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Ementa: 

 

O ano de 2020 será marcado por uma importante efeméride da história política do Brasil 

contemporâneo: os 90 anos da chamada Revolução de 1930. Com o objetivo de refletir a 

respeito dos desdobramentos desse movimento, este curso tem como objetivo apresentar 

aos participantes e analisar com eles as transformações político-culturais pelas quais o 

Brasil passou desde a chegada de Getúlio Vargas à presidência da república, em 1930, 

até a sua saída deste cargo, em 1945. Nesse sentido, abordaremos as ações de cunho 

nacionalista empreendidas por essa nova administração federal, que investiu na 

interferência junto aos meios de comunicação e na criação de inúmeras instituições 

culturais. Baseando-nos principalmente nos dois órgãos mais importantes para a 

exaltação da imagem do governo e influentes no âmbito da produção de políticas 

culturais do regime, o Ministério da Educação e Saúde (MES) e o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), pretendemos analisar a atuação deles em áreas como a 

música, o cinema, o teatro, o rádio e a literatura. Dessa forma, ao longo do curso, os 

participantes assistirão a filmes e ouvirão músicas e programas de rádio produzidos pelo 

governo Vargas e preservados até os dias de hoje. 
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