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As novas forças no poder

• A burguesia industrial e financeira;

• As classes médias urbanas;

• A elite agrária gaúcha.

• POPULISMO no Brasil

• Concessão de direitos trabalhistas às massas urbanas;

• Culto à Getúlio;

• Adoção de medidas que contribuíram para melhorar a 
vida da população.
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Revolta Paulista de 1932 

• Revolução Constitucionalista.

• Tentativa de restabelecer a 
política anterior à Revolução 
de 1930.

• SÃO PAULO x GETÚLIO 
VARGAS

• São Paulo é derrotada, mas 
Getúlio convoca a Assembleia 
Constituinte para elaborar 
uma nova Constituição.
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Constituição de 1934

• Sistema presidencialista;

• Sistema federativo, 
autonomia dos Estados;

• Voto secreto;

• Voto feminino;

• Legislação trabalhista*;

• Autonomia dos 
Sindicatos;

• Criação da Justiça 
eleitoral;

Leis trabalhistas:

• Previdência Social;

• Jornada de 8 horas diárias;

• Salário-mínimo.

• Férias 

• Aposentadoria.

• Getúlio foi eleito 
presidente pelo voto 
indireto em 1934.
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Presidência Constitucional de Vargas 
1934 – 1937   

• Fortalecimento do 
Estado – apoio das 
elites.

• Motivos econômicos: 
apoio ao café e à 
indústria.

• Motivos políticos: 
receio da reação do 
operariado e da 
classe média.

AULA 3 – CAP. 2

"História do Brasil". São Paulo: Marco Editorial, 1979. p. 196
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Os choques entre a esquerda 
e a direita

AÇÃO INTEGRALISTA 
BRASILEIRA - AIB

• Líder – Plínio Salgado

• Influências do Fascismo 
italiano

• Defendiam um governo 
autoritário

• Lema: “Deus, pátria e 
família”

• Anticomunista

ALIANÇA NACIONAL 
LIBERTADORA - ANL

• Líder – Luís Carlos 
Prestes

• Antifascista

• Defendiam um governo 
popular

• Lema: “Pão, terra e 
liberdade”

• Aliança de diversos 
partidos de esquerda
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CARTAZ DA AIB
CARTAZ DA ANL
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Caminho ao golpe...

◼ 1935 – Vargas publica a Lei de Segurança 
Nacional e fecha a ANL;

◼ Cria a Polícia Especial (PE) – com agentes infiltrados.

◼ INTENTONA COMUNISTA – levante militar contra Getúlio 
– em Natal e Recife

◼ Elite e classe média temem o “perigo comunista”

A Polícia Especial prende a mulher de Prestes – Olga
Benário Prestes, grávida e como ela era alemã, foi
entregue aos nazistas, morre num campo de concentração
em 1942.
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Olga Benário e Luís Carlos Prestes
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O golpe de 1937: voltamos à ditadura

Condições para o golpe:

◼ Opinião pública assustada;

◼ Militares apoiavam a instauração de uma ditadura;

◼ Plano Cohen – o Exército anuncia que descobriu um
plano comunista para tomar o poder (depois descobriu-
se que o autor era um militar integralista).

◼ Alegando que o país estava à beira de ser
controlado pelos comunistas, em 10 de novembro
de 1937, Getúlio dá um golpe e instala uma
ditadura com o nome de ESTADO NOVO.



(Enem 2018) O marco inicial das discussões parlamentares em torno
do direito do voto feminino são os debates que antecederam a
Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao
exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado,
também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi
somente em 1932, dois anos antes de estabelecido o voto aos 18
anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se
concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do
Código Eleitoral de 1932.

Disponível em: http://tse.jusbrasil.com.br.Acesso em: 14 maio 2018.

Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida
mencionada no texto foi a
a) superação da cultura patriarcal.
b) influência de igrejas protestantes.
c) pressão do governo revolucionário.
d) fragilidade das oligarquias regionais.
e) campanha de extensão da cidadania.



(Enem 2016) A regulação das relações de trabalho compõe uma
estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A
Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem.
A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da
Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa
regulação. O poder normativo também reflete essa característica.
Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou
no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937.

ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI,
D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica
abordada teve por objetivo
a) legitimar os protestos fabris.
b) ordenar os conflitos laborais.
c) oficializar os sindicatos plurais.
d) assegurar os princípios liberais.
e) unificar os salários profissionais.



(Enem 1998) A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórica, é bastante polêmica,
devido à complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um
longo período de quinze anos (1930-1945). Foram anos de grandes e importantes mudanças
para o país e para o mundo. Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples
fato de este período ser conhecido no Brasil como a "Era Vargas".

Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o consideram como um
fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o "Pai dos Pobres", existem outros tantos que o
definem como ditador oportunista, um intervencionista e amigo das elites.
Considerando as colocações apresentadas, responda à questão seguinte, assinalando a
alternativa correta:

Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre Vargas são opostas, defendendo
valores praticamente antagônicos. As diferentes interpretações do papel de uma personalidade
histórica podem ser explicadas, conforme uma das opções a seguir. Assinale-a.
a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no poder depende de
ideias coerentes e de uma política contínua.
b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve uma
orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras
forçado pelas circunstâncias.
c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus
interesses, pois ele foi um governante apático e fraco - um verdadeiro marionete nas mãos das
elites da época.
d) O grupo que defende Vargas como um autêntico nacionalista está totalmente enganado.
Poucas medidas nacionalizantes foram tomadas para iludir os brasileiros, devido à política
populista do varguismo, e ele fazia tudo para agradar aos grupos estrangeiros.
e) Os dois grupos estão errados, por assumirem características parciais, e às vezes conjunturais,
como sendo posturas definitivas e absolutas.


