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ERA VARGA 9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. "Em plena Avenida Rio Branco, nas tardes de Sábado, pegávamos à força alguns atrevidos 

integralistas que se apresentavam fantasiados de camisa verde e os despojávamos das calças, 
largando-os depois, em plena via pública, apenas em fraldas de camisas. Não queriam eles andar de 
camisas verdes? Nós lhe fazíamos a vontade..." 

(Agildo Barata) 
 
A cena anterior descrita refere-se aos: 
a) enfrentamentos durante os comícios entre os integrantes da frente tenentista com a militância da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL); 
b) confrontos de rua entre os integralistas e os tenentistas; 
c) enfrentamentos públicos entre os integrantes da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e os 

integralistas; 
d) enfrentamos entre os militantes da Aliança Libertadora Nacional (ALN), dirigida por Agildo Barata, 

e os integralistas de Plínio Salgado; 
e) confrontos públicos entre militares tenentistas e os comunistas da Aliança Libertadora Nacional 

(ALN). 
 
02. "O Rádio é o maior fator de expansão cultural e educação cívica dos nossos tempos, pois com a 

facilidade de penetração e a rapidez de divulgação das idéias, vencendo o espaço e o tempo, para 
atingir os mais longínquos rincões da terra brasileira, leva em suas ondas misteriosas e encantadoras 
a palpitação e a certeza do progresso, divulgando os acontecimentos marcantes da civilização que 
se verificam nos centros mais adiantados do mundo, mantendo unidos, pelo contato direto e 
permanente de seus elementos vitais, os pontos mais afastados do território pátrio." 

 

(Décio Pacheco Silveira, "Revista Cultura Política," 1941.) 
 

O surgimento de novos meios de comunicação social no decorrer do século XX possibilitou, em escala 
crescente, a circulação mais acelerada de informações, valores e idéias. No caso brasileiro, foram, de 
forma recorrente, instrumentos utilizados pelo Estado na concretização de seus projetos políticos. 
 
RELACIONE duas idéias contidas no texto acima ao projeto político do Estado Novo (1937-1945). 
 


