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RESUMO

Este projeto aqui apresentado visa trabalhar com as vivências populares urbanas na
cidade de Manaus durante a década de 1940. Cidade que sofreu grandes impactos nos campos
econômico, social e cultural durante o desenrolar da II Guerra Mundial. Este período também
perpassa pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e também pela chamada “Batalha da
Borracha”. Este trabalho privilegia novas perspectivas para narrar estes importantes fatos
históricos, investigando sobre diversos ângulos a cidade, suas contradições e conflitos na
capital do Estado do Amazonas durante e pós o conflito mundial.

Palavras-chaves:História, Batalha da Borracha, Vivências Populares Urbanas, cidade de
Manaus.

ABSTRACT

This project presented here aims to work with the popular urban experiences in
Manaus during the 1940s. City suffered major impacts in the economic, social and cultural
development during the course of World War II. This period also permeates the New State of
Getúlio Vargas and also called the “Battle of Rubber”. This work focuses on new perspectives
to narrate these important historical facts about investigating various angles the city, its
contradictions and conflicts in the capital of Amazonas during and after the World War.
Key-words: History, Battle of Rubber, Popular Urban Experiences, Manaus city.

