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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos como foi o período em que Vargas ficou no 
poder, de 1930 até 1945, os pontos positivos e negativos de seu governo e seu 
legado para a sociedade de hoje.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Getúlio Vargas assume o governo do Brasil em 1930, após um 

golpe de Estado promovido pelo movimento tenentista, que 
acarretou a Revolução de 1930.

 • A maioria dos oficiais do Exército que o ajudou a chegar à presi-
dência assume cargos de interventor para governar os estados.

 • Vargas despreza a Constituição de 1891, fecha o Congresso e 
passa a governar por decretos.

 • Além disso, limita os poderes e a autonomia dos estados, en-
fraquecendo as oligarquias regionais, principalmente paulistas, 
que não viam seus pedidos atendidos.

 • Uma série de conflitos em São Paulo culmina com a morte 
de quatro estudantes: Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo. 
Seus nomes vão gerar a sigla do movimento constitucionalista 
MMDC.

 • Em 9 de julho de 1932 eclodiu uma guerra entre São Paulo e a 
federação, chamada de Revolução Constitucionalista. Os pau-
listas perderam a guerra, mas o Brasil ganhou, em 1934, uma 
Constituição.

O Brasil na era Vargas
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 • A criação de instituições e leis voltadas aos interesses dos tra-
balhadores aproximou Vargas da classe operária brasileira a 
ponto de ser chamado por muitos de “Pai dos Pobres” e “Defen-
sor dos Trabalhadores”.

 • Em 1932 Plínio Salgado fundou a AIB (Ação Integralista Brasi-
leira) fortemente inspirada nos regimes totalitários europeus. 
Para combater o integralismo foi organizada, no Rio de Janeiro, 
a Aliança Nacional Libertadora.

 • Alegando existir um plano comunista para tomar o poder 
(o Plano Cohen, que era falso) Vargas deu um golpe de Estado 
e, em novembro de 1937, implantou uma ditadura no país: o 
Estado Novo.

 • A Era Vargas termina em 1945 quando a UDN e o Exército, numa 
ação conjunta, o obrigam a renunciar. Era impossível para a so-
ciedade da época conceber que os brasileiros lutaram na Euro-
pa contra os regimes ditatoriais e no Brasil a ditadura de Vargas 
ainda permanecia de pé.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A era do rádio - A integração do Brasil pelo rádio.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. A 
sugestão aqui é a exibição do filme Xingu. 
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AULAS 1 E 2

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada dos tópicos 1 (página 108) e 
o 2 (página 111).

Ao final da leitura do tópico 2, leia, com os alunos, o tópico Outra dimensão:   
Conflitos sociais (página 115); após discuta sobre o texto e peça aos alunos 
que enunciem os objetivos centrais dos líderes da Frente Negra Brasileira nos 
anos 1930. 

Proceda à leitura compartilhada do tópico 3 (página 116). Uma atividade com-
plementar interessante seria pedir aos alunos para, em grupos, pesquisar so-
bre a questão indígena durante o Estado Novo de Vargas e a questão indígena 
hoje. O que mudou, o que permaneceu e o que era projeto e não chegou a 
sair do papel. Promova uma discussão com a classe após a obtenção dos 
resultados.

AULAS 3 E 4

Realize a leitura compartilhada com a classe dos tópicos 4 e 5 (página 120).

Durante a leitura do tópico 6 (página 121), leia também o tópico Outra dimen-
são: Cidadania (página 122); na sequência, considerando as três dimensões 
dos direitos de cidadania – civil, política e social – discuta com a classe e 
peça que os alunos justifiquem por que houve avanços e recuos no período 
1930-1945.

Ao final da leitura do tópico 6, leia o tópico Imagens contam a história (página 
123); em seguida, discuta com a turma, considerando que o país vivia sob 
uma ditadura, como interpretar o apoio dos trabalhadores ao Estado Novo. 

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para a exibição do filme Xingu, que mostra a saga, a luta e 
as dificuldades que enfrentaram os irmãos Villas-Boas para criar uma reserva 
indígena no coração do Brasil. Após a exibição do vídeo, peça aos alunos que 
elaborem uma resenha relacionando as cenas do filme com o que foi estuda-
do no capítulo. Na sequência, promova um debate com a classe.
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
124), Vamos testar? (páginas 124 e 125) e Conexões (página 125) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


