
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 56 – A ERA VARGAS - O GOVERNO PROVISÓRIO

Nesta fase de governo, que durou de 1930 a 1934, Vargas 
realizou as primeiras medidas de centralização do poder, 
dissolvendo de início o Congresso Nacional. 

Em dezembro de 1930 é fortemente restringida a entrada de
imigrantes no Brasil, uma medida que vigorou até 1933, com
a finalidade de evitar o aumento de desempregados no país, 
exigindo também que todas as empresas brasileiras tivessem
o mínimo de 2/3 de trabalhadores brasileiros em seus 
quadros para proteger o trabalhador nacional.

A demora de Vargas, que governava como uma ditadura 
disfarçada, em realizar eleições e convocar uma Constituinte 
provocou reações em alguns locais do país, como São Paulo, 
que rebelando-se contra o governo em 1932 no episódio  
conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932.

O movimento foi um fracasso mas Getúlio Vargas atendeu as
demandas dos paulistas nomeando para o estado um 
interventor civil e nascido em São Paulo, além da realização 
de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa 
Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934.

A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a
época e trouxe novidades, como o voto feminino 
(confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código 
Eleitoral de 1932). Junto da promulgação da nova 
Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser 
presidente entre 1934 e 1938. Após essa legislatura 
deveriam ocorrer eleições para que um novo presidente 
assumisse o poder democraticamente.

A política econômica de Vargas concentrou-se em combater 
os efeitos da Crise de 1929 (que ocorreu graças a quebra da 
Bolsa de Nova Iorque) no Brasil. O governo agiu comprando 
milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de 
valorizar o principal produto da nossa economia, diminuindo 
portanto a oferta do produto. Nas questões trabalhistas, 
autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e 
começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 57 – A REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 
SÃO PAULO E MATO GROSSO

Movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul entre julho e outubro de 
1932 com o objetivo de derrubar o governo provisório de 
Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional 
Constituinte.

Getúlio Vargas não havia cumprido o compromisso de 
convocação de novas eleições e a formação de uma  
Constituinte para a promulgação de uma nova Constituição, 
gerando um sentimento de frustração, acumulada ao 
ressentimento contra o governo provisório, principalmente 
no estado de São Paulo, por Getúlio governar de forma 
discricionária por meio de decretos, sem respaldo de uma 
Constituição e de um Poder Legislativo. Os interventores dos 
estados indicados por Vargas não correspondiam aos 
interesses dos grupos políticos locais. 

O levante armado começou em 9 de julho de 1932, 
precipitado pela revolta popular após a morte de quatro 
jovens por tropas getulistas, em 23 de maio de 1932, 
durante um protesto contra o Governo Federal. Após a morte
desses jovens, foi organizado um movimento clandestino 
denominado MMDC (iniciais dos quatro jovens mortos: 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo). Houve também uma 
quinta vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, baleado 
naquele dia no mesmo local que morreu meses depois.

Os líderes de São Paulo tinham a expectativa da adesão de 
outros estados, manifestada por parte das elites políticas de 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do então Mato Grosso. 
Esperavam um breve conflito militar com uma rápida marcha
para o Rio de Janeiro, a capital do país para depor Getúlio.

Não houve apoio efetivo, exceção do Estado de Mato Grosso.
Getúlio Vargas teve tempo de articular uma reação militar de
sufocando a revolução. Após quase três meses de intensos 
combates nos quatro cantos do estado o conflito foi 
encerrado em 2 de outubro de 1932 com a rendição do 
Exército Constitucionalista.

Ao fim do conflito os principais 
líderes civis e militares do Movimento
Constitucionalista foram enviados 
para o exílio em Portugal. Entre os 
paulistas as baixas são estimadas em
mais de mil mortos. Atualmente no 
Mausoléu do Obelisco do Ibirapuera 
estão guardadas as cinzas de 713 
ex-combatentes, além dos cinco 
jovens mortos em decorrência do 
protesto contra o governo de Getúlio
Vargas em 23 de maio de 1932. 
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 58 – A ERA VARGAS 
GOVERNO CONSTITUCIONAL

Esta fase do governo de Getúlio Vargas durou de 1934 a 
1937, lembrando que ele foi eleito presidente da república 
em 1934 por voto indireto, em teoria, deveria se estender 
até 1938, bem como não poderia concorrer à reeleição. 
Nesta fase a política brasileira como um todo caminhava 
para a radicalização, surgindo grupos que expressavam essa 
radicalização do nosso país.

Surge em 1935 um novo partido: a ANL Aliança Nacional 
Libertadora, liderada por Luís Carlos Prestes que radicalizava 
o não pagamento da dívida externa e a reforma agrária 
imediata. Um discurso de Carlos Lacerda, então estudante de
direito ter indicado Prestes para a presidência do partido deu
a certeza ao governo que a ANL era uma organização 
comunista. E era isso mesmo de fato: por trás dela estava a 
Internacional Comunista, com sede em Moscou.

Em 4 de abril de 1935, (uma semana após a criação da ANL)
foi sancionada a lei nº 38, conhecida como Lei de Segurança 
Nacional que definia os crimes contra a ordem política e 
social, possibilitando maior rigor no combate à subversão da 
ordem pública. Em 22 de julho de 1935 foi criado o 
programa oficial de rádio com notícias do governo: a "Hora 
do Brasil" depois denominada "Voz do Brasil", existente ainda
hoje. Baseado na Lei de Segurança Nacional a ANL é 
fechada, mas Prestes foi responsável por diversas rebeliões, 
em Recife,  Natal e no Rio de Janeiro, junto com agentes 
infiltrados de Moscou.

Luiz Carlos Prestes foi preso com sua companheira Olga 
Benário em 5 de março de 1936. Ela foi deportada grávida 
para a Alemanha nazista e morreu na câmara de gás. Prestes
foi condenado e ficou nove anos preso.

Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até 
novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um novo 
golpe cancelando a eleição de 1938, fechando o congresso e 
instalando um regime ditatorial no país. O golpe do Estado 
Novo teve como pretexto a divulgação de um documento 
falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava 
sobre uma conspiração comunista que estava em curso no 
país.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 59 – A ERA VARGAS – O ESTADO NOVO

O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-
se por oito anos, de 1937 a 1945. Nesse período Vargas 
reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou 
a censura, além de intensa propaganda política, 
aproximando-se com as massas.

No dia do golpe de Estado Vargas determinou o fechamento 
do Congresso, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, 
outorgando uma nova constituição que lhe conferia o 
controle total do poder executivo e permitindo nomear 
interventores para os estados, que tinham ampla autonomia 
para a tomada de decisões. A partir daí Vargas governou por
decretos-leis. Todos os partidos políticos foram fechados e 
colocados na ilegalidade.

A censura e a propaganda instituídas ficaram a cargo do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Para fazer a
propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio 
chamado “A Hora do Brasil” (depois “A Voz do Brasil”)

Durante o período, foram criados o Conselho Nacional do 
Petróleo, o Departamento Administrativo do Serviço Público 
com o objetivo de racionalizar a administração pública e que 
foi extinto em 1986 e a Companhia Siderúrgica Nacional.

Durante esse período destacaram-se a política trabalhista,  a 
criação do salário-mínimo em 1940 e a Consolidação das Leis
do Trabalho em 1943. Os sindicatos passaram para o 
controle do Estado.

A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste 
desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado 
Novo perante a sociedade, que começou a cobrar a volta à 
democracia. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 
1945 a realização de eleição presidencial.

Surgiu, na época, um movimento chamado “queremismo” 
liderado pelo empresário Hugo Borghi, que usava os slogans 
"Queremos Getúlio" e "Constituinte com Getúlio". O 
movimento propunha uma nova constituição e após, eleição 
para a presidência da república. 

O crescimento do queremismo e a insatisfação com a 
ditadura precipitaram a queda de Getúlio, que foi deposto 
em 29 de outubro de 1945 pelos mesmos militares que o 
haviam levado ao poder e apoiado durante os últimos 15 
anos. 

A Junta Militar que assumiu o poder realizou novas eleições 
federais terminando desta maneira a segunda ditadura civil 
militar brasileira.
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