HISTÓRIA DO BRASIL
Prof. Davidson Nichio (Abdulah)
DEMOCRACIAS POPULISTAS (1946-1964)
PRINCIPAIS PARTIDOS POLÍTICOS
(DÉCADAS DE 1940 A 1960)
Partido Social Democrático (PSD)
 Pró-getulista.
 Base ruralista.
 Elites agrárias e urbanas.
União Democrática Nacional (UDN)
 Anti-getulista.
 Elites urbanas, banqueiros, donos de veículos de informação.
 “Entreguista”.
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
 Pró-getulista.
 Bases sindicais, operários.
 Nacionalista / Sindicalista / Populista.
Partido Comunista Brasileiro (PCB)
 Nacionalista esquerdista.
 Intelectuais de esquerda, artistas, universitários.
 Curta duração (fechado em 1947).


GOVERNO DUTRA (1946-1951)
Eleições: Eduardo Gome/UDN x Dutra/PTB-PSD (venceu).

Medidas políticas
 Constituição de 1946 (“Democrática”):
- Retorno do federalismo.
- Equilíbrio dos 03 poderes.
- Mandato presid. de 05 anos.
- Fim da pena de morte.
- Sufrágio universal.
- Liberdade partidária (não ocorreu na prática).
 Criação da Escola Superior de Guerra (ESG).
 Fim dos cassinos e dos jogos de azar.
 1947: rompimento com a URSS e fechamento do PCB.
 Reprimiu sindicatos.
 Plano SALTE (Rodovia Dutra/RJ-SP / Usina Hidr. São Francisco/PE): FRACASSO
Medidas econômicas
 Intervencionismo estatal.
 “Entreguismo” (facilidade para importações).
 Esgotamento das reservas financeiras.


GOVERNO VARGAS (1951-1954)
Eduardo Gomes (UDN) x Vargas/PTB (vendeu).

Medidas políticas (nacionalistas)
 BNDE: financiamento de projetos econômicos.
 Criação do Cnpq: financiamento de pesquisas.
 Lei de Remessa de Lucros (1952).
 Campanha “O Petróleo é Nosso” => Petrobrás (1953).
 Aumento do salário mínimo em 100% (1954).
 Disputa interna pelo poder, reflexo da Guerra Fria:
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(ESQUERDA)
Favoráveis a Vargas e
ao projeto nacionalista

X

(DIREITA) -----------> oposição a Vargas
Favoráveis à parceria com
o capital estrangeiro
(Projeto Liberal)
--------------Forças conservadoras
--------------Alto empresariado urbano
Militares anticomunistas
Latifundiários
Partidos de direita (ex. UDN)
Igreja “conservadora”
Capital estrangeiro

--------------Movimentos populares
organizados
--------------Movimento sindical
Movimento estudantil
Ligas camponesas
Partidos de esquerda (ex. PTB)
Igreja “progressista”

OBS.: Nas forças armadas, os oficiais defendiam diferentes pontos de vista. Além dos militares
anticomunistas, havia os legalistas e também os que apoiavam o nacionalismo econômico.
Crise do governo
 Pressões políticas contra o governo: denúncias de corrupção / pedidos de impeachment.
 O “Manifesto dos Coronéis”.
 Atentado na Rua Tonelero (Lacerda: ferido / Major Vaz: morto).
 Investigação: “República do Galeão”.
 Desfecho trágico: suicídio de Vargas (24/08/1954).
Difícil sucessão (16 meses)
 Café Filho (vice-presid.): afastado por doença.
 Carlos Luz (pres. da Câmara): tentativa de golpe.
- Contragolpe: “Golpe Preventivo”(Minist. Teixeira Lott).
 Nereu Ramos (pres. do Senado): conclui o mandato.




JUSCELINO KUBITSCHEK (1956-1961)
Apoiado pelo PSD e pelo PTB.
Vice-presidente: João Goulart.

Medidas políticas
 Lema: “50 anos em 5”.
 Plano de Metas: 30 metas nas áreas social (educação e alimentação), industrial (petróleo, aço,
multinacionais) e de infraestrutura (rodovia e energia).
- Construção de Brasília (meta síntese).
- Construção das Rodovias Federais (BRs).
- Construção das hidrelétricas de Furnas e Três Marias.
OBS.: JK valorizou as áreas industriais e infraestruturais, mas negligenciou as áreas sociais.
 Criação da SUDENE.
 Propôs a Operação Panamericana (OPA).
Medidas econômicas
 Tripé econômico: Capital estatal – capital privado – capital estrangeiro.
 Entrada de multinacionais (Volkswagen, Ford, GM).
 Aproximação inicial, mas depois rompimento com o FMI.
Consequências do governo JK
 Atmosfera de otimismo / “anos dourados”.
 Sucesso no futebol (Copa de 1958).
 Qualidade da cultura nacional (Cinema, música – bossa nova).
 Elevada dívida externa.
 Inflação.
 Déficit público.
 Êxodo rural.
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JÂNIO QUADROS (1961)
Apoio inicial da UDN (governou com um ministério udenista).
Eleito pelo Partido Democrata Cristão (PDC).
Vice: João Goulart (PTB-PSD).
Governou 7 meses.

Medidas políticas / econômicas
 Prometeu “varrer” a corrupção do Brasil (“Varre, varre, varre vassourinha”).
 Apoio à Conferência de Bandung (autodeterminação dos povos).
 Reatou com a URSS.
 Condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul.
 Proibiu o uso de biquíni em desfiles, a briga de galo e restringiu a corrida de cavalos.
 Tentou controlar a inflação (sem sucesso).
 Perdeu apoio político dos conservadores.
 Renunciou tentando conquistar apoio do povo, alegando pressão de “forças ocultas”.
Crise sucessória
 UDN tenta impedir posse do vice (Jango).
 Campanha da Legalidade (PTB) – Leonel Brizola.
 Solução: parlamentarismo.

JOÃO GOULART (1961-1964)
Medidas políticas
 Plebiscito (1963): Parlamentarismo x Presidencialismo (vitória / 82%).
 Instabilidade política.
 Plano Trienal:
- Reduzir o déficit público, desvalorizar a moeda nacional para estimular as exportações, diminuir as
importações, conter salários, demitir funcionários públicos.
- Foi um fracasso.
 Reformas de Base:
- Reforma agrária, bancária, administrativa, eleitoral, educacional, limitação das remessas
financeiras ao exterior.
- Apoiadas pelas Ligas Camponesas, pela UNE, sindicatos, clero progressista.





Apelo às massas:
- 13/março - Comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em apoio às Reformas de Base.
Reação da oposição: militares, udenistas, latifundiários, classe média conservadora, alto clero.
- 19/março - Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em SP, contra João Goulart.
25/03/1964: A Revolta dos Marinheiros – Jango perde o apoio dos oficiais das Forças Armadas.
31/03/1964: Golpe civil-militar que depôs Jango.
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