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Com o fim do Estado Novo, realizaram-se 
eleições gerais em todo país, com a eleição de 
Dutra. Foi instalada em 2 de fevereiro de 1946, a 
Assembléia Constituinte, que era composta de 
representantes dos principais partidos políticos 
da época: 
Partido Social Democrático (PSD) 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
União Democrática Nacional (UDN)
Partido Comunista do Brasil (PCB)



Governo Dutra (1946-1950)
Empossado em 31 de janeiro de 1946 e adequado à
conjuntura mundial da Guerra Fria, o governo do 
Marechal Eurico Gaspar Dutra foi repressivo e 
antipopular. Orientado pela política norte-americana 
de combate aos nacionalismos, as classes 
conservadoras da época tentaram impedir a volta 
de Vargas, que tinha planos de voltar à política.



Governo Dutra
O governo Dutra foi marcado por uma política 
econômica liberal, com rápido esgotamento das 
reservas cambiais acumuladas durante a guerra e 
uma severa política de arrocho salarial. Afastou o 
país do bloco socialista. Em 1947, colocou o 
Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, sob a 
alegação de que o PCB servia aos interesses da 
União Soviética - com a qual o Brasil rompeu 
relações diplomáticas em 1948. Definitivamente 
deve-se a Dutra boa parte da influência dos 
Estados Unidos sobre o Brasil nas décadas 
seguintes.



Governo Dutra

Em setembro de 1946, após 7 meses de trabalho, 
promulgava-se a quinta Constituição brasileira, que 
congregou princípios liberais e conservadores. Por 
um lado, assegurou a manutenção da república 
federativa presidencialista, o voto secreto e 
universal para maiores de 18 anos, excetuando-se 
cabos, soldados e analfabetos. Ocorreu também a 
divisão do Estado em três poderes independentes, 
restauração das garantias individuais aos cidadãos 
e o fim da censura.



Governo Dutra
Por outro, preservou a estrutura fundiária tornando 
intocáveis os grandes latifúndios, a estrutura 
sindical com os grandes sindicatos trabalhista 
vinculados ao Estado, e a rejeição das propostas 
de nacionalização de bancos e algumas indústrias. 
A Constituição concedia e assegurava direitos 
civis e políticos aos cidadãos brasileiros, mas 
quando se tratava de assuntos relacionados com 
movimentos populares, trabalhistas e atividades de 
ideologia comunista, o presidente Dutra afastou-se 
da legalidade.



Plano SALTE

De caráter desenvolvimentista, Eurico Gaspar 
Dutra reuniu sugestões de vários ministérios e deu 
prioridade a quatro áreas: Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia (cujas iniciais formam a sigla 
SALTE). Os recursos para a execução do Plano 
SALTE seriam provenientes da Receita Federal e 
de empréstimos externos. Entretanto, a resistência 
da coalizão conservadora e a ortodoxia (doutrina) 
da equipe econômica acabaram por inviabilizar o 
plano, que praticamente não saiu do papel.



Crise Econômica 
Apesar de eleito com a participação do PTB, o 
relacionamento entre Dutra e os trabalhadores foi 
tumultuado. Persistindo na visão de que o salário é
o responsável pela inflação, o governo procurou 
conter o surto inflacionário congelando os salários 
dos trabalhadores. E ante as manifestações de 
protesto, organizadas em torno dos sindicatos, o 
governo respondeu com autoritarismo e repressão. 
Em resumo, a crise financeira e econômica foi 
suportada pelos operários, em um momento que o 
custo de vida atingiu altos índices. 



Resumo do governo Dutra (1946-1950)

Constituição Promulgada

Presidente X trabalhador

O PCB na ilegalidade

Alinhamento aos Estados Unidos

Elaboração do Plano SALTE

Desenvolvimento interno

Crise econômica 

Proibiu os jogos de azar 



O segundo governo Vargas 

Em 1951, Getúlio Vargas retornou a presidência da 
República, dessa vez por meio do voto popular. 
Vargas se candidatou pelo PTB e recebeu apoio do 
Partido Social Progressista (PSP), vencendo o 
pleito de 1950 com 48,7% dos votos.

O segundo mandato presidencial de                          

Getúlio Vargas foi marcado por                              

importantes iniciativas na área 

social e econômica. 



A situação política e a sucessão 
presidencial 

Coligação UDN – PSD                rompimento
UDN – conservadores, conhecidos como “cartolas”
PSD – oligarcas latifundiários 
Nas eleições Vargas derrota a UDN, que tinha como 
candidato novamente Eduardo Gomes, e o PSD, 
que abandonou o seu candidato, o mineiro 
Cristiano Machado, e apoiou Getúlio. 
Frase de Vargas: “Se for eleito a 3 de outubro, no 
ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do 
Catete. E comigo ficará no governo!”
Vargas assume o poder perante uma crise



Nacionalismo e intervencionismo
Sem dúvida, um dos maiores legados de Vargas foi 
a implementação de um projeto desenvolvimentista 
baseado na presença do Estado em áreas cruciais 
para o desenvolvimento do país. A intervenção 
estatal tinha por objetivo estimular a 
industrialização e modernização do país, e foi 
utilizada pelos políticos desse período. Em seu 
segundo mandato, Vargas elaborou uma política 
desenvolvimentista baseada no fortalecimento da 
indústria de base: siderurgia, petroquímica, energia 
e transportes.



Nacionalismo e intervencionismo

No primeiro ano de seu governo, Vargas 
estabeleceu o monopólio estatal sobre o petróleo, a 
partir de uma campanha de cunho nacionalista que 
recebeu forte apoio popular. A campanha foi 
denominada de "O petróleo é nosso", e conseguiu o 
apoio do povo ao governo federal. A partir dela, 
criou-se a empresa estatal Petrobrás (1953), que 
monopolizou as atividades de exploração e refino 
do todas as reservas de petróleo encontrado em 
território brasileiro.



Modernização acelerada
O acelerado processo de modernização do país 
provocou ondas migratórias do campo para as 
cidades, fazendo surgir um expressivo contingente 
de trabalhadores urbanos, ou seja, operariado e 
classe médias. 



Populismo e dominação de classe
Umas das principais características do período 
que abrange o segundo governo de Vargas até a 
queda do governo Jango, foi o “populismo”. O 
populismo foi um fenômeno que vigorou em quase 
todos os países latino-americano. Pode-se 
entender o fenômeno a partir da relação entre o 
Estado e a sociedade, onde os governantes 
buscam o apoio popular para obterem vitórias 
eleitorais e implementar seus projetos. A 
contrapartida dessa política é a concessão de 
benefícios econômicos e sociais para as camadas 
populares.



Populismo e dominação de classe

Em seu aspecto pejorativo ou alienante, o 
populismo pode ser caracterizado também como 
política demagógica de manipulação das classes 
sociais, porque seu êxito depende da quase 
completa desorganização das massas populares, 
que preferem confiar a defesa de seus interesses e 
aspirações a líderes políticos carismáticos. As 
massas populares se prestavam à manipulação 
devido à pouca experiência de participação política 
e familiaridade com o sistema de sufrágio eleitoral.



A crise política e o fim
Em resumo, Vargas procurou compensar os 
trabalhadores afetados pelo processo inflacionário, 
dobrando o valor do salário mínimo, a 1° de maio 
de 1954. Com isso, conquistou o apoio da classe 
trabalhadora. A política estatizante, de cunho 
nacionalista, acionada por Vargas, desencadeou a 
franca oposição de muitos empresários ligados às 
empresas estrangeiras. A estes aliaram-se 
antigetulistas tradicionais, como os membros da 
UDN e alguns oficiais das Forças Armadas.



A crise política e o fim

As mais duras críticas ao Governo partiam do 
jornalista udenista Carlos Lacerda, que acusava 
Vargas de estar tramando um golpe que 
estabeleceria uma República sindicalista. Em meio  
a uma crise política, em 5 de agosto de 1954, na 
Rua Toneleros, no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda 
sofreu um atentado, no qual morreu o major da 
Aeronáutica Rubens Vaz. Descobriu-se, 
posteriormente, que pessoas ligadas ao presidente 
estavam envolvidos no caso, dando à oposição 
elementos para exigir sua renúncia.



A crise política e o fim
Consciente de sua depo-

sição,  Vargas 
surpreendeu seus inimigos 
e a nação, suicidando-se. 

Com a notícia de sua 
morte orga- nizaram-se

manifestações populares 
por todo o País. Jornais 

antigetulistas foram 
invadidos, bem como as 

sedes da UDN e a 
embaixada dos Estados 

Unidos, no Rio de Janeiro. 

Porto Alegre Antiga, após o 
suicídio de Vargas



O suicídio de Vargas

Vargas suicidou-se no Palácio 

do Catete, em 24 de agosto de 

1954, com um tiro no peito. 

Deixou uma carta testamento 

com uma frase que entrou para 

a história : “Deixo a vida para 

entrar na História”.



O suicídio de Vargas
“...Se a simples renúncia ao posto a que fui levado pelo 
sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e 
tranqüilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. 
Mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais 
fúria, perseguirem-me e humilharem-me. Querem 
destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos 
poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e 
cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não dos 
crimes que não cometi, mas de poderosos interesses 
que contrariei, ora porque se opunham aos próprios 
interesses nacionais, ora porque exploravam, 
impiedosamente, aos pobres e aos humildes. Só Deus 
sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o 
sangue dum inocente sirva para aplacar a ira dos 
fariseus “



Conclusão
Embora tenha sido um ditador e governado com 
medidas controladoras e populistas, Vargas foi um 
presidente marcado pelo investimento e pela 
caracterização do Brasil. Além de criar obras de 
infra-estrutura e desenvolver o parque industrial
brasileiro, tomou medidas favoráveis aos 
trabalhadores. Foi na área do trabalho que deixou 
sua marca registrada. Sua política econômica 
gerou empregos no Brasil e suas medidas na área 
do trabalho favoreceram os trabalhadores 
brasileiros.



Governo Café Filho (1954-1955)

Com a morte de Getúlio, o 
vice-presidente Café Filho 
assumiu o poder. No ano 
seguinte, realizaram-se 
eleições para a presidência, 
vencendo o candidato da 
coligação PSD-PTB, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. O 
vice-presidente eleito foi João 
Goulart. 



Governo Juscelino Kubitschek 
(1956-1961)

Juscelino Kubitschek de Oliveira  
foi um médico e político de 
grande importância no Brasil. 
Conhecido como JK, foi prefeito 
de Belo Horizonte, governador 
de Minas Gerais (1951-1955), 
chegando a presidente do Brasil 
em 1956. Foi o primeiro 
presidente do Brasil a nascer no 
século XX e o último mineiro a 
chegar à presidência da 
República pelo voto direto. 



Eleições de 1950 - Vitória de JK

Nas eleições de 1950, a UDN apoiou a candidatura 
de Juarez Távora, lançada pelo Partido democrata 
Cristão, PDC. Ela temia volta do varguismo com a 
eleição de JK.

Juscelino obteve, em 3 de outubro de 1955, 500 mil 
votos a mais que o candidato da UDN, Juarez 
Távora e 700 mil votos a mais que o terceiro 
colocado, o ex-governador de São Paulo, Adhemar 
de Barros. 



Tentativa de impugnação
A UDN tentou impugnar o resultado da eleição, sob 
a alegação de que JK não obteve vitória por maioria 
absoluta. A posse de Juscelino e do vice eleito 
Jango só foi garantida com um levante militar 
liderado pelo ministro da Guerra, general Henrique 
Teixeira Lott, que, em 11 de novembro de 1955, 
depôs o então presidente interino da República 
Carlos Luz. Suspeitava-se que Carlos Luz, da UDN
não daria posse do presidente eleito. Assumiu a 
presidência Nereu Ramos que concluiu o mandato 
de Getúlio. O Brasil permaneceu em estado de sítio 
até a posse de JK em 31 de janeiro de 1956.



A política econômica de JK  

Com a posse de Juscelino e seu vice, no dia 31 de 
janeiro de 1956, o Brasil estava entrando em uma 
era de desenvolvimento. O novo presidente 
garantia que, com seus planos, faria em cinco anos 
o que normalmente levaria cinquenta. Era o plano 
de Metas, “50 anos em 5”. A política econômica de 
Juscelino foi, de certa forma, a continuidade mais 
elaborada da política getulista. Tanto Getúlio como 
Juscelino pretendiam substituir as importações por 
produtos fabricados na Brasil.   



A política econômica de JK 
Como no período de Getúlio, 
era o governo o agente dessa 
industrialização. Havia uma 
constante ligação e depen-
dência dos empresários em 
relação ao Estado, que 
garantiu a maciça entrada de 
capital em nossa economia. 
Porém, JK investiu em indús-
tria de bens de consumo 
duráveis, eletrodomésticos e 
automóveis, enquanto 
Vargas priorizou as 
indústrias de bases.     

JK inaugurando instalações da 
fábrica de caminhões 

Mercedes Benz.
São Bernardo do Campo (SP)



A política econômica de JK 
JK esperava que, com a intensa 
industrialização e o desenvolvimen-
to da nação, a democracia no Brasil 
se consolidasse, diminuindo as 
diferenças entre ricos e pobres. 
Esse projeto desenvolvimentista 
envolveu diversas classes sociais, 
legitimando seu governo, criando 
assim um novo pacto populista 
entre as massas trabalhadoras e o 
chefe do Estado.



O Plano de Metas: “50 anos em 5”
Não se pode dizer que essa fosse a primeira 
experiência de Juscelino de governar com base 
num plano de desenvolvimento. Guardadas as 
devidas proporções, como governador de Minas 
Gerais de 1951 a 1955, JK já tinha eleito o binômio 
energia e transportes como metas de 
desenvolvimento para a sua gestão. Tanto o plano 
de governo mineiro quanto o Plano de Metas de 
Juscelino foram elaborados com base em estudos e 
diagnósticos realizados desde o início da década de 
1940 por diversas comissões econômicas. 



O Plano de Metas: “50 anos em 5”
Os planos da política econômica de JK apoiavam-
se nos projetos da Comissão Econômica para a 
América Latina (Cepal) e nos financiamentos do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
(BNDE). O Plano de Metas previa o 
desenvolvimento do setor de energia 
(hidroelétricas, petróleo, carvão, energia atômica), 
dos transportes, da indústria, da produção de 
alimentos e da educação. Outra meta era 
interiorizar o desenvolvimento econômico com a 
construção da nova capital do país.    



O Plano de Metas: “50 anos em 5”

De onde viriam os recursos para promover tamanho 
projeto de desenvolvimento? Em primeiro lugar, da 
emissão de papel moeda, criando uma crise com o 
MSI. Vieram também novos impostos, como o 
imposto sobre os combustíveis. Outra fonte de 
recursos foi o capital estrangeiro, sob forma de 
empréstimos ou de aplicações. O Eximbank, por 
exemplo, concedeu um empréstimo de 125 milhões 
de dólares. Outros financiamentos foram 
concedidos pela França, Alemanha e Japão. 



Construção de Brasília
A construção de Brasília foi, 
sem dúvida, o fato mais 
marcantes do governo JK. A 
idéia de construir uma nova 
capital no centro do país 
estava prevista na primeira 
Constituição de 1891, na 
Constituição de 1934 e na 
Constituição de 1946, mas foi 
adiada, sua construção, por 
todos os governos 
brasileiros desde 1891.



Construção de Brasília

A fundação de Brasília como nova capital do país, 
em localização estratégica, criou uma metrópole no 
interior do território nacional. Até 1950 existia uma 
idéia de que existiam dois “Brasis”: um litorâneo, 
produtivo e moderno e outro interiorano, 
estagnado social e economicamente. Brasília 
serviria para permitir a interiorização do 
desenvolvimento. A Novacap, empresa 
responsável pela construção de Brasília, atraiu 
mais de 3 mil operários para o centro do país. 



Os problemas políticas do governo JK

Durante o governo JK, a burguesia brasileira 
associou-se ao capital estrangeiro e obteve grandes 
lucros. Banqueiros, empreiteiros, comerciantes e 
grandes industriais estavam plenamente satisfeitos 
com o governo. No entanto, a direita mais 
reacionária, ligada aos militares e à UDN, sentia-se 
ameaçada pelos movimentos populares 
estimulados pelas liberdades democráticas de que 
gozava o país. A direita atuava mais na área 
parlamentar e tinha como líder Carlos Lacerda, que 
havia organizado o chamado Clube da Lanterna.  



Os problemas políticas do governo JK
O movimento operário, sob forte influência do PTB 
e de Jango, estava submetido ao controle do 
Estado por meio da estrutura sindical herdada do 
Estado Novo. No entanto, era capaz de organizar 
grandes greves, como a Greve dos 400 Mil, em São 
Paulo, no ano de 1957. O movimento estudantil, 
organizado na UNE, ligada ao Partido Comunista, 
dava importante apoio à esquerda petebista. De 
modo geral, fazia parte de uma frente 
antiimperialista e estava ligado ao Iseb (Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros), que tinha como 
objetivo elaborar um ideologia legitimadora da 
política desenvolvimentista do Brasil. 



Balanço do governo JK
Em resumo, a política econômica desenvolvimen-
tista de JK apresentou pontos positivos e negativos 
para o nosso país. A entrada de multinacionais 
gerou empregos, porém, deixou nosso país mais 
dependente do capital externo. O investimento na 
industrialização deixou de lado a zona rural, 
prejudicando o trabalhador do campo e a produção 
agrícola. O país ganhou uma nova capital, porém a 
dívida externa, contraída para esta obra, aumentou 
significativamente. A migração e o êxodo rural 
descontrolados fez aumentar a pobreza, a miséria e 
a violência nas grandes capitais do sudeste do país.



Principais realizações do governo JK
O Plano de Metas, que estabelecia 31 objetivos para 
serem cumpridos durante seu mandato;
Criação do Grupo Executivo da Indústria 
Automobilística (GEIA), implantando várias indústrias 
de automóvel no país; 
Criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear;
Expansão das usinas hidrelétricas, com a construção 
da Usina de Paulo Afonso, no Rio São Francisco e das 
barragens de Furnas e Três Marias; 
Abertura de novas rodovias, como a Belém-Brasília;
Criação da Superintendência para o Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene);
Fundação de Brasília. 



As eleições presidenciais de 1960
As eleições de 3 de outubro de 1960 foram vencidas 
pelo candidato oposicionista Jânio Quadros, ex-
governador de São Paulo apoiado pela UDN, na 
campanha da Vassoura contra a Espada. Jânio 
obteve 48% dos votos válidos, em um total de 
quase 6 milhões de votos, a maior votação obtida 
por um político brasileiro até então. Juscelino havia 
apoiado o marechal Henrique Lott, seu ministro da 
guerra e que havia garantido a posse de JK em 
1955. Lott era da aliança PSD-PTB que reelegeu 
João Goulart vice presidente da república. 



Governo Jânio Quadros 

Jânio da Silva Quadros foi o 
vigésimo segundo presidente do 
Brasil, entre 31 de janeiro de 1961 
e 25 de agosto de 1961, data em 
que renunciou, alegando que 
"forças terríveis" o obrigavam a 
esse ato. Em 1985 elegeu-se 
prefeito de São Paulo pelo PTB. 
Foi o único sul-matogrossense
presidente do Brasil.



Governo Jânio Quadros 
Jânio Quadros tinha um 
estilo pessoal de falar ao 
povo, dirigindo apelos que 
atraíam os desempregados e 
pobres. Ele fazia verdadeiras 
representações teatrais em 
público, sempre malvestido, 
para demonstrar sua ligação 
com o povo. Mesmo alguns 
socialistas e dissidentes do 
PTB se sentiam atraídos pelo 
seu discurso, aparentemente 
progressista.

Campanha de Jânio Quadros à
presidência da República.
nov. 1959 (Foto: O Globo)



Os primeiros momentos do governo
Jânio foi o primeiro presidente a tomar posse na 
nova capital, Brasília. Porém, empossado, Jânio 
Quadros perdeu o dinamismo que havia mostrado 
na campanha. Como disse o udenista Afonso 
Arinos, finda a batalha política, ficou perplexo, 
incerto, com a bandeira nas mãos sem saber o que 
fazer. Sem um programa claro, Jânio confundia 
governar com punir, e administrava com proibir, 
pautando-se em questões menores (corridas de 
cavalos nos dias de semana, biquínis nas praias e 
o uso de lança-perfume).



As contradições políticas e econômicas
A gestão de Jânio Quadros na 
presidência da República foi 
breve, durou sete meses. 
Neste curto período, Jânio 
Quadros praticou uma política 
econômica e uma política 
externa que desagradou 
profundamente os políticos 
que o apoiavam (UDN), 
setores das Forças Armadas e 
outros segmentos sociais.



A crise política

O governo de Jânio Quadros perdeu sua base de 
apoio político e social a partir do momento em que 
adotou uma política econômica austera e uma 
política externa independente. Na área econômica, 
o governo se deparou com uma crise financeira 
aguda devido a intensa inflação, déficit da balança 
comercial e crescimento da dívida externa. O 
governo adotou medidas drásticas, restringindo o 
crédito, congelando os salários e incentivando as 
exportações.



A crise política

Mas foi na área da política externa que o presidente 
Jânio Quadros acirrou os ânimos da oposição ao 
seu governo. Jânio nomeou para o ministério das 
Relações Exteriores Afonso Arinos, que se 
encarregou de alterar radicalmente os rumos da 
política externa brasileira. O Brasil começou a se 
aproximar dos países socialistas. O governo 
brasileiro restabeleceu relações diplomáticas com a 
União Soviética (URSS).



A crise política
As atitudes menores também 
tiveram grande impacto, 
como as condecorações 
oferecidas pessoalmente por 
Jânio Quadros ao 
guerrilheiro revolucionário 
Ernesto "Che" Guevara 
(condecorado com a Ordem 
do Cruzeiro do Sul) e ao 
cosmonáuta soviético Yuri 
Gagarin, além da vinda ao 
Brasil do ditador cubano 
Fidel Castro.

Jânio Quadros e outros com 
Ernesto Che-Guevara. Brasília, 

18 de agosto de 1961



A crise política

Essas atitudes controversas 
levaram grande parte da 
imprensa e a Cruzada 
Brasileira Anticomunista a 
iniciarem um intensa 
campanha contra Jânio 
Quadros. No entanto, ninguém 
gritava mais do que Carlos 
Lacerda, que pedia a cabeça 
de seu aliado da véspera.

Carlos Lacerda



A renúncia

Nesse contexto, isolado político e socialmente, em 
25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou o 
poder deixando toda a população assustada com 
sua atitude. Acredita-se que tal renúncia era apenas 
um tipo de encenação para que o Parlamento lhe 
oferecesse liberdade governamental além do apoio 
do exército brasileiro. O Congresso, ao contrário do 
que Jânio Quadros esperava, aceitou prontamente 
sua renúncia que daria a João Goulart a sua 
sucessão.



Carta renúncia
"Fui vencido pela reação e assim 
deixo o governo. Nestes sete 
meses cumpri o meu dever. 
Tenho-o cumprido dia e noite, 
trabalhando infatigavelmente, 
sem prevenções, nem rancores. 
Mas baldaram-se os meus 
esforços para conduzir esta 
nação, que pelo caminho de sua 
verdadeira libertação política e 
econômica, a única que 
possibilitaria o progresso efetivo 
e a justiça social, a que tem



Governo João Goulart

João Belchior Marques Goulart, 
conhecido popularmente como 
"Jango", foi um político 
brasileiro e o 24° presidente de 
seu país, de 1961 a 1964.  Antes 
disso, também foi vice-
presidente, de 1956 a 1961, 
tendo sido eleito com mais 
votos que o próprio presidente, 
Juscelino Kubitschek.



Cenário instável 
A renúncia de Jânio criou uma grave situação de 
instabilidade política. Jango estava na China e a 
Constituição era clara: o vice-presidente deveria 
assumir o governo. Porém, os ministros militares se 
opuseram à sua posse, pois viam nele uma ameaça 
ao país, por seus vínculos com políticos do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB). Apesar disso, não havia 
unanimidade nas altas esferas militares sobre o 
veto a Jango.



Campanha da legalidade
Liderada por Leonel Brizola, cunhado de Jango e 
governador do Rio Grande do Sul, teve início o que 
ficou conhecido como campanha da legalidade. 
Brizola e o general Machado Lopes, comandante do 
III Exército mobilizaram o estado em defesa da 
posse de Jango. Usando uma cadeia de mais de 
cem emissoras de rádio, o governador gaúcho 
conclamava à população a sair às ruas e defender 
a legalidade. A campanha da legalidade logo 
recebeu o apoio dos governadores Mauro Borges, 
de Goiás, e Nei Braga, do Paraná.



Regime Parlamentarista
No Congresso Nacional, os parlamentares também 
se opuseram ao impedimento da posse de Jango. 
Na volta da China, Goulart aguardou em 
Montevidéu, capital do Uruguai, a solução da crise 
político-militar desencadeada após da renúncia de 
Jânio. Como os militares não retrocediam, o 
Congresso fez uma proposta conciliatória: a adoção 
do parlamentarismo. O presidente tomaria posse, 
preservando a ordem constitucional, mas parte de 
seu poder seria deslocada para um primeiro-
ministro, que chefiaria o governo.



Regime Parlamentarista

No dia 02 de setembro de 1961, 
o sistema parlamentarista foi 
aprovado pelo Congresso 
Nacional. No dia 07, Jango 
assumiu a presidência. 
Tancredo Neves, do PSD de 
Minas Gerais, ministro do 
governo Vargas, tornou-se 
primeiro-ministro.

Tancredo Neves



Fim do parlamentarismo
No entanto, Tancredo Neves demitiu-se do cargo 
em junho de 1962 para concorrer às eleições de 
outubro do mesmo ano, que iriam renovar o 
Congresso e eleger os governadores e Goulart 
articulou a retomada do regime presidencialista. 
Após a saída de Tancredo, tornou-se primeiro-
ministro o gaúcho Brochado da Rocha, também do 
PSD. Neste período foi convocado um plebiscito
sobre a manutenção do parlamentarismo ou o 
retorno ao presidencialismo para janeiro de 1963. O 
parlamentarismo foi amplamente rejeitado, graças, 
em parte, às propagandas feitas por Jango.



A presidência de Goulart
A politização crescente das massas estendeu-se 
até o campo. No Nordeste consolidaram-se as Ligas 
Camponesas de Francisco Julião, lutando pela 
reforma agrária. Em fins de 1963, formou-se a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag).

O governo Goulart tinha consciência de que estava 
sendo pressionado por dois lados: a direita, 
querendo impedir as reformas, e a esquerda, 
exigindo sua execução.



A presidência de Goulart
Além das agitações sociais, 
Jango enfrentava profunda 
crise econômica e financeira. A 
saída que se apresentava era 
controlar a inflação e retornar 
ao crescimento econômico. 
Para isso, o ministro da 
Planejamento, o economista 
Celso Furtado, e o ministro da 
Fazenda, Santiago Dantas, 
elaboraram o Plano Trienal.

Celso Furtado

Santiago 
Dantas



Plano Trienal

Um conjunto de medidas que deveriam solucionar 
os problemas estruturais e econômicos do país, 
como a inflação e o aumento dos preços. Entre as 
medidas, previa-se o controle do déficit público e, 
ao mesmo tempo, a manutenção da política 
desenvolvimentista com captação de recursos 
externos para a realização das chamadas reformas 
de base, que eram medidas econômicas e sociais 
de caráter nacionalista que previam uma maior 
intervenção do Estado na economia.



Abrangência das reformas de base
Reforma educacional: visava combater o 
analfabetismo. Foi imposto que 15% da renda 
produzida no Brasil seria direcionada à educação. 
Reforma tributária: controle da remessa de lucros 
das empresas multinacionais para o exterior; o lucro 
deveria ser reinvestido no Brasil. 
Reforma eleitoral: extensão do direito de voto aos 
analfabetos e aos militares de baixa patente. 
Reforma agrária: terras com mais de 600 hectares 
seriam desapropriadas e redistribuídas à população 
pelo governo. Neste momento, a população agrária 
era maior do que a urbana. 



Contexto pré-golpe
Os congressistas não aprovaram a medida, o que 
impediu que o Plano Trienal obtivesse sucesso. 
Desgastado com a crise econômica e com a 
oposição de militares, o presidente procurou 
fortalecer-se, participando de manifestações e 
comícios que defendiam suas propostas. O 
comício mais importante ocorreu no dia 13 de 
março de 1964, em frente ao Edifício Central do 
Brasil, sede da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
O Comício da Central, como ficou conhecido, 
reuniu cerca de 150 mil pessoas, incluindo 
sindicatos, associações de servidores públicos e 
estudantes. 



Contexto pré-golpe

Goulart anunciou que tinha assinado um decreto 
encampando as refinarias de petróleo privadas e 
outro desapropriando terras às margens de 
ferrovias e rodovias federais. A oposição acusava 
o presidente de desrespeito á ordem 
constitucional, pois o Congresso não havia 
aprovado a proposta do governo de alteração na 
forma de pagamento das indenizações aos 
proprietários. Carlos Lacerda, então governador da 
Guanabara, disse que o presidente era um 
"subversivo".



Contexto pré-golpe
Em 19 de março, em São Paulo, foi organizada a 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, cujo 
objetivo era mobilizar a opinião pública contra o 
governo de Jango e a política que, segundo eles, 
idealizava a implantação de um regime comunista 
no Brasil. Após a revolta dos marinheiros e do 
discurso no Automóvel Clube do Brasil, em 31 de 
março de 1964 o general Olímpio Mourão Filho 
iniciou a movimentação de tropas de Juiz de Fora 
em direção ao Rio de Janeiro. Este foi o início da 
"Revolução Redentora", maneira como ficou 
conhecido o golpe de estado que derrubou o 
governo de João Goulart entre os militares.



O Golpe de 64
No dia 1º de abril de 1964, Jango retornou a Brasília 
e, de lá, para o Rio Grande do Sul. Brizola sugeriu 
um novo movimento de resistência, mas Goulart 
não acatou para evitar "derramamento de sangue" 
(guerra civil). Jango exilou-se no Uruguai e mais 
tarde na Argentina, onde veio a falecer em 1976. No 
dia 2 de abril, o Congresso Nacional declarou a 
vacância de João Goulart no cargo de presidente, 
entregando o cargo de chefe da nação novamente 
ao presidente da Câmara dos Deputados Ranieri 
Mazzilli. No dia 10 de abril, João Goulart teve seus 
direitos políticos cassados por 10 anos, após a 
publicação do Ato Institucional Número Um (AI-1).


