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Era Vargas: Governo Constitucional (1934-1937) 
Era Vargas: Estado Novo (1937-1945) 
Governo Dutra (1945-1950) 
Gov. Vargas – Populismo (1950-1954) 
 
 Governo Constitucional (1934-1937) 
 Constituição de 1934 (democrática)  
- Voto feminino  
- Governo presidencial de 4 anos 
- Voto secreto  
- Educação  
- O primeiro presidente após a constituição seria eleito pelos constituintes => Escolhem Vargas 
como presidente.  
 
 Grupos políticos 
A.I.B (Ação Integralista Brasileira)  
- “Fascismo à brasileira”  
 - Nacionalismo  
- Totalitários => implantação de uma ditadura de partido 
único.  
- Centralizadora 
- Extrema direita  
- “Anauê” 
- Líder: Plínio Salgado 
 
A.N.L (Aliança Nacional Libertadora)  
- Oposição aos Integralista.  
- União da esquerda brasileira da época.  
- Presença de Comunistas => Influencia da União Soviética.  
- Implantar o comunismo => ditadura do proletário.  
- Extrema esquerda  
- Presidente de honra: Luís Carlos Prestes.  
1935 – Intentona Comunista  
Tentativa dos comunistas de derrubar o presidente Vargas e implantar o comunismo no Brasil.  
- ANL é colocada na ilegalidade 
1937 – Plano Cohen => Nova tentativa de golpe comunista  
Instaura a ditadura do Estado Novo.  
 O Estado Novo (1937-1945) 
Vargas implanta uma ditadura, influenciada pelo Fascismo, mas sem nenhum partido político.  
 Nova Constituição (A Polaca) – Constituição de uma ditadura.  
 D.I.P (Departamento de Imprensa e Propaganda): O governo 
usava o DIP para censurar os meios de comunicação da época. O DIP 
fazia uma propaganda positiva do governo.  
Criou a “Voz do Brasil” – programa de rádio onde são transmitidas as 
notícias diárias do governo. 
 
 Trabalhismo: Criação CLT (Consolidação das leis trabalhistas).  
 Industrialização 
- Criação da Cia. Vale do Rio Doce 
- Criação da C.S.N (Companhia Siderúrgica Nacional) –– Construída 
com investimentos dos Estados Unidos.  
  
II Guerra  
1941 – Entrada dos Estados Unidos. 
1942 – Brasil entra efetivamente na II Guerra do lado dos Aliados 
(Estados Unidos) declara guerra ao Eixo (Itália, Alemanha e 
Japão)   
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FAB (Força Aérea Brasileira) e FEB (Força expedicionária Brasileira) 
1945 - A Guerra é vencida pelos aliados => Brasil é um vencedor. 
 Fim do Estado Novo (1945)  
- Contradição da II Guerra: Lutar contra o fascismo na Europa e ter uma ditadura no Brasil.  
- Manifesto dos Mineiros: deputados mineiros querendo a volta da democracia.  
- Queremismo: Pedidos para Vargas continuar na presidência.  
> Partidos Políticos  
* PTB e PSD => Getulistas:  Gal. Eurico Gaspar Dutra  
* UDN => anti-getulista (liberal): Brig. Eduardo Gomes  
* PCB => Partido Comunista: Yedo Fiuza  
 
 Primeira Redemocratização do Brasil (1946 – 1964)  
 
 Governo Dutra (1945-1950)  
 
 Nova constituição – (democrática) 
- Voto universal (másculo e feminino) 
- Voto separado para presidente e vice.  
- Mandato presidencial era de 5 anos.  
 
 Guerra Fria => Alinhar com os Estados Unidos (capitalismo)  
 Coloca o PCB na ilegalidade  
 Entrada de multinacionais norte-americanas.  
 Queima as reservas de dólar do Brasil => Inflação  
 Plano S.AL.T.E. (Saúde, Alimentação, Transporte, Energia)  
 
 Governo Vargas (1950-1954) – Populismo  
 
- “Petróleo é nosso!” => Criação a Petrobrás (Monopólio da exploração do petróleo brasileiro)  
 
 
 
 
 


