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1. Governo provisório (1930-1934)
1.1. Medidas ao assumir o poder:
1.1.1. Fechamento do Congresso Nacional e Câmaras estaduais
1.1.2. Suspensão da Constituição de 1891
1.1.3. Para os Estados, foram enviados os interventores, que na maioria eram tenentes.
1.1.4. Solucionar a crise do café (compra e queima de estoques);
1.1.5. O principal interventor foi JUAREZ TÁVORA, chamado de o vice-rei do Norte, devido ao
fato de ele ter sob controle quase todo o Norte e Nordeste;
1.1.6. Criação dos Ministérios da Educação e Saúde e o da Indústria, Comércio e Trabalho
1.1.7. Estabelecimento dos princípios da legislação trabalhista;
1.2. Revolução Constitucionalista de 1932
1.2.1. Guerra Civil (Estado x Gov Federal)
1.2.2. Os paulistas exigiam um interventor civil e paulista e a volta do obedecimento à
Constituição (na prática, a reabertura do Congresso);
1.2.3. Contou com apoio popular nas ações contra a considerada ‘’ditadura’’ de Vargas; 09/07/1932 : eclosão da revolta.

1.2.4. Comando militar da Revolução estava a cargo dos generais: Isidoro Dias Lopes, Euclides
Figueiredo e Bertoldo Klinger (tropas de Mato Grosso)
1.2.5. Nomeação de Interventores (tenentes) nos Estados - Ten João Alberto nomeado para SP.
1.2.6. Volta a constitucionalidade - principal reivindicação do movimento
1.2.7. MMDC - Martins, Miragais, Dráusio e Camargo - estudantes mortos.
1.2.8. ‘’Vitória’’ dos paulistas, que atingiram seus objetivos.
1.2.9. Vitória das tropas legalistas comandadas por Góes Monteiro
1.2.10. Código Eleitoral - Eleições para a Assembleia Constituinte
1.3. Intervenção Econômica

2. Importante : lembrar da ascensão dos fascismos na Europa.
3. Dois partidos de peso surgem no período : 1. AIB (Ação Integralista
Brasileira) 2. ANL (Aliança Nacional Libertadora)
3.1. AIB - Lema : ‘’Deus, Pátria e Família” (liderança de Plínio Salgado; - Defendia as ideias
fascistas: Estado autoritário, moralismo, combate ao comunismo, culto a um chefe único da
nação; - Grande adesão popular no Rio Grande do Sul, cuja população é, em grande parte, de
colonização europeia; - Tinham como símbolo a letra grega sigma (∑ - ideia de soma,
integralidade); - Anauê (da língua tupi) : “você é meu parente/irmão”
3.2. ANL - Liderada por Luis Carlos Prestes (‘’Coluna Prestes”); - Defendia a ideologia comunista; Formada principalmente por sindicalistas, trabalhadores, operários, membros da classe média,
militares e partidários do Partido Comunista Brasileira (PCB); - Defendia a nacionalização de
empresas estrangeiras, suspensão do pagamento da dívida externa, reforma agrária e o combate

ao fascismo; - Contrários ao governo de Getúlio Vargas, que passa a perseguir os comunistas,
inclusive colocando na ilegalidade os partidos comunistas (1935).

4. Governo Constitucional (1934-1937)
4.1. Vargas - Eleito por voto indireto
4.2. Grupos políticos
4.2.1. AIB - Ação Integralista Brasileira
4.2.1.1. Defendiam: Estado autoritário, o culto a um chefe único da nação, combate ao
comunismo e o moralismo
4.2.1.2. ANAUÊ - Deus, Pátria e Família
4.2.1.3. Liderada por Plínio Salgado
4.2.1.3.1. Manifesto à Nação - princípio do integralismo inspirado em ideias fascistas
4.2.2. ANL - Aliança Nacional Libertadora
4.2.2.1. Presidente de honra: Luís Carlos Prestes
4.2.2.2. Comunista
4.2.2.3. ANL - Considerada ilegal em 1935
4.2.2.4. Lema: Pão, Terra e Liberdade
4.3. Promulgada a Constituição de 1934

4.3.1. Regime presidencialista com mandato de 4 anos;
4.3.2. Direitos Trabalhistas
4.3.3. Nacionalismo Econômico
4.3.4. órgãos trabalhistas (sindicatos) foram vinculados ao Ministério do Trabalho.
4.3.5. voto secreto
4.3.6. voto feminino
4.3.7. Vargas foi eleito por voto indireto (pelo Congresso), para um mandato de 4 anos (seria de
1934 a 1938);
4.4. (1935) Intentona Comunista
4.4.1. Tentativa frustrada e desorganizada de fazer uma revolução comunista no Brasil, com
violenta repressão por parte do governo. Com isso, Vargas consegue fazer com que o
Congresso autorize o Estado de Sítio : Vargas consegue maior margem de manobra para suas
ações centralizadoras;
4.4.2. Promovida pelo setor militar da ANL, PCB
4.4.3. Rebeliões de batalhões do RN, Pernambuco e RJ.
4.4.4. Estado de sítio
4.5. Plano Cohen : suposta carta (fraudada pelo governo de Vargas) que anunciava uma nova
tentativa de revolução comunista.
4.6. Fechamento do Congresso, suspensão da Constituição e cancelamento das eleições (início do

Estado Novo).

