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1.  A industrialização 
• Ministério do Trabalho, indústria e comércio (1930) 

• Interferência na relação capital/trabalho 

• Direitos trabalhistas 

• Sindicatos mediadores (“pelegos”) 

• Organização dos sindicatos patronais 

• Maior interferência do Estado na economia 

• Maior participação das indústrias nas exportações 

• Redução das taxas sobre maquinário importado 

• Emprego do potencial ocioso das indústrias brasileiras 

• Nacionalismo Econômico 

✓ Substituição de importações 

✓ Estado: indústrias de bens de capital 

✓ Burguesia: indústrias de bens de consumo 

✓ Capital externo: dirigido estrategicamente pelo Estado 

 
 

2. A organização política do Estado Novo 
• Autoritarismo + modernização econômica 

• Constituição de 1937: “A Polaca” = predomínio total do poder executivo 

• Bloco hegemônico    Exército: sustentação armada 

                                  Burguesia Industrial: nacionalismo econômico 
                                  Burocracia Estatal: mediação (DIP/DOPS/DASP) 

• Oligarquias: perderam a hegemonia nacional, mas mantiveram o poder regional 

• Características        nacionalismo 

                                autoritarismo 
                                apartidarismo 
                                trabalhismo 
                                liderança civil com suporte militar 

 

3. O Estado Novo e os trabalhadores 
• Recuo da imigração 

• Êxodo rural 

• Estado: controle sindical + trabalhismo + pai dos pobres 

• Populismo: controle dos meios de comunicação de massa 

• Controle da imprensa escrita + rádio 

• CLT = unificação da legislação 

 

 

 

 



 
 

 

2 http://historiaonline.com.br 
 

O Bonde São Januário (Wilson Batista) 

 
 

Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar 

O bonde São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar 

Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês 
Sou feliz vivo muito bem 
A boemia não dá camisa ninguém, é 
Vivo bem 

Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês 
Sou feliz vivo muito bem 
A boemia não dá camisa ninguém, é 
Muito bem! 
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4. Sociedade e cultura do Estado Novo 
• Desenvolvimento industrial 

• “Estado de compromisso” = êxodo rural 

• Urbanização 

• Crescimento dos bairros periféricos 

• Arquitetura moderna 

 

 
Avenida Tiradentes em São Paulo década de 1920 
 

 
Praça da Sé, década de 1940 
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5. Cultura e identidade nacional 
• Valorização da cultura nacional 

• Regionalismos = as partes de um grande todo 

• Valorização da cultura popular = trabalhismo + populismo + massas urbanas 

• “futebol arte” + samba exaltação  

• Diálogo com os modernistas: cultura popular + cultura erudita 

 
Aquarela do Brasil - Ary Barroso 
 
Brasil meu Brasil brasileiro 
Mulato inzoneiro 
Vou cantar-te nos meus versos 
Brasil, samba que dá 
Bamboleio, que faz gingar 
O Brasil do meu amor 
Terra de nosso Senhor 
Abre a cortina do passado 
Tira a mãe preta do cerrado 
Bota o Rei Congo no congado 
Canta de novo o trovador 
A merencória à luz da Lua 
Toda canção do seu amor 
Quero ver essa dona caminhando 
Pelos salões arrastando 
O seu vestido rendado 
Esse coqueiro que dá coco 
Oi onde amarro a minha rede 
Nas noites claras de luar 
Por essas fontes murmurantes 
Onde eu mato a minha sede 
Onde a Lua vem brincar 
Oh esse Brasil lindo e trigueiro 
É o meu Brasil brasileiro 
Terra de samba e pandeiro 
Brasil Terra boa e gostosa 
Da morena sestrosa 
De olhar indiferente 
Brasil, samba que dá 
Para o mundo se admirar 
O Brasil, do meu amor… 
 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia 
inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado 
bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma 
sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. 
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha 
na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a 
espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. 
 
Vidas Secas, Graciliano Ramos 

 

 


