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O governo provisório (1930-1934) 

 Getúlio Vargas que estais no Rio Grande do Sul, glorificada seja vossa luta. Venha a 

nós a vossa força, seja vitoriosa a vossa causa assim no sul como no norte. Perdoai as nossas 

covardias, assim como nós perdoamos aos legalistas. Não nos deixeis cair em poder de 

Washington Luís e livrai-nos de Júlio Prestes. Amém. 

O “Padre Nosso” dos revolucionários de 1930 

 

 

Questões 

 

1) Vargas quebrou a ordem legal no país: o resultado das urnas foi ignorado e a 

Constituição de 1891, “rasgada”. O que aconteceu com o Poder Legislativo? 

R. Foi fechado temporariamente, o que inclui o Senado, a Câmara dos deputados 

federais, as câmaras municipais e as assembleias legislativas estaduais. 

 

 

2) A política de desenvolvimento industrial foi uma das prioridades de Vargas. Quais 

foram os principais incentivos para impulsionar a indústria brasileira? 

R. Os incentivos fiscais para a importação de máquinas e equipamentos industriais, os 

chamados bens de capital. 

 

 



www.acessaber.com.br 

3) O presidente Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e nomeou 

como seu ministro o político gaúcho Lindolfo Collor. Criaram-se, então, muitas leis 

trabalhistas, que regularam a relação entre patrões e empregados nas indústrias. Cite 

alguns direitos concedidos aos trabalhadores. 

R. Registro em carteira profissional, recém-criada; salário mínimo; jornada máxima 

de trabalho de 8 horas diárias, 6 dias por semana; descanso semanal remunerado; 

férias anuais remuneradas; aposentadoria. 

 

4) Por que os sindicatos ficaram de mãos atadas na Era Vargas? 

R. Porque sua diretoria não mais seria eleita pelos trabalhadores, mas nomeada pelo 

Ministério do Trabalho, ou seja, os sindicatos se transformaram num braço do estado, 

capaz de controlar os trabalhadores, que agora estavam proibidos de fazer greve. 

 

5) A Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, foi outro grande 

acontecimento do governo provisório. O que foi essa Revolução de 32? 

R. Foi uma tentativa de a oligarquia paulista retomar o controle político do Estado 

brasileiro, pois o objetivo dos revolucionários era marchar até o Rio de Janeiro e 

depor o presidente Vargas. 

 

6) A Revolução de 1932 foi derrotada no campo de batalha, mas os paulistas 

obtiveram uma importante vitória política. Qual foi? 

R. Vargas percebeu que não podia subestimar a oligarquia paulista, uma vez que esta 

era capaz de pegar em armas para depô-lo. Era prudente, então, nomear para 

governar o estado um interventor civil e paulista, caso de Armando Salles Oliveira, 

ligado ao Partido Democrático.  


