
O Estado Novo no Brasil 



O Estado Novo representou a última fase da Era Vargas e o 
momento de mais forte centralismo político e 

intervencionismo estatal daquele período da história 
brasileira. 

 

Constituição de 1937(elaborada por Francisco Campos, 

seguindo inspiração do fascismo). 

 

  Centralismo Político ( Maior propósito deste governo). 

 

DIP  (órgão responsável em disseminar o culto a Getúlio). 

 

Populismo (estratégia utilizada para se garantir no controle de massas 

urbanas em meio a uma padrão de industrialização). 

 

 Industrialização (tardio que chegava na América Latina, somando a 

conjuntura internacional / Primeira Guerra, fascismo, socialismo e a Crise de 29). 



 Plano Econômico (O Estado Novo foi orientado pelo padrão 

intervencionista; após a crise de 29). 
 

 Estatais (facilitaram as empresas de bens duráveis e não duráveis/  

favorecendo a substituição de importação). 
 

 Criação de órgãos ( muitos foram criados visando o alcance dos 

projetos do governo). 
 

 
 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(1938). 

 

 Conselho do Petróleo (1938).  
 
 

 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(1939). 

 
 
 



A construção de estatais voltadas para a mineração, siderurgia 
e geração de energia seria fundamental para o 

desenvolvimento e expansão da atividade  industrial. 
 

  Indústrias Privadas ( não apresenta o mesmo fôlego necessário). 

 

Segunda Guerra (ora pendia para o Eixo (nazismo), ora pendia para os 

aliados). 
 
 Essa indecisão estava relacionada entre os próprios membros do governo. 

 
 

 

Osvaldo Aranha          X      Francisco Campos 
 (apoiava os Estados Unidos)                                                 (tendência aos regimes totalitários) 

 
  

 
 



Vale salientar também que, em relação às 
exportações, ao longo da República Velha e no 
início da Era Vargas, o Brasil tinha fortes laços 

comerciais com a Alemanha sendo os germânicos 
os maiores importadores de matérias-primas 

brasileiras. 

 
 
 

 

Contudo este posto viria a ser assumido pelos 
Estados Unidos com a gradual ampliação das 

importações vindas do Brasil.  



Política de boa vizinhança 
 
 



Companhia Siderúrgica Nacional (1942) 
 

Mineradora Vale do Rio Doce (1942) 
(foram decisivas para o apoio aos Aliados na Segunda Guerra) 
 
 

A política de boa vizinhança de Franklin Delano 
Roosevelt e o pan-americanismo, apregoadas pelo 

governo norte-americano, antes do início do conflito, o que 
reafirmava a união doas americanos para o 

desenvolvimentismo e para o combate. 
 

 FEB (Força Expedicionária Brasileira/ 25 mil soldados/ destaque para a participação 

brasileira na campanha italiana em Monte castelo). 
 

 Vitória dos Aliados (trouxe grandes repercussões para o Brasil/ a crise do 

Estado Novo). 
 



Emenda Constitucional. (o retorno dos partidos políticos). 

 
 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
 

Partido Social Democrata (PSD). 
 

Partido Comunista Brasileiro (PCB).(retorno da legalidade) 

 
União Democrática (UDN). (oposição) 

 
 

Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) (postura 

nacionalista do governo/ articulando sua permanência nas massas trabalhadoras). 
 

Movimento Queremista (apregoava a permanência de Vargas no 

poder). 



Queremismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



A alta cúpula militar, representada por Góis Monteiro e 
Eurico Gaspar Dutra promoveram um golpe que depôs 

Getúlio Vargas da presidência da República.  


