
Vargas - O Governo Provisório 1930-34 

 

     01.A Ditadura Política. 

 

=>Suspende a Constituição de 1891 

 

=>Proscreve os partidos políticos 

 

=>Fecha o Congresso Nacional 

 

=>Passa a legislar por decretos 

 

=>Nomeia “interventores” para os estados – exceto MG 

                     (geralmente “tenentistas”) 
 

 

02. A rápida recuperação econômica, razões: 

 

 
02.01.compra e queima excedente de café 

 
                          =>ainda representava 70% das exportações 

                         

 =>cria o Conselho Nacional do Café 

 

           => “afago” na oligarquia de SP 

 

 

02.02.apoia a policultura 

 
           =>diversifica as exportações (mais  que “sobremesa”) 

 

           =>garante “preço mínimo” 

 

           =>amplia a oferta interna => queda nos preços 

 

 

 

02.03. estímulo à industrialização 

 
 

            =>protecionismo + desvalorização cambial : balança superavitária  

 



            =>financia a aquisição de bens de capital 

 

            => induz à “substituição de importações”  

 

            =>início do processo de industrialização 

 

 
 

   03.  Movimento operário: concessões e manipulação 

 
       =>criação do Ministério do Trabalho (Indústria e Comércio) 

 

       =>cria férias remuneradas, regulamenta trabalho infantil e feminino. 

  

      =>edita a “Lei de Quotas”: 

 
             * “protege” o mercado de trabalho para os nacionais  

             *europeus, em números restritos, para o campo. 

             *corresponsabilidade das embaixadas 

 

       =>intensifica repressão sobre comunistas e anarquistas. 

 

 
 

04. “Revolução Constitucionalista” (SP – 1932) 

 
 04.01. Fatores: 

 
                            =>ditadura e inconstitucionalidade do governo Vargas 

 

             =>revanchismo das oligarquias destituídas (PRP) 

 

             =>nomeação de interventor nordestino para SP ( capitão João Alberto) 

 

             =>frustração do PD, apoiou e foi excluído. 

 

 

04.02. o “estopim” => assassinato de Martins, Miragaia, Dráuzio e 

Camargo (MMDC) em 23/maio em São Paulo 

 

  

04.03. Os atores: 

 
            =>imprensa: família Mesquita (jornal “O Estado de SP”) 

 

            =>civis: Francisco Morato (PD) e Antonio de P Sales (PRP) 

 

            =>generais B. Klinger, Isidoro Dias Lopes e Euclídes Figueiredo. 

 



 

 

                 04.04. O fim => iniciada em 09 de Julho, derrotada em 02 de Outubro. 
 

mas 
 

           Vargas é obrigado a convocar eleições para Assembleia Constituinte 

 
 

 

 

Era Vargas - O Governo Constitucional 1934-37 

 

01. A Constituição de 1934 

       =>voto obrigatório, direto, secreto e feminino. 

=>criação da “Justiça Eleitoral” 

=>federativismo com intervencionismo (na economia) 

=>controle do Estado na exploração de minérios e protecionismo 

=>incorporação de conquistas trabalhistas (aposentadoria, 8 horas, etc.) 

=>obrigatoriedade do ensino fundamental 

 

 

02. A Conjuntura política e ideológica 

      =>a crise de 1929 expõe o colapso do liberalismo e aprofunda a luta  

            política/ideológica entre duas vertentes de autoritarismo: 

                          esquerda (stalinismo) x direita (fascismo) 

 

      =>no Brasil este quadro se reproduz: 

           AIB (Ação Integralista Brasileira), inspiração fascista/Plínio Salgado 

                                                               X 

           ANL (Aliança Nacional Libertadora), anti-fascista/Luis Carlos Prestes 

 

      =>a conjuntura radicaliza-se: enfrentamentos, assassinatos, etc. 

 

      =>julho/1935: Vargas proscreve (só) a ANL 

 

      =>novembro/1935: a “Intentona Comunista” 

          *Congresso decreta “Estado de Sítio” 

          *feroz repressão sobre os aliancistas 



      =>desencadeia-se o processo sucessório: 

           *Armando Sales de Oliveira – segmentos liberais 

             *José Américo de Almeida – oligarquias nordestinas 

             *Plínio Salgado – fascista 

 

       =>setembro/1937: o “Plano Cohen” => pretexto anticomunista para o golpe do 

             “Estado Novo” 10/11/1937. 

 

 

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 S.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, mais ainda, 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” 

    *inspirada na “Carta Del Lavoro” da Itália fascista 

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

     *consolida conquistas efetivas, legais, previdenciárias e salariais.CURSOS 

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


• 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. Cassiano Ricardo e o DIP 

     => escritor modernista e censor e diretor do Jornal A Manhã (1941 e 1945) 

  

     => chefe do Departamento Político Cultural da Rádio Nacional 

 | 

     =>autor de “Marcha para o Oeste: a influência da bandeira na formação social  

          e política do Brasil” (apologia ao varguismo como um todo) 

 

                   =>defesa do nacionalismo: brasilidade só era encontrada no interior  

                  => o litoral estava repleto de vícios estrangeiristas.  

 

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


    05.04. Obstáculos 

                =>não conseguiu desarticular os latifúndios existentes, 

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

 

 

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  

 



questões dissertativas 

01) Na década de 1930, teve início o processo permanente de crescimento industrial e de mudança da 

estrutura econômica brasileira. 

a) Que conjuntura internacional favoreceu esse processo? 

b) Explique como a política econômica do Estado Novo (1937-1945) contribuiu para a industrialização 

do Brasil. 

02)  

 

 

As imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas nos governos de Getúlio Vargas, no 

Brasil, e de Juan Domingo Perón, na Argentina. Durante o Estado Novo no Brasil, toda informação 

divulgada era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda − DIP. 

 

Cite, a partir do conteúdo das imagens, uma característica do governo Vargas e outra do governo 

peronista, respectivamente. Aponte, ainda, duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham fortalecido a 

proposta política do Estado Novo.  

   



03)  Durante o Estado Novo (1937-1945) “os periódicos acabaram sendo obrigados a reproduzir os 

discursos oficiais, a dar ampla divulgação às inaugurações, a enfatizar as notícias dos atos do governo, a 

publicar fotos de Vargas (...). Havia íntima relação entre censura e propaganda.” (CAPELATO, M.H. 

Multidões em cena. SP: Unesp, 2009, 2ª ed., p. 86). 

 

Por que o governo desse período deu tanta importância ao controle dos meios de comunicação? Quais 

tipos de informação e conteúdo eram censurados pelo governo do Estado Novo nos meios de 

comunicação?  

 

04)  Leia o texto a seguir. 

 

Alguns itens da lista de assuntos censurados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) aos 

jornalistas em 1943:   

“Nenhuma fotografia da Rússia; Nada sobre a tragédia de Alegrete: um indivíduo assassinou a esposa e 

8 filhos; Nada sobre a União Nacional de Estudantes a não ser a nota oficial; Proibida a divulgação das 

aspirações das classes trabalhistas de Porto Alegre, enviadas ao chefe do governo; Proibida a 

reprodução do artigo do sr. Macedo Soares sobre o problema da produção leiteira. Nada sobre o leite, 

completamente nada; Sobre o peixe deteriorado, só nota da polícia; Nenhum anúncio ou polêmica em 

torno do livro “Stalin”; Nada sobre as dívidas externas; Nada sobre uma granada que explodiu na Vila 

Militar, matando um tenente e vários soldados; Nada contra a Espanha; Proibidas quaisquer alusões ao 

regime brasileiro anterior a 10 de novembro de 1937, sem prejuízo de referências à democracia, pois o 

regime atual é também uma democracia; Nada assinado por Oswald de Andrade”. 

 

(Depoimento do jornalista Hermínio Sacchetta ao repórter Noé Gertel para a Folha de São Paulo em 1979. 

Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm>. Acesso em: 27 jul. 2011.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, explique o papel desempenhado pelo DIP durante 

o Estado Novo.  

05)  

 

 

http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm


Os cartazes acima foram produzidos para atrair apoio popular para um movimento de oposição ao 

governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934). Esse movimento colocou do mesmo lado o Partido 

Republicano Paulista e o Partido Democrático, tradicionais adversários políticos no estado de São Paulo. 

Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas para considerar o governo 

provisório de Vargas “uma ditadura”.  

Múltipla escolha  

01) “ Os anos que antecederam ao Estado Novo foram de efervescência e disputa política. Essa situação 

tinha a ver com a diversidade das forças que se haviam aglutinado em torno da Aliança Liberal, a 

coligação partidária oposicionista que em 1929 lançou a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência 

da República. Enquanto alguns dos que aderiram à Aliança Liberal faziam oposição sistemática ao 

regime, outros ali ingressaram apenas por discordar do encaminhamento dado pelo então presidente 

Washington Luís.”  

 PANDOLFI, Dulce Chaves. Os anos 1930: as incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, 

Lucília Neves de Almeida (orgs.). O Brasil Republicano. O tempo do nacionalestatismo: do início da década de 

1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.17. (Adaptado) 

 A instabilidade política no período de 1930 a 1937 estava associada, entre outros fatores, 

 A) ao caráter liberal e pouco intervencionista do governo Vargas, o que provocou a insatisfação dos 

industriais, desejosos de medidas estatais de estímulo à economia. 

 B) ao crescimento das oposições a Vargas, vindas especialmente das oligarquias derrotadas em 1930 e do 

nascente movimento comunista.  

C) ao avanço do movimento tenentista, que passou a organizar ações armadas contra o governo Vargas, 

como a Intentona de 1935.  

D) à inexistência, durante este período, de uma Constituição, o que aumentou a insatisfação das forças de 

oposição, como as oligarquias de Minas e São Paulo. 

02) “A criação do Museu Imperial em 1940, sob a tutela do governo de Getúlio Vargas, não foi um 

acidente. No momento de sua inauguração, em 1943, o museu teve seu valor consagrado pelo público e 

por um interesse político que visava ao fortalecimento de determinado conceito de nação. No Museu 

Imperial, a questão da pátria não aparece vinculada a batalhas, delimitações de fronteiras, mas sim ao 

pulso forte, íntegro e centralizador de um chefe de Estado que ―soube cumprir bem alto a sua missão no 

serviço da pátria‖.” 

 SANTOS, Miriam Sepúlveda dos. Museu imperial: a construção do Império pela República. IN: ABREU, 

Regina & CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2009, pp.130-131.(Adaptado) 

 As narrativas históricas reconstroem o passado de diversas maneiras, cabendo aos museus uma 

singularidade fundamental, a saber, a de constituir ―provas‖ materiais dessas histórias. A partir dessas 

considerações, a criação do Museu Imperial representava. 

 A) uma tentativa de Vargas de se aproximar da memória de D. Pedro II, tido como grande estadista e 

amigo do povo, favorecendo a legitimação do Estado Novo.  

B) um resgate de Vargas das tradições hierárquicas da aristocracia, na tentativa de construir um passado 

político honroso, fundado a partir de raízes europeias. 

 C) uma estratégia de reaproximação de Vargas com a elite paulista, por meio do resgate da memória da 

atuação política dessa elite junto ao Imperador no século XIX.  



D) um incentivo de Vargas para que a população se aproximasse do universo da política, fortalecendo as 

práticas de cidadania e de exercício da democracia. 

 

03) A década de1930 no Brasil e no mundo foi marcada por vários conflitos políticos. Sobre esse assunto, 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Partido Comunista do Brasil (PCB) representava um contraponto e uma estratégia de resistência ao 

espírito fascista e às práticas autoritárias do governo de Getúlio Vargas. No entanto, a implementação do 

Estado Novo (o golpe), a suspensão das liberdades civis, a censura à imprensa e a prisão de vários líderes 

comunistas desmantelaram o partido, que só retornaria à legalidade com a derrocada do Estado Novo. 

 

B) A Ação Integralista Brasileira combatia o capitalismo financeiro e negava a pluralidade dos partidos 

políticos. Sua proposta política e os rituais e símbolos utilizados (por exemplo, a letra grega sigma ) 

atraíram militantes e adeptos durante o seu período auge na década de 1930. 

 

C) A partir do lema “Deus, Pátria e família”, o movimento integralista no Brasil pregava a autonomia e 

igualdade entre homens e mulheres. Eram nacionalistas com fervor, porém o valor espiritual do casal 

estava acima da importância dada à organização do Estado, pois este não deveria gerir nem a economia 

nem a família. O Estado deveria limitar-se à garantia da soberania nacional. 

 

D) Para a espetacularização do espaço público, o nazismo utilizou grandes eventos, nos quais Hitler fazia 

questão de aparecer, sob aplausos das multidões. Palavras, músicas e imagens de efeito foram utilizadas 

para mobilizarem os sentimentos dos alemães de pertencimento a uma grande comunidade. Para Hitler, 

quanto mais simples, repetitiva e sentimental a mensagem, mais facilmente atingiria as massas incultas. 

 

04)  Após a chamada “Revolução de 30”, o governo Vargas foi marcado por disputas ideológicas e 

movimentos políticos,envolvendo facções de São Paulo, tenentes, comunistas e integralistas. Até o golpe 

do Estado Novo, em 1937, os acontecimentos mais expressivos foram a Revolta de 1932, a convocação 

da Constituinte de 1934 e a Intentona Comunista,de 1935. 

 

A respeito desse contexto, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) A AIB (Aliança Integralista Brasileira), comandada por Plínio Salgado, constituiu um movimento 

suprapartidário nacionalista, contrário ao liberalismo e ao socialismo, defendendo um Estado forte e 

autoritário. Esta organização foi atraída por Vargas e incorporada ao governo logo depois de apoiar o 

Golpe de 1937. 

B) Em 1932 eclodiu em São Paulo a chamada Revolução Constitucionalista, liderada pela oligarquia 

cafeeira paulista e pelo Partido Democrático, exigindo a convocação da Assembléia Constituinte a fim de 

limitar os poderes da presidência e restaurar a autonomia dos Estados. Apesar da derrota dos rebeldes, o 

governo convocou a Constituinte. 

C) A Constituição de 1934 manteve o princípio da Federação, incorporou direitos trabalhistas, criou o 

serviço militar obrigatório, o ensino primário gratuito e a extensão do direito de voto às mulheres. 



D) A ANL (Aliança Nacional Libertadora), liderada por Luís Carlos Prestes, aglutinava alguns tenentes, 

operários, intelectuais, membros da classe média, entre outros, combatendo o nazifascismo. Na tentativa 

de tomar o poder pelas armas, organizou a Intentona Comunista, em 1935. Derrotada, a rebelião serviu de 

pretexto para a instauração do estado de sítio e para a preparação do golpe de 1937. 

 

 

05) Em 1931, Lamartine Babo e os irmãos Valença compuseram a marchinha de carnaval O teu cabelo 

não nega, que celebrava os encantos da “mulata”. A letra da música é muito conhecida da população 

brasileira: 

 

“Tens um sabor/ Bem do Brasil/ Tens a alma cor de anil/ Mulata, 

mulatinha, meu amor/ Fui nomeado teu tenente interventor.” 

 

Pode-se observar que esse pequeno trecho faz uma alusão 

(A) ao movimento cultural contrário à miscigenação da sociedade brasileira e à ditadura do novo 

presidente. 

(B) aos desregramentos morais que ocorrem durante o carnaval brasileiro e à política disciplinadora dos 

novos governantes. 

(C) ao embranquecimento da sociedade brasileira ao longo de sua história e à tentativa do Estado em 

intensificá-lo. 

(D) às particularidades do desenvolvimento econômico do Brasil e ao seu fortalecimento em período de 

mudança. 

(E) a um personagem símbolo da nacionalidade brasileira e ao poder político instituído com o fim da 

primeira república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


