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ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
•
•
•
•
•
•
•

Leia a atividade atentamente;
Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto até dia 05 de maio;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
A letra deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!

GOVERNO DE GETÚLIO VARGAS
Apesar de derrotar as forças da oposição, Getúlio convocou eleições para
a Constituinte. No processo eleitoral, as principais figuras militares do governo perderam
espaço político, devido o desgaste gerado pelos conflitos paulistas. Em 1934, uma Nova
Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu poderes ainda maiores ao poder
executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além
disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Através dessa resolução e com o apoio
da maioria do Congresso, Getúlio Vargas garantiu mais um mandato.
Ditadura do Estado Novo (1937 – 1945) Em novembro de 1937, Getúlio Vargas
anunciou o Estado Novo, dando início a um período ditatorial na História do Brasil.
Vargas fechou o Congresso Nacional sob o pretexto da existência de um plano comunista
para tomar o poder, o chamado Plano Cohen.
O que foi o Plano Cohen?O Plano Cohen foi um documento supostamente elaborado
por comunistas nacionais e estrangeiros. Esse documento consistia em uma série de greves,
protestos, vandalismos e ataques a governantes que tinha como principal objetivo derrubar
Getúlio Vargas do Poder.Após o fechamento do Congresso Nacional, Vargas impôs uma nova
Constituição ao Brasil, conhecida posteriormente como Polaca (por ter sido inspirada na
Constituição da Polônia, de tendência fascista).
Governo Democrático (1951 – 1954) Getúlio Vargas voltou à presidência do Brasil em
1951, porém de forma democrática. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe alguns

problemas no cenário político e econômico mundial. Por conta disso, Vargas enfrentou
alguns problemas ao longo do período, como a oposição entre os liberalistas e os
nacionalistas. Nesta época, a Petrobrás foi criada, grande marco do governo Vargas. A
oposição criou forças para exigir a renúncia de Vargas quando Carlos Lacerda, um dos
principais inimigos do governo, sofreu uma tentativa de atentado pelo guarda-costas do
presidente. Sem querer deixar a presidência daquela forma, Getúlio Vargas cometeu
suicídio em agosto de 1954.

Realizações importantes do Governo Vargas:
• Criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho);
Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em vigor
atualmente;
•
•

Concepção da Carteira de Trabalho;

•

Criação da Justiça do Trabalho;

•

Férias remuneradas;

•

Concepção do salário mínimo;

•

Estabelecimento da semana de trabalho de 48 horas;

•

Criação do descanso semanal remunerado.

Vargas fez também fortes investimentos nas áreas de infraestrutura:
•

Criação da Companhia Siderúrgica Nacional;

•

Concepção da Companhia Vale do Rio Doce;

•

Elaboração da Hidrelétrica do Vale do São Francisco;

•

Em 1938, foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Pontos negativos do governo Vargas:
• Ditadura: Vargas chegou ao poder em 1930 com um golpe de estado e em
1937 instaurou uma Ditadura, suprimindo direitos;
• Simpatia pelo fascismo: Vargas era admirador de Hitler e Mussolini. Apenas
entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados devido a dependência
econômica nos Estados Unidos;
• Controle dos sindicatos: Vargas controlava os sindicatos, praticando políticas
populistas;
• Censura: Vargas criou o DIP, órgão responsável pela censura de jornais e
audiovisuais.
• Violação aos direitos humanos: Vargas perseguiu aqueles que não
concordavam com sua política, torturando, aprisionando e matando. É o caso de
Graciliano Ramos, Olga Benário e Luís Carlos Prestes.
Retomando o conhecimento, assista ao vídeo Brasil: Primeira República disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=2bmTCLGJZ3w.
1. Atividade: faça seu resumo de compreensão sobre o que foi a Era Vargas.
2. Escolha 3 realizações importantes do governo Getúlio Vargas e justifique porque
ainda hoje elas são importantes para a sociedade e população brasileira.

