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A Era Vargas – Governo Provisório e Constitucional (1930-37) 

 

Resumo 

 

O Governo provisório (1930-34) 

Em 1930, após a eleição de Júlio Prestes como presidente e a morte do político João Pessoa, na Paraíba, iniciou-

se um processo conhecido como “Revolução de 1930”, que marca o começo da chamada “Era Vargas”. Nessa 

conjuntura, houve a deposição do então presidente Washington Luís e a instalação de um Governo Provisório, 

com o gaúcho Getúlio Vargas na presidência.  Nesse momento, Vargas adotou medidas centralizadoras, 

nomeando tenentes como interventores estaduais.  Também ampliou o aparato da burocracia, criando 

instituições como o Ministério do Trabalho, responsável pela elaboração das primeiras legislações trabalhistas. 

No âmbito econômico, precisou adotar medidas que reduzissem os impactos da Crise de 1929 na economia 

brasileira, buscando valorizar o café no mercado internacional.  Para isso, foi criado o Conselho Nacional do 

Café e entre 1931 e 1944 foram queimadas ou jogadas no mar 78 milhões de sacas de café, equivalente a três 

anos de consumo mundial. 

A continuidade de Vargas no poder e as medidas centralizadoras 

tomadas por ele provocaram insatisfação, sobretudo em São 

Paulo, já que as oligarquias paulistas haviam perdido o 

protagonismo que possuíam durante a Primeira República. A 

primeira exigência das oligarquias paulistas nesse contexto era a 

nomeação de um “civil e paulista” como interventor, além de 

exigirem a reconstitucionalização do país. O governo federal 

acabou cedendo e, em primeiro de março de 1932, Pedro Toledo 

foi nomeado interventor em São Paulo, atendendo a primeira 

exigência. 

Em 1932, além disso, Vargas mandou aplicar o novo Código Eleitoral que trazia mudanças consideráveis no 

sistema eleitoral brasileiro, reduzindo as possibilidades de que fraudes eleitorais acontecessem como no 

período da Primeira República. Com esse código, o voto tornou-se secreto, a Justiça Eleitoral foi criada para 

regular essa área, o voto tornou-se obrigatório e as mulheres conquistaram o sufrágio (voto). 

Apesar da iniciativa do governo provisório, a insatisfação paulista continuou. Em maio de 1932 uma 

manifestação na Praça da República terminou em tragédia. Os estudantes Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo 

foram mortos em um confronto com uma organização tenentista, a Legião Revolucionária. As iniciais de seus 

nomes, MMDC, tornaram-se símbolo da “causa” paulista. Em julho de 1932, eclodiu a Revolução 

Constitucionalista. 

 

Revolução Constitucionalista de 1932 

As medidas tomadas por Vargas não foram suficientes para diminuir a insatisfação dos paulistas com o 

governo. Os paulistas encontraram na causa constitucionalista o caminho para contestar Vargas no poder. O 

movimento durou três meses, no entanto, não conseguiu a adesão das demais unidades da federação. Para 

reprimir a rebelião, Vargas encontrou sérias dificuldades, já que vários generais recusaram a missão. 

Percebendo o pouco apoio que tinha da cúpula do Exército, foi pouco a pouco se afastando dos tenentes, que 

não eram bem vistos pelos outros oficiais. Em outubro de 1932, apesar das dificuldades, Vargas conseguiu 

sufocar a revolta paulista. Em maio de 1933 – em parte devido às pressões paulistas – realizaram-se eleições 

para a Assembleia Constituinte, com base no novo código eleitoral. Uma vez concluídos os trabalhos, a terceira 

constituição brasileira – e a segunda da república – foi promulgada em julho de 1934.  



História  

 

 

2 

 

A Constituição de 1934 

A Constituição preservava o federalismo, o presidencialismo e a independência dos três poderes: executivo, 

legislativo e judiciário. A nova constituição preconizou a estatização de empresas estrangeiras e nacionais, 

quando fosse interesse geral da nação, assim como estabeleceu o princípio de propriedade nacional do subsolo, 

explorável pela iniciativa privada mediante concessão estatal. Por fim, proibiu a imprensa nas mãos de 

estrangeiros. 

A grande inovação da Constituição foi, no entanto, a legislação referente ao trabalho. Durante a Primeira 

República, a questão social era classificada como “caso de política” e, com Vargas, passou a ter legislação 

própria.  Desde de 1930, medidas em relação em trabalho vinham sendo implementadas. No texto constitucional 

de 1934, proibiam-se as diferenças salariais com base em gênero, idade, nacionalidade ou estado civil. Foram 

estabelecidos salários mínimos regionais, jornada de trabalho de oito 

horas, descanso semanal, férias anuais remuneradas, indenização em 

caso de demissão sem justa causa, proibição do trabalho para 

menores de 14 anos, entre outras.A aprovação dessa legislação pode 

ser vista como uma resposta às crescentes mobilizações da classe 

operária que vinham, desde a primeira república, adotando um 

posicionamento combativo na luta por direitos. 

 

Governo Constitucional (1934-1937) 

Com a elaboração da Constituição, se iniciou o governo constitucional de Getúlio Vargas. Nesse contexto, o 

tenentismo já não era mais um movimento organizado, mas, em seu lugar, surgiram novas associações políticas 

influenciadas pelos acontecimentos na Europa. 

Um dos grupos políticos surgidos no Brasil nesse contexto foi a Ação Integralista 

Brasileira (AIB), de tendência fascista. Os manifestos dessa doutrina foram 

divulgados em 1932, sendo um dos principais o Manifesto à Nação Brasileira, de 

autoria de Plínio Salgado, um dos líderes do movimento. No documento, o autor 

fazia referência a defesa da “Pátria, Deus, Família”. A AIB encontrava apoio na alta 

hierarquia militar, no alto clero e em alguns setores conservadores da sociedade. 

Assim como no modelo europeu, utilizava-se do ódio aos comunistas e falava 

constantemente em um “Perigo vermelho”.  

Em 1934, os opositores de Getúlio Vargas se reuniram sob a sigla da ANL – Aliança 

Nacional Libertadora. A ANL reunia intelectuais como Caio Prado Júnior e João 

Saldanha que tinham inspiração marxista. A Aliança foi oficialmente lançada nos fins 

de 1934 com um manifesto que defendia a reforma agrária, o não pagamento das 

dívidas externas, a nacionalização das empresas estrangeiras, a proteção dos 

pequenos e médios empresários, garantias democráticas amplas e a instalação de 

um governo popular.  

Diante do grande crescimento da Aliança Nacional Libertadora (ANL), Vargas ordenou seu fechamento, 

impedindo sua atuação. O movimento, no entanto, continuou e a ANL manteve-se atuando na ilegalidade. Em 

1935, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro se levantaram contra o governo e a capital do Rio Grande do 

Norte ficou sob o comando dos revolucionários durante quatro dias, esse episódio ficou conhecido como 

“Intentona Comunista”. A rebelião foi sufocada pelo governo e seus líderes, inclusive Prestes, foram presos. 

Vargas se utilizou da Intentona Comunista para começar um endurecimento da repressão e a supressão de 

direitos políticos, decretando o estado de sítio - sob o argumento de que o Brasil estava em iminente ameaça 

comunista. Em 1937, Vargas forjou um plano comunista para justificar um golpe de Estado. O Plano Cohen 

(1937) foi o documento divulgado pelo governo brasileiro, atribuído à Internacional Comunista, contendo um 

suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas.  

 



História  

 

 

3 

 

Anos mais tarde, ficaria comprovado que o documento foi 

forjado com a intenção de justificar a instauração da ditadura 

do Estado Novo, em novembro de 1937.No contexto em que o 

Plano foi divulgado, o país vivia a expectativa da eleição do 

sucessor de Vargas. O presidente, contudo, cancelou a corrida 

eleitoral diante da suposta ameaça comunista. Começava aí a 

ditadura do Estado Novo. 

 

Estado Novo (1937-45) 

Em 30 de setembro de 1937, o General Góes Monteiro noticiou que o exército havia descoberto um plano de 

uma insurreição comunista no Brasil. A leitura da carta virou a principal manchete dos jornais, que reproduziam 

trechos do chamado Plano Cohen, que anunciava uma grande revolta que eliminaria líderes políticos opositores, 

queimaria casas e prédios, incentivaria protestos, saques e depredações para garantir a instalação de um 

governo socialista no Brasil. O documento se tornou fundamental, em 1937, para o aprofundamento do 

autoritarismo de Vargas. O plano foi o que fundamentou o golpe que inaugurou o Estado Novo. 

 

A Constituição de 1937 
A Quarta constituição da história brasileira foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro de 

1937, no mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, era implantada no país a ditadura do Estado 

Novo. Possuía essência autoritária e centralista, rompendo com a tradição liberal dos textos constitucionais 

anteriores. Sua principal característica era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo. 

O seu caráter autoritário lhe rendeu o apelido “Polaca” em comparação à constituição polonesa, altamente 

centralizadora. 

 

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado em 1939, durante o Estado Novo, com o objetivo de 

construir a imagem de Getúlio Vargas como líder nacional. Para alcançar estes objetivos, o DIP atuou de forma 

intensa na censura de eventos culturais, como peças, filmes e músicas, no controle da informação divulgada na 

imprensa e também na produção de propagandas do regime, como a organização de manifestações cívicas, a 

produção de filmes e conteúdos educativos e a elaboração de jornais e programas de rádio.  

Foi diante desse esforço de consolidar a imagem de Vargas que, em 1938, inaugurou-se o programa "Hora do 

Brasil", transmitido diariamente por todas as estações de rádio, com duração de uma hora, visando à divulgação 

dos principais acontecimentos da vida nacional. 

 

CLT e Sindicalismo 

Desde o Governo Provisório, um dos maiores objetivos de Vargas foi a construção de uma estrutura que 

desmembrasse as possíveis lutas de classes, unificando a nação em prol do desenvolvimento nacional e com 

a valorização do trabalhador urbano. A cristalização desse projeto ocorreu somente no Estado Novo, contexto 

em que houve a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em 1943, inspirada na Carta Del Lavoro de Mussolini. 

O Documento incorporou diversos pontos da atual legislação trabalhistas e introduziu novos direitos aos 

trabalhadores, regulamentando férias remuneradas, horários de trabalho, 

condições de segurança, salário mínimo e a relação entre patrões e empregados. 

Como meio de neutralizar a influência política dos operários, o novo regime fez com 

que os trabalhadores se ligassem aos sindicados. O princípio norteador dessa 

política foi a concepção corporativista do fascismo, que consistia na negação da 

luta de classes e na afirmação da colaboração entre elas.  
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Esse princípio não reconhecia, portanto, as diferenças de interesses entre patrões e empregados, colocando o 

suposto interesse geral da nação acima dos interesses de classes. Devido a isso, a Constituição de 1837 proibiu 

as greves de trabalhadores. A autonomia sindical foi liquidada com a instituição, em 1940, do imposto sindical, 

cobrado de forma compulsória anualmente de todos os trabalhadores. Esse imposto – destinado a remunerar 

o pessoal do aparato burocrático sindical – era recolhido pelo Ministério do Trabalho que então fazia a 

distribuição entre os sindicatos. Com isso, os sindicatos se tornavam entidades dependentes do Estado e, 

portanto, facilmente manipuláveis por ele. Uma das consequências dessa situação foi o surgimento dos 

Pelegos, trabalhadores que não representavam autenticamente os interesses da classe. 

 

O Desenvolvimento Industrial 
Após a crise de 1929, as críticas ao modelo liberal e os problemas causados pela dependência exclusiva do 

café, Vargas iniciou uma mudança das diretrizes econômicas brasileiras. Com o Estado Novo, há a consolidação 

que visava o desenvolvimento industrial através da intervenção do Estado na economia, a valorização da 

produção nacional, a criação de órgãos de administração pública e o desenvolvimento da indústria de base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve efeitos favoráveis à política de industrialização em 

curso no Brasil. Com os esforços internacionais voltados para a guerra,  as indústrias brasileiras passaram a ter 

o mercado interno ao seu dispor, além de terem a oportunidade de preencher o vácuo deixado em outros países, 

já que os fornecedores tradicionais estavam voltados ao conflito mundial. Com isso, indústrias brasileiras – 

sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo – puderam ampliar seu raio de atuação. O Estado, por sua vez, se 

encarregou de criar a infraestrutura necessária. Por meio de empréstimos do Eximbank (norte americano) foi 

criada, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional (1941).  Nesse mesmo contexto o Estado criou, além 

disso, a Vale do Rio Doce (1942). 

 

O Brasil na Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo 

Desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, Vargas se manteve neutro. A inclinação em favor das 

potências aliadas deu-se a partir dos sucessos nas negociações de empréstimos entre o Brasil e Eximbank 

norte-americano (que foram responsáveis pelo financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional). Em 1942, a 

aliança entre Brasil e Estados Unidos foi efetivada, levando ao rompimento das relações diplomáticos com as 

potências do eixo. Ainda em 1942, o comprometimento do Brasil com a guerra aprofundou-se, já que o país 

assinou um acordo que permitia aos Estados Unidos a utilização da costa do nordeste como base aeronaval. 

A participação direta do Brasil no conflito aconteceu após repetidos ataques aos navios brasileiros por 

submarinos alemães.  Em 1944, foi enviado a Itália cerca de 23.000 soldados da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB).  No entanto, a vitória contra o fascismo ao final da guerra colocou o Estado Novo em uma posição 

incômoda. Em 1943, houve a publicação do “manifesto dos mineiros”, em que personalidades de Minas Gerais 

exigiam a instalação de um regime democrático no país.  

O investimento de Indústrias de base 
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Com a participação do Brasil na Guerra, uma contradição se tornou evidente: o posicionamento do país pela 

democracia no conflito mundial colocava em questão o próprio modelo autoritário estadonovista. Diante dessa 

situação, fortes pressões se mobilizaram para que o Estado Novo chegasse ao fim. Em 1945, pressionado, 

Vargas comprometeu-se a realizar eleições em dezembro.   

Apesar do desgaste de Vagas, havia setores que defendiam sua gestão. 

Estes se mobilizaram para reivindicar a sua permanência no poder, através 

do Queremismo. Apoiado maciçamente por trabalhadores urbanos, o 

queremismo defendia a remarcação das eleições presidenciais e a 

organização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Dessa forma, 

esperava-se que a nova carta magna do país incorporasse o privilégio de 

Getúlio Vargas disputar as eleições como candidato à presidência. Em 

outubro de 1945, no entanto, os militares cercaram o palácio presidencial 

e deram um ultimato a Vargas, forçando-o a renunciar à presidência do 

Brasil. O próximo presidente eleito seria Eurico Gaspar Dutra.  
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Exercícios 

 

1. (UNICAMP – 2014) Em 1942, os estúdios Disney produziram o desenho “Alô Amigos”, que apresenta a 

personagem Zé Carioca. Dois anos depois surgiu uma nova animação: The Three Caballeros, conhecida 

no Brasil como “Você já foi à Bahia?”. Nos desenhos citados, o Brasil e a América Latina são mostrados 

de forma simpática, através de estereótipos. Para entender esses desenhos e o esforço de Walt Disney, 

devemos considerar o seguinte contexto:  

a) a Segunda Guerra Mundial e a política de boa vizinhança.  

b) o avanço da Guerra Fria e o episódio da Crise dos Mísseis de Cuba.  

c) a política do “Big Stick” e os resultados da diplomacia do dólar.  

d) o avanço do populismo e a tentativa de Truman de barrar esta influência. 

 

 

2. (UERJ – 2ºe.q – 2020) 

O artista Belmonte, por meio de seu personagem Juca Pato, retratou episódios importantes da história 

brasileira e internacional entre as décadas de 1920 e 1940. A charge acima, por exemplo, tematiza de 

forma irônica a entrada do governo brasileiro em 1942 na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A atitude 

de Juca Pato, ao decidir ir à guerra, está associada à seguinte conjuntura do governo varguista:  

a) crise militar  

b) caráter ditatorial  

c) pressão eleitoral  

d) soberania diplomática 
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3. (UEL – 2018) Disseram que eu voltei americanizada 

(Vicente Paiva/Luiz Peixoto/Carmen Miranda) 

 

E disseram que eu voltei americanizada 

Com o “burro” do dinheiro, que estou muito rica 

Que não suporto mais o breque de um pandeiro 

E fico arrepiada ouvindo uma cuíca 

Disseram que com as mãos estou preocupada 

E corre por aí que houve um certo zum-zum 

Que já não tenho molho, ritmo, nem nada 

E dos balangandãs já nem existe mais nenhum 

 

Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? 

Eu posso lá ficar americanizada? 

Eu que nasci com samba e vivo no sereno 

Topando a noite inteira a velha batucada 

Nas rodas de malandro, minhas preferidas 

Eu digo é mesmo “eu te amo” e nunca “I love you” 

Enquanto houver Brasil... na hora das comidas 

Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu! 
(PEIXOTO, L.; PAIVA, V. Disseram que eu voltei americanizada. Intérprete: Carmen Miranda. Rio de Janeiro: Odeon records, 

1940.) 

Em setembro de 1940, Carmen Miranda gravou esse samba, Disseram que eu voltei americanizada, como 

crítica à fria recepção que teve no Brasil ao retornar de férias. Ela vivia então nos Estados Unidos, onde 

lotava clubes e teatros e iniciava a carreira de atriz. Logo após sua chegada, Carmen apresentou-se no 

Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, mas a plateia mostrou-se desconfiada e incomodada com a artista 

“americanizada”. Nas primeiras fileiras para ver o espetáculo, estavam presentes todo o Estado-maior 

(ministros da guerra / exército / justiça /trabalho / educação / marinha / interventores / chefia de polícia 

e outros) do Estado Novo, além de “empresários e industriais brasileiros, muitos com sobrenomes bem 

conhecidos, e que, a exemplo da elite de outros países, estavam fazendo negócios com a Alemanha do 

Führer [Hitler] e se identificando com sua postura anticomunista e antijudaica.” 
(CASTRO, R. Carmen, uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.250.) 

Com base na letra da música, no texto e nos conhecimentos sobre o Estado Novo, responda aos itens a 

seguir. 

a) Explique o posicionamento político e militar do Governo Vargas em relação aos governos alemão e 

americano durante a Segunda Guerra Mundial. 

b) Explique a ideia de identidade nacional promovida pelo governo de Getúlio Vargas. 
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4. (UEL – 2019) Leia a charge e o texto da revista “O Malho”, a seguir, quanto às polêmicas que antecedem 

o sufrágio feminino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zé Povo] – Aqui tem, seu Maurício, um quadro do futuro que nos espera, se passar o seu projeto, dando 

o direito de voto às mulheres... em pouco tempo elas que são mais sabidas que nós, aproveitarão a 

moleza dos homens e dominarão tudo! E teremos então esta beleza: o avô fazendo crochê, a avó fumando 

cachimbo, o marido amamentando o filho, enquanto a mãe vai para a Câmara dos deputados deitar o 

verbo pela salvação da pátria! Tudo transtornado! Tudo invertido! 

[Maurício de Lacerda] – Mas que tem isso? A Constituição é clara: as mulheres podem ser eleitoras! 

[Zé] – Pois, então viva a Constituição e o voto feminino! Talvez, com as mulheres em cena, nós sejamos 

mais homens... aceitando o pedido do Ministério da Agricultura e indo plantar batatas! 
Adaptado de “O Malho”, RJ, 23 de junho de 1917. Acervo Biblioteca digital. al.sp.gov.br. 

A partir da charge e do texto sobre as polêmicas que antecederam o voto feminino no Brasil, responda 

aos itens a seguir. 

a) Situe e caracterize o momento histórico em que se efetivou o direito ao voto feminino no Brasil. 

b) Em relação às lutas feministas compare a época em que a charge e o texto foram produzidos com 

a atualidade. Em seguida, discorra sobre as ideias que até o momento permanecem as mesmas e 

as que mudaram. 

 
5. (UFRGS – 2017.1) Também nos momentos históricos de transição como o nosso, não é tão difícil talvez 

combater os inimigos como desvendá-los. De modo que não só para as pessoas, mas ainda para os 

Estados o fato de fixar um inimigo é tão importante como para os doentes o diagnóstico de um mal 

obscuro.  
ATHAYDE, T. de. Educação e comunismo. Citado em DUTRA, E. F. O ardil totalitário. Imaginário político no Brasil dos anos 

1930. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p. 43.  

O segmento faz menção ao contexto político e social dos anos 1930. Assinale a alternativa correta sobre 

esse período.  

a) A conjuntura de crise econômica e de perseguições políticas foi decisiva para o esvaziamento da 
atividade artística e cultural do período, causada pela arregimentação de intelectuais aos postos de 
propaganda do governo.  

b) As forças políticas organizadas em torno da Aliança Liberal, após o esvaziamento completo do 
movimento tenentista, tornaram-se cada vez mais coesas em prol do pacto federativo que permitiu 
ampla autonomia para as oligarquias regionais.  

c) Getúlio Vargas angariou forte simpatia popular ao propiciar a modernização do setor produtivo por 
meio de medidas de flexibilização das leis trabalhistas e de desregulamentação das relações de 
trabalho.  

d) O golpe de Estado de 1937 consolidou a criação de um governo constitucional marcado pelo 
liberalismo econômico, pelo fortalecimento do poder legislativo e pela manutenção dos direitos civis.  

e) A década de 1930 foi marcada pela violenta oposição ao comunismo, encarado como inimigo da 
pátria, oposição esta que contou ainda com o apoio de movimentos de caráter fascista, como a Ação 
Integralista Brasileira. 
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Gabarito 

 

1. A 

Durante a década de 1940, visando um maior domínio sobre a América Latina, os E.U.A lançaram a política 

da boa vizinhança, com altos investimentos em trocas comerciais, artísticas e intelectuais. O contexto de 

2ª Guerra Mundial também facilitou essa aproximação, colocando Brasil e E.U.A do mesmo lado, afastando 

as influências alemãs.  

 

2. B 

O governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo foi marcado pelo autoritarismo. Assim, este caráter 

ditatorial é satirizado na charge, pois os soldados não teriam a opção de não ir ao serem convocados.  

 

3.  

a) Durante os anos de 1930, havia uma proximidade de relações diplomáticas e econômicas entre o 

Governo Vargas com o governo alemão; Getúlio Vargas tinha simpatia pela ideologia nacional-socialista 

do Partido Nazista e pelo fascismo italiano; ele defendia a manutenção da neutralidade do Brasil na 

Guerra, até a adesão dos americanos após o ataque japonês a Pearl Harbour, quando o Brasil torna-se 

um dos Aliados. 

 

b) A exemplo dos governos fascistas da Europa, o governo de Vargas também se caracterizou pela 

exaltação ao nacionalismo. Para promover a identidade nacional em um país de intensa miscigenação, 

a cultura popular (camarão ensopadinho com chuchu) foi apropriada por órgãos governamentais, como 

o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). O samba foi uma dessas expressões que, antes 

proibido, perseguido e discriminado, foi transformado em símbolo da cultura brasileira. 

 

4.  

a) O candidato deve saber que o voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932, no governo Getúlio 

Vargas. O candidato contextualiza melhor o período, acrescentando que o voto feminino foi incorporado 

à Constituição de 1934 como facultativo ou acrescentando as lutas de mulheres como Nísia Floresta 

(começo do século XIX), Bertha Lutz, Celina Guimarães Fonseca, etc. 

 

b) A charge e o texto da revista sugerem uma inversão do que seria o papel feminino no começo do século 

passado. Mas a revista critica esta ideia de inversão e defende que o voto feminino deve ser 

contemplado na Constituição. Hoje há ainda esta ideia de que o feminismo quer subverter a ordem da 

realidade, mas as lutas são outras: igualdade de salário, combate à violência doméstica, 

questionamento dos padrões machistas impostos, descriminalização do aborto, etc. 

 

5. E 

O texto faz referência a necessidade política da construção de um inimigo público para a sobrevivência de 

um governo. Deste modo, tendo em vista a década de 1930, o inimigo público construído foi o comunismo, 

que que se organizou como oposição à Vargas e ao integralismo fascista. 


