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REPÚBLICA POPULISTA (1946-1964)

A República Populista se inicia após o Estado Novo, comandado 

por Getúlio Vargas. Que era um governo totalitário, ditatorial, e 

que já não possuía mais prestígio político, pois havia acabado de 

lutar na 2ª Guerra Mundial contra regimes totalitários (ditaduras) 

em nome da democracia e do liberalismo! Após a Segunda Guerra 

Mundial o governo Vargas não se sustenta ideologicamente. 

Mesmo com o “Queremismo”, Getúlio é deposto pelo exército.

Populismo é uma forma de governar em que o governante utiliza 

de vários recursos para obter apoio popular. O populista utiliza 

uma linguagem simples e popular, usa e abusa da propaganda 

pessoal, afirma não ser igual aos outros políticos, toma medidas 

autoritárias, não respeita os partidos políticos e instituições 

democráticas, diz que é capaz de resolver todos os problemas e 

possui um comportamento bem carismático. É muito comum 

encontrarmos governos populistas em países com grandes 

diferenças sociais e presença de pobreza e miséria.



GOVERNOS POPULISTAS



Eurico Gaspar Dutra (1946 - 1951)

Sendo o primeiro presidente a ser eleito por meio do voto 

direto após o Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra venceu a 

disputa presidencial devido as bases políticas formadas 

pelo então ex-presidente Getúlio Vargas.

A disputa havia ocorrido entre três candidatos, Dutra, que 

contava com o apoio das alas trabalhistas do Partido 

Social Democrático e também do Partido Trabalhista 

Brasileiro; o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da 

União Democrática Nacional; e o civil Yedo Fiúza, filiado 

ao Partido Comunista Brasileiro. O apoio de Vargas foi 

crucial para sua vitória, tendo em vista o expressivo 

número de votos que conseguiu, mais de 50% deles.



Posse e governo
Assim que foi empossado, em 1946, ele teve que presenciar as 

tensões que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria e que 

envolvia todo o cenário político internacional. Olhando para 

dentro do próprio país, uma de suas primeiras atividades foi a 

convocação da Assembleia Constituinte que seria responsável 

por discutir as leis e também por integrar uma nova Carta Magna. 

Essa nova constituição foi oficializada no mesmo ano, e declarava 

autonomia para os três poderes, além da realização de eleições 

diretas para os cargos executivos e legislativos, estaduais, 

municipais e federais. Alguns aspectos devem ser destacados, 

como:

 O voto era proibido para militares e analfabetos;

 Voto feminino mantido, com idade mínima reduzida para 18 

anos;

 Apenas as mulheres que trabalhavam no funcionalismo público 

com algum cargo remunerado eram obrigadas a votar.



No campo econômico, no governo Dutra o Brasil passou a conseguir 

novamente um certo prestígio no cenário mundial, já que os níveis de 

importação foram crescendo, o mercado consumidor demonstrava 

um crescente interesse, o que ajudou o Brasil a absorver uma 

quantidade de bens de consumo significativa, principalmente no que 

dizia respeito aos Estados Unidos. Porém algum tempo depois a 

dívida externa brasileira voltou a crescer, já que a indústria nacional 

deu uma desacelerada e as reservas cambiais do país caíram.

Como já era de se imaginar, esses fatos levaram a uma grande piora 

na condição dos trabalhadores. O custo de vida da população se 

tornou mais elevado, enquanto que os salários haviam sido 

congelados desde o ano de 1942, sem sofrer nenhum tipo de 

alteração. Consequentemente vários movimentos grevistas surgiram, 

para piorar a situação ocorreu o aumento das tarifas dos ônibus e 

bondes de São Paulo em 1947, causando protestos que causaram 

confrontos entre os rebeldes e a polícia, além da depredação de 

prédios públicos. O governo culpava os comunistas pela autoria 

desses episódios, e buscou uma forma de tentar castigá-los.



Todos os parlamentares do PCB tiveram seus 

mandatos cassados, pois o governo colocou os 

comunistas na ilegalidade. Seguindo esse ato, 

ele adotou medidas pró-Estados Unidos 

rompendo relações de diplomacia com a União 

Soviética.

Eurico Gaspar Dutra foi o 16º presidente 

do Brasil. De carreira militar, o general 

Dutra nasceu na cidade de Cuiabá (Mato 

Grosso) em 18 de maio de 1883. Faleceu 

na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos, 

em 11 de junho de 1974.



Medidas adotadas em seu governo

Percebendo que o país se via com fortes 

problemas econômicos, Dutra adotou medidas 

que visavam facilitar a importação no que dizia 

respeito a maquinário industrial e combustível, 

e em maio de 1947 ele tentou reorganizar os 

gastos públicos com alimentação, saúde, 

transporte e energia por meio do Plano Salte. 

Graças a essas atitudes ele conseguiu que o 

Brasil obtivesse uma média anual de 

crescimento econômico de 6%.



Quando o ano de 1950 se aproximava, os brasileiros já 

ansiavam para ver quais seriam os nomes a estar na 

lista de candidatos a eleição presidencial que viria a 

ocorrer. Como havia acontecido na eleição anterior, o 

cenário político nacional ainda sofria uma forte 

carência no que dizia sentido a ter um forte líder 

político nacional, e tentando suprir essa necessidade 

os partidos lançaram seus candidatos tentando 

mostrar que eles eram a melhor opção para o país. O 

mineiro Cristiano Machado foi o nome escolhido pelo 

PSD, e a UDN apostou mais uma vez no brigadeiro 

Eduardo Gomes. O PTB optou por lançar um nome já 

conhecido de todos, Getúlio Vargas, que sem muita 

dificuldade venceu as eleições com 48% dos votos.



No dia 19 de abril de 1882, nascia      

na cidade de São Borja, Rio Grande 

do Sul, Getúlio Dornelles Vargas, o 

homem que viria a se tornar o 

presidente que passou mais tempo 

sobre a liderança de nosso país. 

O Segundo Governo Vargas (1951 – 1954)

Durante seus dois mandatos, o primeiro acontecendo 

entre os anos de 1930 a 1945, e o segundo, que vigorou de 

1951 a 1954, ele ficou conhecido pela fase de ditadura 

imposta entre os anos de 1937 e 1945, fase chamada 

de Estado Novo, e também pela sua preocupação com a 

classe trabalhista, pois foram nos seus mandatos que o 

povo brasileiro recebeu os maiores benefícios no que se 

dizia respeito aos direitos dos trabalhadores.



O segundo mandato
Como já era de se esperar, Getúlio voltou ao poder pela 

segunda vez, porém agora em um regime democrático, 

sendo levado pelos braços do povo. Com o intuito de 

conseguir muitas alianças para seu governo ele buscou 

parceria com diferentes setores da política, e se aliou tanto 

aos que defendiam a prática do nacionalismo quanto do 

liberalismo.

Nesse seu segundo mandado ele criou novamente 

empresas estatais que viriam a trazer um grande 

significado econômico para o nosso país, foram elas: A 

Petrobras, que tinha o objetivo de controlar toda a prática 

de prospecção e refino do petróleo nacional; e 

a Eletrobrás responsável por gerar e distribuir energia 

elétrica.



Outra atitude do seu governo foi convidar para assumir 

o Ministério do Trabalho, João Goulart, que em um 

período de intensa atividade grevista decidiu defender 

que era necessário reajustar o salario em 100%.

Como a maioria de suas atitudes tinham aspectos 

nacionalistas, em geral a elite e os setores do oficialato 

nacional não recebiam essas práticas com muita 

alegria. Um dos maiores críticos do governo era Carlos 

Lacerda, membro da UDN, que usava os meios de 

imprensa para acusar o governo de utilizar práticas 

corruptas e promover a esquerdização. Em 

contrapartida, no ano de 1954, o guarda pessoal do 

presidente, Gregório Fortunato, promoveu um atentado 

a Lacerda, que conseguiu sair com vida.



Suicídio de Getúlio Vargas
No ano de 1954, no Palácio do Catete, Vargas suicidou-

se com um tiro no peito, deixando uma carta testamento 

na qual estava escrito uma frase que seria lembrada por 

toda a eternidade: “Deixo a vida para entrar na História”.

Seus últimos dias de governo estavam sendo marcados 

por uma forte pressão política, tanto por parte da 

imprensa como dos militares, já que a situação 

econômica do país não era das melhores, o que 

acabava deixando a população descontente e 

aumentando ainda mais as críticas e as cobranças. Até 

os dias atuais o seu suicídio é um mistério a ser 

esclarecido, gerando ainda muitas polêmicas a cerca 

dele.



Mesmo com todo o seu lado ditatorial contradizendo sem 

perfil populista, Vargas foi um dos presidentes que mais 

investiu na infraestrutura e no trabalhador brasileiro. Sua 

atuação deixou marcas que duram até hoje, como o 

desenvolvimento do parque industrial brasileiro e a criação 

das leis do trabalho.

Dia 24 de Agosto

O Suicídio!





Café-Filho, vice de Getúlio, assume o poder

CAFÉ FILHO

CARLOS LUZ

Marechal Lott

Golpe preventivo

 Café Filho afastou-se do governo por problemas de 

saúde. Quem assume o poder é Carlos Luz, 

presidente da Câmara. No entanto é deposto pelo 

Marechal Lott, a fim de garantir a posse do 

presidente eleito JK.

 Até a posse, quem comandou o país foi Nereu 

Ramos, presidente do Senado.



Governo de Juscelino Kubistschek JK (1955-61)

Juscelino Kubitschek de 

Oliveira foi eleito presidente 

do Brasil nas eleições de 

1955, tendo João Goulart 

(Jango) como vice-

presidente. Assumiu o 

governo no dia 31 de janeiro 

de 1956, ficando no poder 

até 31 de janeiro de 1961, 

quando passou o cargo para 

Jânio Quadros.
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Plano de Metas

No começo de seu governo, JK apresentou ao 

povo brasileiro o seu Plano de Metas, cujo 

lema era “cinquenta anos em cinco”. Pretendia 

desenvolver o país cinquenta anos em apenas 

cinco de governo. O plano consistia no 

investimento em áreas prioritárias para o 

desenvolvimento econômico, principalmente, 

infraestrutura (rodovias, hidrelétricas, 

aeroportos) e indústria.



Desenvolvimento industrial
Foi na área do desenvolvimento industrial que JK teve 

maior êxito. Abrindo a economia para o capital 

internacional, atraiu o investimento de grandes 

empresas. Foi no governo JK que entraram no país 

grandes montadoras de automóveis como, por exemplo, 

Ford, Volkswagen, Willys e GM (General Motors). Estas 

indústrias instalaram suas filiais na região sudeste do 

Brasil, principalmente, nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e ABC (Santo André, São Caetano e São 

Bernardo). As oportunidades de empregos aumentaram 

muito nesta região, atraindo trabalhadores de todo Brasil. 

Este fato fez aumentar o êxodo rural (saída do homem do 

campo para as cidades) e a migração de nordestinos e 

nortistas de suas regiões para as grandes cidades do 

Sudeste.



Construção de Brasília: a nova capital

grande número de migrantes nordestinos. A 

grande obra de JK foi a construção de Brasília, 

a nova capital do Brasil. Com a transferência 

da capital do Rio de Janeiro para Brasília, JK 

pretendia desenvolver a região central do país 

e afastar o centro das decisões políticas de 

uma região densamente povoada. Com capital 

oriundo de empréstimos internacionais, JK 

conseguiu finalizar e inaugurar Brasília, em 21 

de abril de 1960.



Balanço do governo JK
A política econômica desenvolvimentista de 

Juscelino 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.





Construção de Brasília

• Execução de um projeto antigo, 

remonta ao começo da República;

•Justificativa: segurança e integração;

• projeto planejado por Niemeyer, artista 

de grande expressão no cenário 

internacional, que representa a 

modernidade;

• a construção contou com a 

participação de imigrantes nordestinos, 

chamados candangos

• em 1960 JK inaugura a nova capital do 

Brasil.
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O plano piloto
Oscar Niemeyer

Projeto arquitetônico 
inovador

"... Brasília nascia como uma flor naquela terra 

agreste e solitária…"

-Uma cidade erguida em plena solidão do 

descampado.

Niemeyer

" ...uma cidade em que a arquitetura se destacasse 

branca, como que flutuando na imensa escuridão do 

planalto..." 

–Uma cidade que de dia trabalhasse alegremente 

Niemeyer







Governo Jânio Quadros (1961)
Campanha eleitoral e eleição

Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente 
do Brasil, através do voto direito, nas 
eleições presidenciais de 1960. Jânio, que já 
havia sido vereador, prefeito e governador 
do estado de São Paulo, fez uma campanha 
eleitoral baseada na identificação com as 
massas. Passou a ideia de um cidadão 
simples (homem do povo) que tinha como 
objetivo moralizar o país. Como símbolo da 
campanha usou uma vassoura, pois dizia 
que ia varrer tudo que havia de errado no 
Brasil (principalmente a corrupção).



Jânio afirmava também, durante a campanha, 

que não tinha vínculo com os políticos 

tradicionais e com as forças poderosas do 

país. Faria, se fosse eleito, um governo voltado 

para os interesses populares. Apostou mais na 

imagem do que no conteúdo, já que não 

explicava a maneira pela qual iria resolver os 

principais problemas nacionais.

A campanha foi bem sucedida e Jânio venceu 

as eleições de 1960 com cerca de seis milhões 

de votos.



Governo Jânio Quadros
Jânio governou apenas sete meses, pois 

renunciou em 25 de agosto de 1961. Durante 

este breve período, tomou medidas polêmicas 

de pouca importância, sofreu duras críticas e 

não conseguiu estabelecer uma relação 

harmônica com o Congresso Nacional.



Economia

Sem um projeto eficiente para resolver os principais 

problemas econômicos do país, Jânio viu sua popularidade 

cair em função do aumento da crise econômica, 

caracterizada pelo crescimento da dívida externa e da 

inflação (heranças do governo JK).

As medidas econômicas tomadas por seu governo 

surtiram pouco efeito.

Política interna

Jânio buscou afastar-se das tradicionais forças políticas do 

país. Acredita que assim teria mais liberdade para 

governar, pois não teria compromissos com partidos 

políticos. Desta forma, as negociações com o Congresso 

Nacional ficaram difíceis e, muitas vezes, conflituosas.



Principais medidas polêmicas tomadas por Jânio:

- Proibição das brigas de galo.

- Proibição do uso de biquínis nas praias.

- Proibição do lança-perfume.

Política externa

Na área externa, Jânio procurou romper com a dependência dos 

Estados Unidos. Aproximou-se dos movimentos nacionalistas e de 

esquerda.

- Buscou reaproximar diplomaticamente o Brasil da União Soviética 

(país socialista).

- Enviou o vice-presidente, João Goulart, em missão oficial para a 

China (país que seguia o socialismo).

- Criticou a política dos Estados Unidos com relação a Cuba.

- Condecorou, com a ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara (uma 

das principais figuras revolucionárias comunistas do período).

Esta política externa desagradou muito os setores conservadores da 

sociedade brasileira, os políticos de direita e também as Forças 

Armadas do Brasil.



Renúncia

Com baixa popularidade, enfrentando uma 

crise econômica, sem apoio de grande 

parte do legislativo e com o 

descontentamento dos militares, o 

governo Jânio Quadros entrou em colapso 

sete meses após seu início. Em 25 de 

agosto de 1961, Jânio enviou uma carta ao 

Congresso Nacional comunicando sua 

renúncia. Deu poucas explicações dos 

motivos, falando apenas que havia “forças 

terríveis” contra ele.





Governo de João Goulart         (1961-63)

Os anos 1960 foram marcados por um 
cenário internacional extremamente 
conturbado, ancorado nas rivalidades 
geradas pela lógica da Guerra Fria. A 
Crise dos Mísseis Soviéticos e a Guerra 
do Vietnã são apenas dois eventos que 
exemplificam a tensão então existente. 
Na América Latina, as animosidades se 
aguçaram com o sucesso da Revolução 
Cubana e a implementação do primeiro 
governo socialista na região. O 
continente, área de influência 
estadunidense, vivia, então, sob a 
permanente missão de espantar toda e 
qualquer “ameaça comunista”.



A aproximação diplomática com a União Soviética e a homenagem 

prestada a líderes comunistas (como Che Guevara e o astronauta 

Yuri Gagarin) ampliaram ferozmente as críticas ao governo de 

Jânio Outro acontecimento que debilitou a popularidade do 

presidente foi o envio de seu vice João Goulart à China comunista. 

A visita levou à histeria os setores de oposição, que vinculavam a 

alta cúpula do governo brasileiro a um temeroso alinhamento ao 

bloco socialista. Quando Jânio Quadros abdicou à presidência 

(1961), toda essa carga de críticas foi justamente redirecionada 

contra Jango, ainda mais identificado com as perigosas 

“ideologias de esquerda”.

No Brasil, o combate ao “perigo 

vermelho” mostrava-se também 

como uma das maiores 

preocupações dos grupos mais 

conservadores. A crise que levou o 

presidente Jânio Quadros a 

renunciar deve ser, inclusive, 

relacionada a esse contexto..



Parlamentarismo e o plebiscito de 1963

A posse de João Goulart foi cercada de intensas 

controvérsias acerca de sua legalidade. Em pauta 

estava o debate sobre a legitimidade da ascensão de 

Jango ao poder, sendo questionado se novas 

eleições não deveriam ser convocadas. Na defesa de 

Goulart, foi criada a Campanha pela Legalidade, 

movimento liderado pelo governador do Rio Grande 

do Sul Leonel Brizola. Após acirradas discussões, a 

saída encontrada pela classe política brasileira foi a 

ascensão de João Goulart à presidência da 

República (1961-1964), concomitantemente à adoção 

do parlamentarismo no país, manobra que buscava 

claramente debilitar o novo chefe de governo.



Em 1963, no entanto, a convocação de um 

plebiscito viria a modificar profundamente o 

cenário político nacional. Em votação, estava a 

manutenção do sistema parlamentarista ou o 

retorno ao presidencialismo. Através de uma 

ampla margem de votos, a segunda proposta 

saiu vitoriosa, o que possibilitou o 

empoderamento de João Goulart.



Reformas de BASE e o comício da Central do Brasil

Um dos pontos mais polêmicos do governo João Goulart foi a 

proposta de um ousado plano de reformas que, conhecido 

como Reformas de Base, previa mudanças nos setores 

bancário, educacional, administrativo e agrário. Tais medidas 

tinham por norte o arrefecimento das desigualdades sociais 

que, então, rasgavam a realidade do país. Tal proposta, 

entretanto, baseada em ações de caráter popular, faziam 

aumentar as suspeitas sobre a simpatia de Goulart ao ideário 

comunista.

Neste momento, a sociedade brasileira parecia estar dividida 

entre grupos entusiastas e críticos fervorosos à administração 

de Jango. E foram os primeiros que assistiram ao 

pronunciamento do presidente naquele que foi um dos mais 

importantes comícios da história nacional, o Comício da 

Central do Brasil.



A gestação do Golpe de 1964
 Radicalização da atuação das Ligas Camponesas 

 Crescimento da oposição, que mesmo divergente quanto aos 
rumos políticos do país, tinham como opositor comum o 
governo de Jango.

 O setor militar passa a difundir a ideia de que somente 
através de um golpe a política brasileira seria restaurada e as 
ameaças radicais afastadas

 Jango tenta implementar as reformas de base por meio de 
decretos anunciados em comícios, gerando temor por parte 
das camadas mais conservadoras da sociedade.

 As forças armadas mobilizaram-se, a partir de MG, 
acreditando que um golpe seria a única saída para a ameaça 
de um possível golpe de estado, esse visto de diversas 
formas;

 Marcha de Deus pela Família e pela liberdade






