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Era Vargas, leis trabalhistas e o Brasil na Segunda 

Guerra Mundial 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 6 e 7 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como principal objetivo estudar a Era Vargas conhecendo as 

principais características do período e os conceitos de populismo e paternalismo. Além disso, será 

dada especial ênfase ao estudo da Constituição de 1934, destacando suas medidas mais importantes, 

como as leis trabalhistas, o voto secreto e o voto feminino. Por último, será estudada a participação 

do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

Nesta sequência didática os estudantes vão desenvolver três práticas. Na primeira aula, farão 

uma linha do tempo do primeiro governo Vargas, contextualizando e definindo o Governo Provisório, 

o Governo Constitucional e o Estado Novo. Na segunda, os estudantes farão a análise de trechos da 

Constituição de 1934 e, por último, a análise da Revista Em Guarda, publicada pelo governo 

americano e distribuída na América como parte da política da boa vizinhança. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as principais características do período denominado Era Vargas. 

• Conhecer o significado dos conceitos de populismo e paternalismo. 

• Identificar as medidas mais importantes estabelecidas com a Constituição de 1934. 

• Conhecer as diferentes forças políticas existentes entre 1934 e 1937. 

• Identificar as principais medidas trabalhistas criadas por Vargas em seu governo. 

• Conhecer como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

• Analisar o contexto que levou à deposição de Getúlio Vargas. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O trabalhismo e seu protagonismo 
político 
O período varguista e suas 
contradições 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e 

cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade). 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Era Vargas 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos:  sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e materiais didáticos para a produção da linha do 

tempo.  

Material de referência: 

• Mapa “Núcleos e jornais da Ação Integralista”. Disponível em:  <https://atlas.fgv.br/marcos/movimentos-
politicos/mapas/nucleos-e-jornais-da-acao-integralista>. 

• Biografia de Getúlio Vargas. CulturaBrasil.org. Disponível em:<www.culturabrasil.org/vargas.htm>. (Acessos em: 30 
out. 2018.) 

Inicie a aula solicitando que os estudantes façam registros durante a aula expositiva, 

principalmente sobre as características dos três períodos do governo Vargas que serão estudados 

nesta aula: O Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-1937) e o Estado Novo 

(1937-1945). Faça um diagnóstico dos conhecimentos dos estudantes sobre a chegada de Vargas ao 

poder. Pergunte o que foi a República Oligárquica, qual grupo detinha o poder em tal período, como 

esse grupo se mantinha no poder e como foi a crise que culminou com a chegada de Vargas ao 

governo em 1930. Espera-se que os estudantes compreendam o contexto no qual Vargas se tornou 

presidente em 1930. Escute as respostas dos estudantes e complemente com as informações 

necessárias.  

Relembre aos estudantes que a República Oligárquica teve início em 1894, com a eleição de 

Prudente de Moraes como presidente, e perdurou até 1930, com a posse de Getúlio Vargas. Durante 

a República Oligárquica, os grandes proprietários rurais, sobretudo cafeicultores da região Sudeste, 

detinham o poder político e econômico do país. Esses grandes latifundiários eram chamados de 

coronéis. Diversos mecanismos eram utilizados para manter essa oligarquia no poder, entre eles o 

“voto de cabresto”. Devido ao voto aberto, o eleitor era coagido a votar nos candidatos dos coronéis. 

A “política dos governadores” era o acordo no qual as elites locais elegiam deputados e senadores 

favoráveis ao governo federal e este, em troca, não interferia nos assuntos locais. O conjunto das 

pessoas de um determinado lugar que estavam sob a influência de um coronel formavam os 

chamados “currais eleitorais”. Outro mecanismo importante da República Oligárquica foi a política 

do café com leite, acordo entre as elites de Minas Gerais e São Paulo que se revezavam no governo 

https://atlas.fgv.br/marcos/movimentos-politicos/mapas/nucleos-e-jornais-da-acao-integralista
https://atlas.fgv.br/marcos/movimentos-politicos/mapas/nucleos-e-jornais-da-acao-integralista
http://www.culturabrasil.org/vargas.htm
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federal. Em 1930, a política entrou em crise quando Washington Luís, paulista, nomeou outro 

paulista para a presidência, Júlio Prestes. Tal ação provocou uma insatisfação em Minas Gerais, 

Paraíba e Rio Grande do Sul, que, em resposta, criaram a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas 

como candidato. Ressalte que, apesar de Júlio Prestes vencer as eleições de 1930, por meio de um 

golpe de Estado Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930. 

Ao chegar ao governo, Vargas revogou a Constituição de 1891, fechou a Câmara Federal, o 

Senado e as Assembleias estaduais. Ele ainda nomeou interventores nos estados, muitos deles ex-

membros do tenentismo, tendo total controle dos governos estaduais no Brasil. Vargas governava 

por decretos, sem o legislativo e sem qualquer constituição. Em 1932, liderados pelos cafeicultores 

paulistas, contrários ao interventor nomeado em São Paulo por Vargas e favoráveis a uma nova 

Constituição, os paulistas iniciaram protestos contra Getúlio. Em uma dessas manifestações, em 23 

de maio de 1932, quatro jovens paulistas morreram em confrontos com as tropas getulistas, Martins, 

Miragaia, Dráuzio e Camargo, conhecidos como MMDC. Em 9 de julho de 1932 a Revolução 

Constitucionalista estourou em São Paulo. O conflito deixou mais de 2 mil mortos e foi vencido 

militarmente por tropas getulistas, mas os paulistas conseguiram uma vitória política, a Constituição, 

que foi aprovada em 1934. A Constituição de 1934 instituiu o voto secreto, diversas leis trabalhistas, 

o ensino primário obrigatório e o voto feminino. 

Após a conclusão da Constituição de 1934, a Assembleia Constituinte elegeu Getúlio Vargas 

presidente da República para um mandato de quatro anos, dando início a um período que ficou 

conhecido como “Governo Constitucional” (1934-1937), marcado pela forte radicalização política. 

Nesse período havia a  atuação da Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado em 1932. O 

integralismo tinha ideologia fascista e era composto por grandes proprietários, empresários, 

operários, parte da classe média e setores militares, sobretudo de alta patente. Os membros do 

integralismo defendiam uma ditadura unipartidária, o “Estado Integral”, e combatiam os comunistas. 

Já a Aliança Nacional Libertadora (ANL) unia grupos de esquerda. A ANL era composta por operários, 

intelectuais, parcelas da classe média e de militares, principalmente de baixa patente. Lutavam pela 

reforma agrária, por um governo democrático popular e a nacionalização de empresas estrangeiras. 

Se possível, apresente aos estudantes o mapa “Núcleos e jornais da ação integralista”. Destaque no 

mapa que o integralismo tinha mais força na região Sudeste e na Sul, onde possuía mais jornais e 

sedes. Ressalte também os conflitos que ocorreram entre integralistas e aliancistas, justamente nos 

locais onde os integralistas eram mais presentes.  

Um desses conflitos, entre integralistas e membros da esquerda, foi a Batalha da Praça da Sé 

ocorrida em 1934, em São Paulo. Nesse conflito, membros dos dois grupos entraram em confronto 

armado nas ruas do centro da cidade, deixando um saldo de 7 mortos e dezenas de feridos. Em 1935, 

a ANL tentou uma revolução no Brasil, que foi derrotada por tropas getulistas. Essa tentativa ficou 

conhecida como Intentona Comunista, na qual dezenas de pessoas perderam a vida.  

É nesse contexto de disputa entre integralistas e membros da Aliança Nacional Libertadora 

que Vargas, em 1937, divulgou a existência de um suposto plano comunista conhecido como Plano 

Cohen (que se descobriu depois era falso). Por causa do plano, Vargas fechou o Congresso Nacional, 
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suspendeu as eleições, revogou a Constituição de 1934 e iniciou um período ditatorial que ficou 

conhecido como “Estado Novo” (1937-1945). Nesse período, uma nova constituição foi imposta, a 

Constituição de 1937, na qual o poder ficou concentrado nas mãos do presidente da República, 

Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo, Vargas perseguiu diversos opositores do governo, 

implementou a censura e criou um órgão para a propaganda do seu governo, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP).  

Comente com os alunos que o governo de Vargas pode ser caracterizado como um governo 

populista. Os governos populistas tiveram grande apelo nacionalista, defendiam o centralismo 

político, a forte presença estatal na economia, a nacionalização de empresas e o incentivo à 

industrialização e urbanização. Além disso, ressalte que, depois da década de 1930, muitos outros 

governos podiam ser considerados populistas na América do Sul. Os líderes populistas utilizavam a 

imagem de “pai” do povo; Vargas, por sua vez, era visto como o “pai dos pobres”. Essa atitude, 

conhecida como paternalismo, disfarçava o autoritarismo dos governos populistas. O Estado Novo, 

considerado um governo ditatorial, estendeu-se até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.  

Após essa explanação, entregue uma folha de papel sulfite para cada estudante e peça que 

eles produzam uma linha do tempo do governo Vargas, entre 1930 e 1945.  Proponha que façam 

uma linha com 15 centímetros onde cada centímetro representa um ano. Solicite que coloquem os 

quinze anos do governo Vargas na linha e representem nela os principais acontecimentos, não se 

esquecendo de destacar os três períodos do governo Vargas: Governo Provisório, Governo 

Constitucional e Estado Novo. Depois, na mesma folha, o estudante deverá escrever um pequeno 

texto caracterizando esses três governos. Se possível, disponibilize livros e textos para que os 

estudantes consigam produzir a linha do tempo, solicite também que utilizem os registros feitos no 

caderno para essa atividade. 

Espera-se que, na produção da linha do tempo, os estudantes identifiquem os principais 

acontecimentos do governo Vargas, como: a chegada ao poder em 1930, a Revolução 

Constitucionalista de 1932, a Constituição de 1934, a Constituição de 1937 e o fim do governo 

Vargas, em 1945. Espera-se ainda que os alunos identifiquem o Governo Provisório (1930-1934) 

como um momento em que Vargas concentrou poderes ao nomear interventores nos estados e 

governar por decretos. Em 1932, Getúlio enfrentou a Revolução Constitucionalista, durante a qual os 

paulistas exigiam uma constituição e mais liberdade política para o estado. Já o Governo 

Constitucional (1934-1937) foi marcado pelos conflitos entre integralistas e membros da Aliança 

nacional Libertadora, e esta última tentou uma revolução em 1935. O Estado Novo (1937-1945) foi o 

período em que Vargas instaurou uma  ditadura: os críticos do governo foram perseguidos, a censura 

foi imposta e um órgão do governo federal foi criado para fazer propaganda do governo, o 

Departamento de Imprensa e Propaganda.  

Durante a execução da atividade, circule entre os estudantes, auxiliando-os. No final da aula, 

peça que coloquem seus dados de identificação no verso da folha, recolha as atividades, corrija-as e 

as devolva comentadas na próxima aula. 
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Aula 2 – A Constituição de 1934 e o trabalhismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local:  sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras e, em um segundo momento, organizados em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e texto constitucional para a atividade. 

Material de referência:  

• Mapa: “Economia na Era Vargas”. Fundação Getúlio Vargas, Atlas Histórico. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/economia-na-era-vargas/mapas/grafico-industria-nacional-da-volta-por-cima>.  

• Constituição de 1934. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. 

• Linha do tempo das mudanças de Getúlio Vargas na área do trabalho. Disponível 
em:<https://atlas.fgv.br/marcos/ditadura-do-estado-novo/mapas/grafico-sindicatos-reconhecidos-no-pais-cada-ano-
e-linha-do>. (Acessos em: 30 out. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo a linha do tempo produzida na aula anterior. Faça uma correção 

oral, de modo que essa prática sirva de revisão da aula anterior. Destaque os três governos de 

Vargas, apontando as principais características de cada um. 

Comente que, a partir da década de 1930, a industrialização se acelerou no Brasil e, com isso, 

o número de operários cresceu. Se possível apresente o mapa “Economia na era Vargas”. Destaque 

os locais que se tornaram centros industriais durante o governo Vargas, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. A industrialização também ocorreu em Porto Alegre e em Recife. Podemos 

notar que em alguns locais esse processo foi financiado por capital estrangeiro. Outro aspecto 

importante apresentado no mapa é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, até hoje a maior 

siderúrgica do Brasil. Uma empresa siderúrgica é responsável por transformar o minério de ferro em 

aço. Antes da construção da CSN, em 1941, o Brasil importava todo o aço necessário, atrasando o 

desenvolvimento de alguns setores da economia, como o de construção civil, por exemplo. Para 

suprir a necessidade de carvão para movimentar as siderúrgicas, a indústria de carvão foi 

impulsionada na região Sul, sobretudo na região de Criciúma, em Santa Catarina.  

O governo de Vargas, populista, tinha como principal base os trabalhadores dos centros 

urbanos, por esse motivo, Vargas fez diversos atos públicos em defesa dos trabalhadores, 

principalmente nos dias 1º de maio, feriado nacional do dia do trabalho. Além disso, Vargas criou 

várias leis trabalhistas a partir da Constituição de 1934. Em 1943 esse conjunto de leis passou a ser 

conhecido como Consolidação das Leis Trabalhistas.  

Se possível, apresente a linha do tempo “Mudanças de Getúlio Vargas na área do trabalho”. 

Destaque as principais leis trabalhistas criadas durante o governo Vargas, como a implementação da 

carteira de trabalho, a jornada de 8 horas diárias, proteção ao trabalho feminino, indenização para os 

demitidos sem justa causa, o salário mínimo, entre outras. Essas leis alteraram a vida dos 

trabalhadores, porque, antes delas, as relações trabalhistas ficavam a cargo, apenas, dos acordos 

entre trabalhadores e patrões, o que quase sempre prejudicava os trabalhadores. Com as leis 

trabalhistas, o Estado passou a regular importantes aspectos dessas relações, tentando garantir a 

execução das leis. Elas podem ser consideradas uma conquista do movimento operário brasileiro 

que, desde o início do século XX, lutou por direitos trabalhistas. Vale lembrar que, atualmente, 

https://atlas.fgv.br/marcos/economia-na-era-vargas/mapas/grafico-industria-nacional-da-volta-por-cima
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
https://atlas.fgv.br/marcos/ditadura-do-estado-novo/mapas/grafico-sindicatos-reconhecidos-no-pais-cada-ano-e-linha-do
https://atlas.fgv.br/marcos/ditadura-do-estado-novo/mapas/grafico-sindicatos-reconhecidos-no-pais-cada-ano-e-linha-do
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metade dos trabalhadores brasileiros trabalham na informalidade, ou seja, não possuem carteira 

assinada e, por isso, não têm os direitos garantidos. Destaque também as diversas instituições 

criadas por Vargas para fiscalizar a aplicação das leis trabalhistas, como o Departamento Nacional do 

Trabalho (hoje Ministério do Trabalho), além de inspetorias, juntas, comissões e da Justiça do 

Trabalho.  

Outro aspecto importante do governo Vargas foi como este lidou com os sindicatos. Ao 

mesmo tempo que Vargas criou leis trabalhistas, ele controlou os sindicatos por meio de diversos 

mecanismos. Um deles foi o imposto sindical, que obrigava todo trabalhador, mesmo os não 

sindicalizados, a pagarem um dia do salário do mês de março de cada ano para seu sindicato. A 

redistribuição do imposto cabia ao governo, tornando-se um mecanismo de controle. Além disso, a 

justiça e até mesmo a violência policial foi utilizada contra os sindicatos. A partir de Vargas, o 

chamado “trabalhismo”, ideologia política que valoriza o trabalhador e o papel do trabalho na vida 

econômica do país, ganhou força no Brasil. Em 1948, foi criado o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, 

primeiro partido a defender em seu estatuto o trabalhismo. Atualmente, temos diversos partidos 

trabalhistas no cenário político brasileiro. 

Como visto na aula anterior, a Constituição de 1934 foi um marco importante no 

trabalhismo, ao criar diversas leis na área. Além disso, essa Constituição trouxe importantes 

modificações no processo eleitoral. Divida os estudantes em duplas e entregue os trechos da 

Constituição de 1934 impressos. Passe o questionário na lousa e solicite que os estudantes 

respondam ao questionário em uma folha avulsa, com seus dados de identificação no cabeçalho. 

Trechos da Constituição de 1934 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934) 

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em 

Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime 

democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar 

social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil. 

Art. 1º – A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, 

mantém como forma de Governo, sob o regime representativo, a República 

federativa proclamada em 15 de novembro de 1889.  

Art. 3º – São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites 

constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 

coordenados entre si.  

Art. 52 – O período presidencial durará um quadriênio, não podendo o 

Presidente da República ser reeleito senão quatro anos depois de cessada a sua 

função, qualquer que tenha sido a duração desta.  
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        § 1º – A eleição presidencial far-se-á em todo o território da República, 

por sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos, cento e vinte dias antes 

do término do quadriênio, ou sessenta dias depois de aberta a vaga, se esta 

ocorrer dentro dos dois primeiros anos.  

Art. 108 – São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 

anos, que se alistarem na forma da lei.  

Art. 109 – O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para 

as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e 

salvas as exceções que a lei determinar. 

Art. 120 – Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidos 

de conformidade com a lei.  

Art. 121 – A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 

condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social 

do trabalhador e os interesses econômicos do País.  

        § 1º – A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além 

de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:  

        a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por 

motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;  

        b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada 

região, às necessidades normais do trabalhador;  

        c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só 

prorrogáveis nos casos previstos em lei;  

        d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a 

menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres;  

        e) repouso hebdomadário [semanal], de preferência aos domingos;  

        f) férias anuais remuneradas;  

        g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa;  

        h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 

assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do 

emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e 

nos casos de acidentes de trabalho ou de morte;  

        i) regulamentação do exercício de todas as profissões;  

        j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho.  
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Disposições Transitórias 

  Art. 1º – Promulgada esta Constituição a Assembleia Nacional Constituinte 

elegerá, no dia imediato, o Presidente da República para o primeiro quadriênio 

constitucional.  
Câmara Federal. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>.  

Acesso em: 30 out. 2018. 

Questionário 

1. Como o Estado brasileiro estava organizado, segundo a Constituição de 1934? 

2. Sobre a questão eleitoral, quais foram as inovações da Constituição de 1934 em relação ao 
período da República oligárquica? 

3. Quais leis trabalhistas foram criadas com a Constituição de 1934? 

4. A constituição acima esteve em vigor entre 1934 e 1937. Explique como foi esse período, levando 
em conta as forças políticas existentes. 

5. O que a constituição estabelecia em relação à eleição para presidente? Quem foi eleito? 

Respostas esperadas  

1. Estava organizado em uma República Federativa chamada de Estados Unidos do Brasil. O poder 
estava dividido em poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

2. A constituição de 1934 instituiu o voto secreto e direto e permitiu a participação das mulheres 
no processo eleitoral. 

3. As leis trabalhistas foram: proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo 
de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as 
condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador; trabalho diário não 
excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei; proibição de 
trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres, 
a menores de 18 anos e a mulheres; repouso semanal, de preferência aos domingos; férias 
anuais remuneradas e indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. 

4. No período em que a Constituição de 1934 esteve em vigor, o Brasil passava por um momento de 
radicalismo. De um lado a Ação Integralista Brasileira, de ideologia fascista. Do outro, a Aliança 
Nacional Libertadora, de ideologia de esquerda. Esses grupos entraram em confronto diversas 
vezes e a ANL tentou uma revolução no Brasil em 1935, conhecida como Intentona Comunista. 

5. A constituição, nas “Disposições transitórias”, estabeleceu que a próxima eleição seria feita pelos 
próprios deputados. O eleito para o mandato de mais quatro anos foi Getúlio Vargas. 

 

Durante a execução da atividade, passe pelos alunos auxiliando-os. Ao final da aula, recolha a 

e corrija a atividade e devolva-a comentada na próxima aula.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
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Aula 3 – A cobra fumou: quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e dicionário. 

Material de referência:  

• “Ascensão e queda do comércio com a Alemanha.” Disponível em:<https://atlas.fgv.br/marcos/segunda-guerra-
mundial/mapas/grafico-ascensao-e-queda-do-comercio-com-alemanha>. 

• “Segunda Guerra Mundial: as restrições enfrentadas por estrangeiros que viviam no Brasil” – Bloco 2. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/405454-SEGUNDA-GUERRA-
MUNDIAL-AS-RESTRICOES-ENFRENTADAS-POR-ESTRANGEIROS-QUE-VIVIAM-NO-BRASIL-BLOCO-2.html>. 

• “Alemães, italianos e japoneses eram alvo dos campos de concentração brasileiros.” Disponível em: 
<www.usp.br/agen/?p=6280>.  

• “O Brasil na Guerra”. Revista Em Guarda, ano 1, nº 12, p. 1. Disponível em : 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/93335/silva_jcs_me_assis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>Figur
a 17, página 167. (Acessos em: 30 out. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo o questionário realizado na aula anterior. Faça a correção oral do 

questionário, destacando que a Constituição de 1934 foi um marco na legislação trabalhista, eleitoral 

e de direito das mulheres.  

Nesse período, Mussolini subiu ao poder na Itália na década de 1920 e Hitler, na Alemanha, 

no início da década de 30. Getúlio Vargas simpatizava com esses dois governos e, durante boa parte 

do perído em que esteve na presidência, ampliou os laços comerciais com Itália e Alemanha.  

Caso julgue necessário, comente que há, atualmente, algumas teses que sustentam que a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de Vargas foi inspirada na Carta del Lavoro de Benito 

Mussolini. Porém, é importante ressaltar que essas teses são objetos de muita controvérsia no 

campo da historiografia, em particular no das ciências humanas e sociais em geral, uma vez que tal 

influência é ora defendida, ora negada por diversos autores, não havendo consenso sobre esse 

assunto no seio da comunidade historiográfica. Ademais, ressalte que alguns aspectos garantidos 

na/pela CLT na época de sua elaboração não obedeciam a princípios e determinações fascistas, mas a 

princípios normativos defendidos por juristas do período, como o princípio da unicidade sindical, que 

impõe a criação de um único sindicato por categoria, empresa ou base (delimitação) territorial. 

Nesse sentido, frise que esse princínpio  era anterior à própria ascensão do fascismo.  

 Se possível, apresente aos estudantes o gráfico “Ascensão e queda do comércio com a 

Alemanha”. Indique que o comércio brasileiro com a Alemanha se ampliou desde a chegada de Hitler 

ao poder, em 1933, porém no início da Segunda Guerra Mundial, o comércio com a Alemanha 

diminui drasticamente, até cessar em 1941. Por outro lado, o comércio com os Estados Unidos se 

manteve na mesma proporção durante os anos 1930, até o início da Segunda Guerra; a partir de 

então, o comércio com os americanos se torna preponderante.  

Na década de 1930, preocupados com as inclinações políticas do governo Vargas e de outros 

países da América Latina, os norte-americanos iniciaram uma campanha de aproximação com esses 

países e com o Brasil. Uma das estratégias utilizadas foi a chamada “política da boa vizinhança”, por meio 

https://atlas.fgv.br/marcos/segunda-guerra-mundial/mapas/grafico-ascensao-e-queda-do-comercio-com-alemanha
https://atlas.fgv.br/marcos/segunda-guerra-mundial/mapas/grafico-ascensao-e-queda-do-comercio-com-alemanha
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/405454-SEGUNDA-GUERRA-MUNDIAL-AS-RESTRICOES-ENFRENTADAS-POR-ESTRANGEIROS-QUE-VIVIAM-NO-BRASIL-BLOCO-2.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/405454-SEGUNDA-GUERRA-MUNDIAL-AS-RESTRICOES-ENFRENTADAS-POR-ESTRANGEIROS-QUE-VIVIAM-NO-BRASIL-BLOCO-2.html
http://www.usp.br/agen/?p=6280
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/93335/silva_jcs_me_assis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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dela, os estadunidenses se comprometeram a não intervir mais nos outros países americanos e, também, 

buscavam estreitar as relações culturais. O objetivo era a aproximação política com os países da América 

com o objetivo de que eles ficassem na órbita de influência dos Estados Unidos e não se aproximassem 

dos regimes fascista ou nazista. Com a expansão desses regimes na Europa, os Estados Unidos buscavam 

barrá-los  na América. Para cumprir o propósito da política de boa vizinhança, estimulado pelo governo, 

Walt Disney criou o personagem Zé Carioca, personagem inspirado no estereótipo do brasileiro. Carmem 

Miranda fez turnês pelos Estados Unidos com grande propaganda entre a populaçãodo país. Além disso, 

quando a Segunda Guerra se iniciou, o governo brasileiro barganhou e obteve vantajosos acordos com os 

estadunidenses, um desses acordos estabelecia o financiamento dos Estados Unidos para a construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

Mesmo o Brasil mantendo-se neutro no conflito, navios mercantes brasileiros foram 

afundados por submarinos alemães. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1941, a 

pressão popular cresceu sobre Vargas para que ele declarasse guerra ao Eixo. Para alguns 

historiadores, ele teria proferido a frase que seria mais fácil uma “cobra fumar” do que o Brasil 

entrar na guerra. Em 1942, diversas manifestações favoráveis à guerra ocorreram no Brasil. Após 

tanta pressão, Vargas assinou o Decreto nº 10.358 em 31 de agosto de 1942, que declarava estado 

de guerra com a Alemanha e a Itália e, posteriormente, com o Japão.  

A partir do momento que o Brasil entrou na guerra, os imigrantes italianos, alemães, 

japoneses e seus descendentes passaram a sofrer perseguições no país. Diversas leis foram criadas 

para o controle dos “súditos do Eixo”, maneira como imigrantes nascidos em países do Eixo eram 

chamados. Entre as leis criadas estavam as que permitiam o confisco de propriedades, o 

deslocamento forçado, a proibição de conversa em língua vernácula, a apresentação de símbolos 

nacionais, a proibição de associações que tivessem o nome dos países do Eixo, entre muitas outras 

leis. O Brasil teve campos de concentração onde mais de 3 mil indivíduos ficaram a partir de 1942. O 

campo de Guaratinguetá foi um dos mais rigorosos, nele os prisioneiros eram obrigados a trabalhos 

forçados. Além disso, muitas associações esportivas mudaram de nome na época, o Palestra Itália de 

São Paulo passou a se chamar Palmeiras, o de Minas Gerais passou a se chamar Cruzeiro e o 

Germânia mudou o nome para Clube Pinheiros. 

Em 1942, foi assinada a lei que criava a Força Expedicionária Brasileira e um ano depois foi 

decidido, ao lado dos estadunidenses, que o Brasil participaria na guerra lutando na península Itálica, 

com as forças brasileiras integradas às tropas dos Estados Unidos. O acordo inicial previa 100 mil 

soldados brasileiros na Itália, mas, em janeiro de 1944, desembarcam 25 mil soldados brasileiros na 

região de Nápoles. Se possível, apresente o mapa “O Brasil na campanha da Itália”. Mostre que as 

tropas brasileiras marcharam para o norte da Itália, onde foram expostos a temperaturas abaixo de 

zero. A partir de Pisa, uma parte das tropas brasileiras foi integrada ao 4º Corpo do Exército dos 

Estados Unidos e outra ao 5º Corpo do exército inglês. As tropas do 4º Corpo avançaram pelo vale do 

Rio do Pó, até Susa. As tropas do 5º Corpo marcharam em direção a Saló, último reduto de Mussolini, 

e Milão, região mais industrializada do país. Os aviadores da Força Aérea Brasileira, a FAB, ficaram 

baseados na região de Pisa, de onde partiraram para diversos ataques para enfraquecer as tropas 

nazistas. 
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O Brasil perdeu 454 soldados no conflito e 22 aviadores. Além disso, foram mortos por 

torpedeamento de submarinos alemães cerca de mil marinheiros brasileiros. A participação na 

guerra criou uma contradição para o governo Vargas, já que este era considerado uma ditadura. 

Diversos movimentos, como partidos políticos, setores da Igreja católica, a União Nacional dos 

Estudantes, entre outros, iniciaram manifestações exigindo a renúncia de Getúlio. Em 29 de agosto 

de 1945, Vargas foi deposto e uma eleição foi realizada, tendo o general Eurico Gaspar Dutra como 

vencedor. Com isso, iniciou-se um período democrático no Brasil que durou quase 20 anos.  

Divida os estudantes em duplas e entregue a cada dupla uma cópia impressa da Revista Em 

Guarda, de setembro de 1942, e passe o questionário na lousa. A revista Em Guarda foi produzida 

pelo governo estadunidense e distribuída em países latino-americanos, na década de 1940, inclusive 

no Brasil. Na imagem temos uma fotografia feita na cidade de São Paulo, na Rua Direita. Solicite que 

os estudantes, em uma folha avulsa, copiem e resolvam o questionário. 

Questionário 

1. Qual é a manchete da página de Em Guarda? Ela condiz com o tema da matéria? Justifique. 

2. Segundo a publicação, por quais motivos o Brasil entrou na guerra?  

3. Segundo a publicação, quais seriam as contribuições do Brasil para o esforço de guerra aliado? 

4. Estabeleça relações entre a política da boa vizinhança e a publicação da revista Em Guarda. 
Podemos afirmar que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a política de boa vizinhança 
surtiu efeito? Explique. 

5. A imagem apresentada na página condiz com o texto e a manchete? Explique. 

Respostas esperadas 

1. A manchete é “O Brasil entra na guerra”. Sim, o texto condiz com manchete, ele descreve os 
motivos da entrada do Brasil no conflito e as possíveis contribuições do Brasil no esforço de 
guerra. 

2. Segundo a publicação, o Brasil sofreu inúmeros ataques por parte de submarinos alemães, 
levando o país a se defender e entrar no conflito. De acordo com a revista, “o Brasil se esforçou 
sinceramente para manter-se em paz”.  

3. Segundo a revista, o Brasil contribuiria com “inestimáveis recursos naturais, industriais, agrícolas 
e a contribuição das bem organizadas tropas de terra, do mar e do ar, de uma nação de 
45.000.000 de habitantes, que se levanta em peso, indignadas contra as bárbaras imposições da 
força bruta”. 
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4. A publicação da revista fazia parte da política de boa vizinhança. Essa publicação tinha o objetivo 
de aproximar culturalmente os Estados Unidos dos países americanos, facilitando a entrada deles 
no conflito mundial. Aparentemente a prática deu resultado, o próprio texto afirma que 11 
países da América aderiram à guerra do lado estadunidense. 

5. A imagem mostra diversos brasileiros, na cidade de São Paulo, empunhando bandeiras do Brasil 
e dos Estados Unidos e comemorando a entrada do Brasil na Guerra. O texto afirma que o Brasil 
fez o possível para se manter em paz, isso ocorreu em parte, pois diversas manifestações 
ocorreram no país para pressionar Getúlio Vargas a entrar no conflito. 

Durante a execução da atividade, circule entre as duplas, auxiliando-as. Ao final da aula, 

recolha e corrija as atividades e as devolva comentada na próxima aula.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada um 

deles: 

• Conheceu as principais características do período denominado Era Vargas e o significado 
dos conceitos de populismo e paternalismo. 

• Identificou as medidas mais importantes estabelecidas com a Constituição de 1934. 

• Conheceu as diferentes forças políticas existentes entre 1934 e 1937. 

• Identificou as principais medidas trabalhistas criadas por Vargas em seu governo. 

• Conheceu como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

• Analisou o contexto que levou à deposição de Getúlio Vargas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Associe a coluna da direita com a coluna da esquerda. 
 

1 – Governo Provisório 
A – Governo marcado por conflito entre membros da Aliança 
Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira. Nesse 
período houve a Intentona Comunista. 

2 – Governo Constitucional 
B – Ditadura de Getúlio Vargas, caracterizada pelo 
fechamento do Congresso Nacional, censura, perseguições e 
a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. 

3 – Estado Novo 
C – Governo em que Vargas enfrentou a Revolução 
Constitucionalista e foi obrigado a convocar uma Assembleia 
Constituinte. 

2. Quais são as principais inovações da Constituição de 1934 em relação ao processo eleitoral, leis 
trabalhistas e direitos das mulheres? 
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Gabarito das questões 

1. Correspondência correta: 1C, 2A e 3B 

2. A Constituição de 1934 estabeleceu o voto secreto e direto para a presidência da República. 
Quanto às leis trabalhistas, a Constituição instituiu a proibição de diferença de salário para um 
mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; salário mínimo, capaz 
de satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades normais do 
trabalhador; trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos 
casos previstos em lei; proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a 
menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; repouso semanal, 
de preferência aos domingos; férias anuais remuneradas e indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa. A Constituição foi a primeira a permitir o voto feminino, além de 
garantir alguns diretos para a trabalhadora.  

 


