
                                                    

MENTORIA PMPE 

História de Pernambuco 

 

Pernambuco sob a Interventoria de Agamenon Magalhães 

 

     Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães (Vila Bela, atual Serra Talhada, 5 de novembro de 

1893 — Recife, 24 de agosto de 1952) foi promotor de direito, geógrafo, professor (de 

Geografia) e político brasileiro; deputado estadual (1918), federal (1924, 1928, 1932, 1945), 

governador de estado (1937, 1950) e ministro (Trabalho e Justiça). Formou-se bacharel pela 

Faculdade de Direito de Recife (1916), em Recife, sendo em seguida nomeado para a 

promotoria da comarca de São Lourenço da Mata. No ano seguinte, retornou a Recife, onde 

fixou residência. Em 1918, foi eleito deputado estadual com apoio da agremiação governista 

estadual (Partido Republicano Democrata) e, em 1924, tornou-se deputado federal, reeleito 

quatro anos depois. Contudo, em 1930, rompendo com os governos estadual e federal, aderiu à 

Aliança Liberal formada em torno da candidatura de Getúlio Vargas. Após a revolução, apoiou 

o interventor Carlos de Lima Cavalcanti e ajudou a articular no estado o Partido Social 

Democrata (de sustentação ao Governo Provisório), pelo qual elegeu-se deputado constituinte 

em 1932. 

 

     Em 1934, foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas para a pasta do Trabalho, Indústria 

e Comércio. À frente do ministério, promoveu intervenções em sindicatos, nomeando diretores 

de confiança do governo, e trabalhou na implementação de novas leis, como a que reservava 

dois terços dos postos de trabalho nas empresas comerciais e industriais para brasileiros e a que 

garantia uma indenização aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Durante sua gestão foi 

criado também o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI). Em janeiro de 

1937, passou a acumular com o Ministério do Trabalho, interinamente, o Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores, onde permaneceu até o mês de junho. Era, então, elemento dos mais 

prestigiados junto ao governo federal e por isso mesmo deu apoio decidido ao projeto 

continuísta de Vargas, concretizado com o golpe que em 10 de novembro instituiu o Estado 

Novo. 

 

     Aliado fiel de Vargas, ele entrou em choque com o interventor Lima Cavalcanti, seu antigo 

aliado, que tendia a apoiar a candidatura oposicionista de Armando de Sales Oliveira para a 

sucessão presidencial de 1938, e a quem acusara de conivência com o levante comunista 

deflagrado em novembro de 1935 em Recife por membros da Aliança Nacional Libertadora 

(ANL). Por este motivo, em novembro de 1937, após a decretação do Estado Novo, Agamenon 

Magalhães foi nomeado interventor federal em Pernambuco, substituindo seu antigo aliado e 

opositor.  

     A interventoria de Agamenon Magalhães coincidiu ainda com os anos da presença militar 

norte-americana no Recife, em virtude das alianças em torno da Segunda Guerra. Este período 

foi marcado por transformações não apenas no cenário político, mas também no plano cultural.  

Ainda em 1941, os EUA iniciou a política de envio de observadores navais para vários portos 

brasileiros. O primeiro a chegar foi o capitão aposentado da US Navy W.A. Hodgman. Ele 

chegou ao Recife em 26 de fevereiro, sob as ordens do Escritório de Inteligência Naval. Recife 

era a terceira cidade do Brasil, com uma população estimada à época de 400 mil pessoas. 

 

     Com a declaração de guerra contra as potências do Eixo, e a cessão de bases no litoral 

brasileiro combinada com as operações de defesa do atlântico sul, Recife passa a ser uma cidade 

estratégica para as pretensões americanas, e com o apoio de Agamenon Magalhães, Recife terá 

a Sede da Quarta Frota Naval e será a base das operações marítimas com raio de atuação do      



                                                    

Canal do Panamá até o extremo sul das Américas, além de um campo de pouso construído pelos 

americanos e chamado de Ibura Field, que atualmente é o Aeroporto Internacional dos 

Guararapes. 

 

     Ocorrem muitas mudanças no estado. Contudo as mudanças não foram meramente militares, 

houve um impacto profundo na sociedade pernambucana e, em especial em Recife. 

Primeiramente o impacto foi econômico, já que no auge de suas atividades a Quarta Frota 

mantinha cerca de 4000 homens no Estado, todos recebendo integralmente seus soldos e 

gastando, principalmente com os atrativos da vida nos trópicos. Passou a circular no mercado 

local dólares americanos, e isso impulsionou consideravelmente a comércio local e as 

atividades de apoio.  

 

     Outros aspectos interferiram na vida do recifense, que teve que passar por um racionamento 

de combustível e apresentou inflação de bens e serviços locais. Misto de populismo social com 

centralização política, o estilo de governo de Agamenon (por ele chamado de "ruralização") foi 

marcado pela busca da unidade social e política, apoiada na personalidade pública do 

interventor.  

 

     O governo estadual procurou envolver-se em todos os setores da vida cotidiana, seguindo 

um ideário tradicionalista, autoritário e fortemente católico, que procurou apoiar-se tanto na 

censura oficial do DIP, quanto na utilização do jornal oficioso, o Diário da Manhã. A obra 

administrativa de Magalhães pode ser dividida, primeiro, pela busca desenfreada do "consenso 

máximo" na sociedade pernambucana, a partir de uma falsa imagem de paz e harmonia social 

no Estado. Objetivo perseguido através de uma feroz repressão aos “adversários, críticos, 

comunistas, prostitutas, afro-brasileiros, vadios e homossexuais”. O governo Agamenon 

também combateu o cangaço e realizou obras contra a seca. Seu programa de erradicação dos 

mocambos (habitações insalubres) teve forte impacto entre as populações pobres e foi objeto 

de intensas e apaixonadas controvérsias entre sociólogos, antropólogos, engenheiros, 

sanitaristas e urbanistas. A campanha contra os mocambos assumiu um caráter ressocializador, 

na medida em que vinculava estreitamente habitação, saúde, integridade física e moral da 

família, trabalho e cidadania. Na verdade, ela escondia uma intenção civilizatória com a qual 

muitos não concordavam, como Gilberto Freyre, Mario Sette, Manuel Bandeira e outros. 

 

     Outro aspecto dessa obra que merece atenção é a criação dos Centros Educativos Operários, 

cujo fim era “educar, regenerar, civilizar e integrar” os trabalhadores no seio da sociedade. A 

meta principal era fazer um trabalho de saneamento e profilaxia social, afastando os operários 

da doutrina marxista da luta de classes. 

 

     Em janeiro de 1945, Agamenon Magalhães foi novamente chamado por Getúlio Vargas para 

a pasta da Justiça. Mas desta vez, Getúlio não preparava o fechamento das instituições (como 

em 1937), e sim a sua democratização. Como titular da pasta, Agamenon aprovou o novo 

Código Eleitoral (Lei Agamenon) e convocou as primeiras eleições livres do Brasil, com a 

autorização para o funcionamento dos partidos políticos e o pleito direto para a presidência da 

República. No entanto, a tentativa de aprovar uma lei antitruste (chamada de "lei malaia" por 

seu opositor Assis Chateaubriand, fazendo assim menção ao seu apelido pernambucano, "China 

gordo", dado por Manoel Bandeira) aumentou as pressões de setores empresariais e militares 

contra o governo Vargas. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas acabou sendo deposto, e com 

ele Agamenon deixou o ministério. O sucessor de Vargas, José Linhares, anunciou o veto à "lei 

malaia" como uma de suas primeiras medidas. 



                                                    

EXERCÍCIOS 

 

1) “Ciente da importância política de Pernambuco, Vargas apontou como interventor no 

estado precisamente o maior desafeto do governador deposto, Agamenon, figura de sua 

maior confiança, empossado no dia 2 de dezembro de 1937...”. 

(SOUZA NETO, José Maria. Sonhos de Nabucodonosor: um ensaio sobre Estado Novo e propaganda em Pernambuco). 

Sobre o período da Interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco, é 

CORRETO afirmar que: 

a) seguindo o que ocorria nacionalmente, a interventoria de Agamenon fazia do primeiro 

de maio uma das datas mais comemoradas, instando trabalhadores e donos de fábricas 

a marcharem juntos, como forma de demonstrar o sentimento cooperativista. 

b) Recife já em finais da década de 30 havia praticamente erradicado a pobreza; era 

agora a “Veneza americana”, onde seus habitantes podiam usufruir das comodidades e 

facilidades de uma cidade moderna. 

c) Durante o período que Magalhães esteve à frente do governo estadual, uma verdadeira 

expulsão da pobreza teve lugar nas áreas centrais da cidade. Os moradores dos famosos 

mocambos foram remetidos para casas doadas pelo Estado. A mentalidade é que tanto 

ricos como pobres deveriam ser beneficiados igualmente pelo governo. 

d) Apesar da censura que existia nos meios de comunicação nacional, em Pernambuco, 

os jornais praticamente não sofreram com tais medidas. Existia uma verdadeira 

admiração pela administração de Agamenon, o que resultava em poucas críticas ao seu 

governo. 

e) Nesse período, houve um esforço por parte do governo para introduzir a cultura 

popular como traço característico do povo de Pernambuco. Para isso, foram criadas 

exposições artísticas, em que se apresentavam a arte popular, bem como a Liga 

Carnavalesca, visando incluir as camadas médias e as elites no “brinquedo” do povo. 

 

2) A interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco caracterizou-se por uma 

série de fatores, dentre as quais:  

a) Liberdade de expressão 

b) Descentralização política 

c) Enfraquecimento das relações com Getúlio Vargas 

 d) Aliança com os comunistas  

e) Valorização da classe trabalhadora  

 

 

 



                                                    

3) Getúlio Vargas, em seu contexto de ditadura (Estado Novo), nomeou como 

representante em Pernambuco, Agamenon Magalhães. Marque a alternativa que exibe 

planos de seu governo. 

            a) Destituir as organizações sindicais 

b) Combater os mocambos  

c) Estimular o crescimento do estado atrelado ao capital estrangeiro  

d) Desvalorização das indústrias nacionais 

 e) Apoiar os levantes revolucionários  

 

4) Os órgãos de censura funcionam como instrumentos de controle social em 

ditaduras. No contexto do Estado Novo em Pernambuco, à época de Agamenon 

Magalhães, o governador:  

a) Teve muita dificuldade em criar uma imagem populista pela pluralidade de veículos 

de informação.  

b) Sustentou-se pelo controle midiático, em especial do Jornal da Manhã e Rádio Club 

de Pernambuco, servindo como verdadeiros elementos propagandísticos.  

c) Não conseguiu criar um eficiente aparelho de repressão e censura, sendo bastante 

criticado pelos opositores.  

d) Teve uma administração pautada no populismo, porém com alta rejeição da classe 

trabalhadora. 

e) Permitiu a liberdade de imprensa.  

 

5) Ao fim do seu governo em Pernambuco (1945), Agamenon Magalhães foi nomeado 

para ser ministro no governo de Vargas. Marque a opção que corresponde a pasta 

oferecida pelo presidente: 

 a) Trabalho  

b) Guerra 

c) Justiça  

d) Saúde  

e) Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

GABARITO 

 

1) A; 2) E; 3) B; 4) B; 5) C 


