
 

 

        Era Vargas - O “Estado Novo” 1937-45 

 

01. Constituição outorgada de 1937 

=>a “Polaca” de Francisco Campos (“Chico Ciência”) 

    *Poder Executivo e o Presidente, órgão e autoridade supremos. 

     *nomeia “Interventores” para os estados 

     * Legislativo corporativamente (nunca funcionou) =>GV legislava 

        “por decreto” 

     *proscreve os partidos políticos 

     *pena de morte e “Estado de Emergência” 

 

02. Sustentação do regime: 

 

02.01.DIP-“Departamento de Imprensa e Propaganda” 

 

           =>Lourival Batista Fontes 

           =>culto à personalidade de Vargas 

           =>ufanismo, nacionalismo e exaltacionismo. 

           =>censura e manipulação de mídia (“Hora do Brasil”) 

   => “orientação” da produção cultural: 

         *samba como gênero “identificador da nacionalidade”  

         *combate à malandragem => “positivação” do trabalho 

         *repressão à literatura regionalista moderna (pelo caráter de 

             denúncia social – Jorge Amada, Graciliano Ramos, etc.) 

 

           

02.02. PE – “Polícia Especial” (Filinto Miller) 



             =>espionagem e contrainformação 

           =>tortura, repressão, sequestro, morte, etc. 

 

               02.03. DASP “Dep. de Administração do Serviço Público” 

             =>racionalização, eficiência e profissionalismo do serviço público 

           => “eliminar” o clientelismo herdado do período oligárquico 

           => “compromisso” do funcionário com as políticas do Estado 

           =>transmitir o ideário do EN e controlar funcionários       

 

03. Economia: indústria, intervenção e nacionalismo. 

=>a II Guerra Mundial acelera a necessidade de “substituição de  

    importações” 

=>Estado: investir, intervir e regulamentar (“populismo”). 

    *CNP-Conselho Nacional do Petróleo (embrião da Petrobrás) 

     *CVRD-Cia. Vale do Rio Doce (extrativismo mineral). 

     *CSN-Cia. Siderúrgica Nacional (aciaria). 

     *EFVM-Estrada de Ferro Vitória-Minas (escoar minério) 

     *CHESF-Cia. Hidrelétrica do São Francisco (políticas energéticas). 

     *FNM – Fábrica Nacional de Motores 

     *SENAI e SESI, qualificar e disciplinar o operário. 

 

 

 

 

 

 

04. Trabalhismo e a construção do “Pai dos Pobres”. 

=>Unicidade e verticalização da estrutura sindical “oficial”. 

       (capítulo V da CLT, imposto sindical e confederações) 

=>Inaugura a “Justiça do Trabalho” 

=>CLT- “Consolidação das Leis do Trabalho” (1942) 

     *inspirada na “Carta Del Lavoro” da Itália fascista 



     *proliferação do “peleguismo” -=> base do futuro PTB 

     *consolida conquistas efetivas, legais, previdenciárias e salariais. 

 

CURSOS 

    05.   Estado Novo e a Marcha para o Oeste 

 

                 05.01. O que era 

                             => Programa de desenvolvimento econômico e populacional do Norte  

                                  e Centro-Oeste  

                             =>Combater o despovoamento e isolamento das regiões   

                             => desenvolvimento da malha rodoviária (sobretudo Goiás, 

                                   centralidade geográfica) 
 

 

               05.02. Características 

                           => criação de colônias de habitação em GO, AM, MT, PA e MA. 

                          =>integração econômica a partir do aumento da produção agrícola.  

                          => Para isto, defendia: 
                                    * o desmonte dos latifúndios existentes 

                                    * promoção da reforma agrária => colonos em pequenos lotes  

                                    * uma agricultura familiar. 

 

                        => tentativa de maior contato com as populações indígenas. 

                        => presença de voluntários brasileiros pobres (principalmente do NE)  

                        => malha rodoviária: melhor escoamento da produção agrária da região  

 

          05.03. Obstáculos 

                           =>não conseguiu desarticular os latifúndios existentes, 

                        =>falta de incentivo às colônias de habitação => colonos venderam terras 

 

 

 

 

 

 

http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=78&grp=src:210;chn:102;cpg:barrauol_parceiros;creative:barrauol-cursos-online&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=https://www.portaleducacao.com.br/cursos?utm_source=uol&utm_medium=header-menu&utm_campaign=cursos


 

 

06. Desenvolvimento político e fim do “Estado Novo”. 

 

       06.01. A “Intentona Integralista” (1938) 

                  =>frustração da AIB, preterida por Vargas no governo. 

 

                  =>proscrição: a frustração transforma-se em ódio 

 

                  =>março/maio: duas tentativas de quartelada =>reprimidas 

 

    06.02. O “Manifesto dos Mineiros” (1943) => isolamento político 

 

    06.03. II Guerra e o ocaso do regime 

 

                    =>a “entrada” na guerra: 

                          *inicialmente: postura de “pendulo” =>apreensão 

                          * “Pearl Harbor” + “Política da Boa Vizinhança”: aumenta a pressão 

                              americana=>autorizado o uso de bases militares 

                           *submarinos alemães afundam navios brasileiros 

                           *PCB e UNE: “Queremos a Guerra” => implode a repressão e expõe a  

                             contradição política (combater ditadura na Europa) 

 

                  =>Liberalismo: geopolítica, mercados e ideologia =>Vargas deixa de  

                       interessar ao “Tio Sam”: 
       *nacionalismo e protecionismo: restrição a mercados 

       * “Guerra Fria”: alinhamento deve ser incondicional 

       *triunfo do liberalismo: negar qualquer autoritarismo 

 

                      => “Queremismo” e o golpe de outubro de 1945 => é o fim  

 


