forças
Armadas para que renunciasse. Caso os alunos não
consigam alcançar a resposta, você pode indagar
sobre os seguintes trechos: “Só morto sairei do
Catete”. Por que ele só sairia morto? Quem queria
tirar o presidente do poder? Seria uma perseguição
ao presidente? 
Ou, ainda, com base no ataque a Carlos Lacerda e
ao Major Rubem Vaz. Quem teria feito o ataque?
Foi intencional em querer prejudicar Vargas?
Vargas que seria o mandante?
Quanto ao DOC02 (Mataram Getúlio), a expectativa
é que o aluno perceba a oposição como força
política e causa da morte de Vargas, marcado no
documento como revolta do povo. Como no trecho:
“Mataram Getúlio! Mataram Getúlio!”, gritavam os
populares nas inúmeras manifestações que se
seguiram à notícia do suicídio do presidente.” Ou
no trecho: “No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo
Horizonte e capitais do Nordeste, a multidão
mostrava a cara e manifestava profunda revolta
com o desfecho trágico da dura campanha
oposicionista contra Vargas. O Exército interviria
em várias cidades.” Caso o aluno não chegue à
resposta, leia ou mostre os trechos acima. E
pergunte se ele percebe agora a diferença.
Peça que outros alunos complementem as
respostas dadas pelos seus colegas, explicando o
que pensou.
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Slide 5 Sistematização

Tempo sugerido: 16 minutos.
Orientações: Com base no que foi trabalhado até
aqui na aula, e nos mesmos grupos, peça que os
alunos criem uma notícia (manchete de jornal)
explicando e dando uma resposta ao
questionamento acima, na qual fique explícito o
que teria motivado a morte de Vargas.
Selecione alguns estudantes para expor para a
classe suas respostas.No término da leitura de cada
notícia, outro aluno, que ainda não participou,
acrescente sua opinião.
A expectativa é que os alunos reiterem as respostas
das etapas anteriores. E que você garanta que os
alunos aprenderam o que fora abordado antes. 
A expectativa é que os alunos demonstrem os fatos
políticos que antecederam a morte de Vargas e
como o povo brasileiro respondeu a tal fato. Assim,
os textos demonstram o passo a passo dias antes
da morte do presidente, bem como a reação do
Brasil depois do evento.
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Edição extra do jornal Última Hora sobre a morte de Getúlio Vargas 
 
Disponível: 
http://memorialdademocracia.com.br/card/getulio-se-mata-com-um-tiro-no-peito#card-68 
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Agosto de 1954 

Os 19 dias que mudaram o Brasil 

➽ Dia 5: Atentado da rua Toneleros: o ex-major aviador Rubens Vaz é morto 

e Carlos Lacerda é ferido no pé. Getúlio Vargas convoca Gregório Fortunato, 

chefe de sua guarda pessoal, que nega qualquer envolvimento no episódio. 

➽ Dia 6: Getúlio diz em nota oficial que irá apurar o crime e punir os 

culpados. Cinco mil pessoas comparecem ao enterro do major Vez. 

 Militares realizam manifestação de protesto contra o atentado. 

➽ Dia 7: O motorista de táxi Nelson Raimundo topes depõe na polícia e diz 

que o suposto autor do atentado, Climério Euribes de Almeida, ex-membro da 

guarda palaciana, utilizou seu carro para fugir do local do crime. 

➽ Dia 8: Getúlio é informado do envolvimento de Climério, que teria recebido 

dinheiro de Fortunato por meio do secretário da guarda, João Vicente de 

Souza. O presidente dissolve sua guarda pessoal. O ministro Nero Moura 

informa a Getúlio que a Aeronáutica está sublevada. 

➽ Dia 9: Deputados oposicionistas – entre eles Afonso Arinos – fazem 

violentos discursos na Câmara e exigem a renúncia de Getúlio. Tancredo 

Neves, ex-ministro da Justiça, divulga nota em que diz que o presidente não 

deixará o governo. 

➽ Dia 10: Numa reunião do Clube da Aeronáutica a tese da renúncia ganha 

força. Ex-membros do Alto Comando das Forças Armadas dizem ao ministro 

da Guerra, Zenóbio da Costa, que recomende ao presidente para se afastar 

por conta própria, antes que eles o obriguem a isso. 

  



➽ Dia 11: Getúlio diz a Zenóbio que não aceitará Gregório depõe na polícia. 

A missa de sétimo dia pela morte de Vaz coincide com novos protestos civis e 

militares no Rio de Janeiro. 

➽ Dia 12: Instaurado inquérito policial-militar, um IPM, para apurar o 

atentado. Getúlio vai a Minas Gerais para inauguração de uma siderúrgica. 

Lá, é recebido com festa por Juscelino Kubitschek. É seu último discurso e 

sua última aparição pública. 

➽ Dia 13: O pistoleiro Alcino José do Nascimento é preso. Há suspeitas de 

que agiu sob ordens indiretas do filho de Getúlio, Lutero Vargas. Este nega 

participação no crime, depõe voluntariamente no IPM e abre mão de sua 

imunidade parlamentar. 

➽ Dia 14: Cerca de 1.500 oficiais se reúnem no Clube Militar e exigem a 

renúncia de Getúlio. O secretário da guarda presidencial, João Vicente, 

confessa que facilitara a fuga de Alcino e de Climério orientado por Fortunato. 

➽ Dia 15: Pedida oficialmente a prisão de Gregório Fortunato. 

➽ Dia 16: Com a tropa fora de controle, o ministro da Aeronáutica,  

Nero Moura, pede demissão. 

➽ Dia 17: Climério é preso e com ele são encontrados 35 mil cruzeiros, em 

cédulas da mesma série de notas encontradas com Fortunato e Alcino. 

➽ Dia 18: Encontrados no arquivo de Fortunato papéis que o ligam a 

negócios suspeitos com o filho de Getúlio, Manoel Antônio Vargas. Carlos 

Lacerda escreve que o presidente está deposto moralmente, “pelo sangue 

que fez derramar”. 

  



➽ Dia 19: O ex-coronel João Adil de Oliveira, responsável pelo IPM, diz não 

ter mais dúvidas de que o crime da Toneleros foi planejado dentro do Catete. 

José Antônio Soares, que intermediara a contratação do pistoleiro, também é 

preso. 

➽ Dia 20: O Alto Comando do Exército reúne-se e divulga nota sobre a 

gravidade da situação. Orientado por Lacerda, o vice-presidente Café Filho 

leva aos chefes militares a hipótese da dupla renúncia. 

➽ Dia 21: Café Filho propõe ao próprio Getúlio a renúncia de ambos. O 

presidente diz que vai pensar no assunto. Aeronáutica e Marinha se declaram 

em estado de prontidão. 

➽ Dia 22: Manifesto dos líderes da Aeronáutica exige a renúncia de Getúlio. 

Mascarenhas de Morais é enviado como mensageiro dos militares a Getúlio, 

que o rechaça e diz que só morto sairia do governo. 

➽ Dia 23: “Só morto sairei do Catete”. A frase vira manchete do antigo Última 

Hora, jornal getulista. Almirantes dizem que a Marinha apoia o manifesto dos 

brigadeiros. Generais redigem também um manifesto, considerado um 

ultimato a Getúlio. 

 
 
Disponível em: 
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/por-que-getulio-var
gas-se-matou.phtml 
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'MATARAM GETÚLIO!' — E O POVO SAI 
ÀS RUAS 

Enfurecidas, multidões em todo o país investem contra as 
forças oposicionistas 

Logo após a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas, multidões saem às ruas, enfurecidas, 
abortando qualquer hipótese de intervenção — muito embora o dispositivo militar montado para 
obrigar Getúlio a renunciar continuasse armado. 

Populares ocuparam ruas e praças em todo o país e atacaram sedes de partidos de oposição — 
principalmente da UDN —, jornais alinhados ao udenismo e quartéis. 

E não se esqueceram do maior inimigo do líder morto: Carlos Lacerda. Caçado nas ruas do Rio, ele 
se refugiou na embaixada dos Estados Unidos. Quando esta foi atacada, ele fugiu num helicóptero 
militar para o cruzador Barroso, ancorado na baía da Guanabara. 

“Mataram Getúlio! Mataram Getúlio!”, gritavam os populares nas inúmeras manifestações que se 
seguiram à notícia do suicídio do presidente. 

No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e capitais do Nordeste, a multidão mostrava a cara e 
manifestava profunda revolta com o desfecho trágico da dura campanha oposicionista contra Vargas. 
O Exército interviria em várias cidades. 

Disponível em: 
http://memorialdademocracia.com.br/card/mataram-getulio-o-povo-sai-as-ruas#card-69 
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