
JUCELINO KUBSCHEK

50 anos em 5…



Introdução
• O governo JK foi um dos mais importantes

governos presidenciais no nosso país. Juscelino
Kubitschek é um dos homens mais famosos e 
respeitados da história do Brasil, devido à
revolução tecnológica realizada por ele no país
e pela construção de Brasília.

• Apesar disso, seu governo também teve várias
controvérsias, sendo acusado de aumentar a 
dívida externa e prejudicar o país. Procuramos
analisar os dois lados do mandato desse
homem que foi uma das maiores
personalidades do país.



O Brasil Antes de JK

• O país então era ainda uma imensa fazenda, 
vindo da exportação de café, de algodão, de 
açúcar, de tabaco, de couros e de cacau. Desde 
a revolução de 1930, Getúlio Vargas, sempre 
amparado num estado forte, vinha aos poucos 
mudando o perfil econômico do país, investindo 
em siderurgia e, depois, no seu segundo 
mandato (1951-54), na Petrobrás.



O plano de Metas

• Empossado no dia 31 de janeiro de 1956, 
Juscelino quase que de imediato, em 
fevereiro mesmo, apresentou a nação o 
seu Plano de Metas. Tratava-se de um 
ambicioso projeto de, com auxilio do 
capital estrangeiro, transformar o Brasil 
numa nação industrializada no mais 
rápido espaço de tempo possível, 
justificando assim a sua promessa de 
campanha de fazer “50 anos em 5”. 



As 31 Metas

•

Estruturar o país educacionalmenteEducação (meta 30) 

Alumínio, metais não ferrosos, álcalis, 
papel e celulose, borracha, exportação 
de ferro, industria de automóveis e 
construção naval, maquinas pesadas e 
material elétrico. 

Indústrias de base (metas 19 a 29) 

Trigo, armazenagem e silos, frigoríficos, 
matadouros, tecnologia no campo e 
fertilizantes 

Alimentação(metas de 13 a 18) 

Reativar estradas de ferro, estradas de 
rodagem, portos, barragens, marinha 
mercante e aviação 

Transportes (metas de 6 a 12) 

Energia elétrica, nuclear, carvão, 
produção e refino de petróleo 

Energia (metas de 1 a 5)



Partidos, militares e interesses

• O plano de metas de JK conseguiu atender as 
expectativas dos dois partidos apoiadores de 
Juscelino, o PSD e o PTB. O PTB via no 
desenvolvimento industrial uma oportunidade de 
fortalecer os trabalhadores, enquanto o PSD 
acreditava numa renovação na política brasileira
e numa ampliação de mercados e 
possibilidades de negócios.



• Os militares também apoiavam o 
desenvolvimento industrial, por acharem que ele 
geraria desenvolvimento econômico, e, como 
conseqüência, aumento do poderio militar. 

• A UDN, por sua vez, denunciava os imensos 
gastos e a entrada de capital externo, que 
gerava inflação e aumentava a dívida externa.   
Além de tudo, havia a controversa construção 
de Brasília, que custava vultuosas quantias ao 
governo brasileiro.



Brasília - a nova capital
• A promessa de erigir uma nova capital no 

Planalto Central, chamada ao estilo da época de 
NOVACAP, surgira durante a campanha 
eleitoral. 

• Determinada a transferência da capital federal 
pela Mensagem de Anápolis, de 18 de abril de 
1956, a construção de Brasília, fixada no prazo 
de 3 anos e 10 meses, iria modificar tal 
situação. A máquina administrativa estatal ao 
sair do Rio de Janeiro, onde se encontrava fazia 
dois séculos, deslocando-se para o centro do 
Brasil, produziu um enorme choque na região. 



• Apesar das vantagens para a região, a oposição
criticava o projeto, considerando-o ousado
demais, o que mostrou-se real, já que a 
NOVACAP aumentou muito a dívida externa
brasileira, que causou e vem causando muitos
problemas até hoje.

• Esse projeto ambicioso de JK e Oscar 
Niemmayer causou muitas controvérsias e 
dividiu o país: os conservadores se colocavam
firmemente contra a construção de Brasília, 
enquanto as massas concordavam, sem
perceber que aquilo distanciaria o povo da
política, o que dificultava a democracia. 



O governo de JK foi um período de grande
desenvolvimento econômico e abertura de 
mercado. Na foto, a inauguração da
Volkswagen no Brasil e JK desfilando num 
fusca, imagem que se tornou um dos 
ícones de seu governo.



A morte e a consagração de Juscelino

"Como poderei viver, sem a tua, sem a tua companhia"
"Peixe-Vivo", canção folclórica

• Inaugurada a nova capital em 21 de abril de 1960 e 
encerrado o seu mandato presidencial em 1961, transmitido 
democraticamente o cargo para o seu sucessor Jânio 
Quadros (ex-governador do Estado de São Paulo), Juscelino 
preparava-se para um retorno ao poder quando deu-se o 
Golpe Militar de 1964. Cassado (era senador pelo Estado de 
Goiás) e preso pelos militares em 1965, submetido a um IPM 
(inquérito), ele foi obrigado a viver por algum tempo no 
exílio. Passou a alimentar a esperança de ver-se algum dia 
anistiado ou reabilitado para voltar a concorrer à
presidência da república. Brasileiríssimo, homem de queijo 
com goiabada, não se sentia a vontade no exterior. Morreu 
isolado e desgostoso, vítima de um acidente de estrada, no 
dia 22 de agosto de 1976, vindo de São Paulo pela Rodovia 
Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Na ocasião, seu carro 
abalroado por um ônibus , entre as marcas 164-165, saltou 
para outra pista sendo esmagado por uma carreteira. 



Conclusão

• A era JK trouxe grande desenvolvimento
para o país, aumentando os indices de 
educação e saúde, trazendo grandes
empresas multinacionais para o país. 
Apesar dessas e outras modificações no 
governo brasileiro, o governo JK também
teve seu lado negativo e ainda existem
muitos mistérios sobre a vida e o governo
dessa grande personalidade do nosso
país.


