
 A República Populista (1930-1964) 
A longa Marcha para o golpe 

• Lacerda escreveu muitos  anos mais tarde: “Nos da UDN 
preparávamos o banquete para comemorarmos a queda 
de Vargas (...). Com seu suicídio, Vargas puxou a toalha 
da mesa do banquete...” 



A presidência de Café Filho 

(1954-1955) 

• Café Filho vice de Vargas assumiu o poder. 
 
• Membro do PSP, mas ligado a setores do PSD  e da UDN, tentou conciliar os três 

grupos. 
 

• Eleições legislativas (PSD – 114 dep.) – (PTB - 56 dep.) – UDN (84 dep.) 
 

• Eleições presidenciais 



Nova tentativa de golpe - 1955 

• “Grupo da Sorbonne “ – Golbery do Couto e Silva e 
o Gal. Castelo Branco,  agregados à Escola Superior 

de Guerra uniu-se a UDN  

 

 “julgavam uma drástica intervenção dos militares na 
política.” 



Eleições de 1955 

• UDN – Juarez Távora 

 

 

• PSP – Adhemar de Barros 

 

 

• Plínio Salgado 



Eleições de 1955 

O receio Udenista e do “grupo da Sorbonne” 

• A união do PSD e PTB lançado como 
candidatos: 

Juscelino Kubitschek             João Goulart 



Carlos Lacerda lançou sua nova palavra de 
ordem: 

“Os senhores JK e Jango não devem tomar posse, 
não podem tomar posse e  não tomarão posse”. 



Tentativa para evitar a posse de JK e 
Jango 

1º - Afastar o Gal. Teixeira Lott 

 

 

 

2º - Pretexto: enterro do Gal. Canrobert Pereira 

 

3º - Cel. Bizarria Mamede proferiu um discurso  
que incitava os militares a uma revolta 



• 4º - O presidente Café Filho licencia-se por 
motivos de saúde. 

 

• 5º - Carlos Luz presidente da Câmara dos 
deputados assumiria a presidência da 
república. 

 

• 6º - O Gal. Lott, solicitou a prisão de Mamede. 
Mas não foi obedecido. 

 

• 7º - Quem poderia resolver a situação; o 
presidente (Carlos Luz) 

 



8º - Carlos Luz não apoiou Lott, que no 
verbalmente demitiu-se do Cargo de Ministro 
de Guerra. 

 

Na noite de 10 de Novembro Lott foi alertado 
sobre o GOLPE. 

 

Na Madrugada do dia 11 de Nov. Lott coloca os 
tanques nas ruas do Rio de Janeiro. 



JK tomou posse em 31 de janeiro de 1956 



A presidência de Juscelino Kubitschek 
“O Presidente Bossa Nova” 

 (1956 – 1961) 



A presidência de Juscelino Kubitschek (1956 – 
1961) 

• O êxito de seu governo: 

 

1. habilidade política  

2.  sólida aliança entre PSD e PTB 

3.  centralização e eficiência administrativas 

4.  apoio das Forças Armadas – Gal. Lott 

5. Nacional-Desenvolvimentismo – Entrada do 
capital estrangeiro e multinacionais 



Plano de Metas 

• 1. Energia 

 

• 2. Transporte 

 

• 3. Indústria 

 

• 4. Educação 

                                       malograram 

• 5. Agricultura 



A presidência de Juscelino Kubitschek  

(1956 – 1961) 

• Entrada de multinacionais automobilísticas: 

 GM  - Ford - Wolkswagen 

• Entre 1955-1961: as rodovias federais passaram de 
22 mil Km para 35 mil Km 

 

• Numerosas obras públicas realizadas 



• Desenvolvimento nos setores de: 

• Siderurgia, metalurgia, petroquímica,  mecânica 
pesada, indústria automobilística, construção naval, 
grandes usinas hidrelétricas. 

 

Plano mais audacioso: a NOVACAP (1957-1960) 

Arquiteto – Oscar Niemeyer  

Urbanista – Lúcio Costa 



Mão de obra para construção de Brasília 

 
• Candangos – nordestinos utilizados como mão de 

obra barata na construção de Brasília 



21/04/1960 – Inauguração de Brasília 



Problemas na gestão JK 

• 1957 – greve 400 mil trabalhadores 

 

• 1958 - Trabalhadores reivindicam reforma 
agrária 

 

• 1959 - JK rompe negociações com o FMI 



Problemas na gestão JK 

• 1959 - Criação da SUDENE (seca assolava o Nordeste) 

 

• Oficiais da Aeronáutica se sublevam contra o governo  

 

• Inflação  

 

• Denúncias de corrupção 

 



A República Populista (1930-1964) 
 A longa Marcha para o golpe 

A presidência de Jânio Quadros (1961) 

“Forças Terríveis Ocultas” 



A presidência de Jânio Quadros (1961) 
“Forças Terríveis Ocultas” 

 



Janeiro/Agosto – 1961 - Jânio Quadros  
Política Interna 

• Caráter Conservador (entrada do capital estrangeiro) 

• Congelamento dos salários  

• Desvalorização monetária 

• Restrição ao crédito bancário 

• Inflação permaneceu alta 

 

• Os empresários, a classe média e operariado 
passaram a criticá-lo 

 

 



Janeiro/Agosto – 1961 - Jânio Quadros  
Política Interna 

• Proibição do uso de biquíni na TV 

 

• Proibição de rinha de galo e cancha reta (corrida de 
cavalo) 

 

• Proibição de lança-perfume nos bailes de carnaval 

• Regulamentação do jogo de carteado 

• Inspeções em repartições públicas  



Janeiro/Agosto – 1961 - Jânio Quadros  
Política Externa 

• Iniciou uma aproximação com a URSS 

• Agosto 1961, condecorou com a medalha do 
Cruzeiro do Sul, o revolucionário Ernesto Che 
Guevara 

 



Em pouco tempo Jânio: 

• Desprestigiado perante a opinião pública 

 

• Combatido pelo Congresso 

 

• Visto com desconfiança pelos militares 

 

• Atacado violentamente por Carlos Lacerda - UDN 



A manobra de Jânio 
 

comunista 



Fragmentos da carta de renúncia 
25 de Agosto 1961 

“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 direito o seu generoso povo. “ (...) 

 
"Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os 

estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da 
minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia. “ (...) 

 
"Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos 

dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu 
trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de 
servir nossa pátria."  

Brasília, 25 de agosto de 1961.  
Jânio Quadros"  

 



• Com a renúncia de Jânio, assume interinamente Ranieri Mazzilli 

 

• A ala golpista conservadora não aceitava a entrada do vice 
como presidente 

 

• O Congresso Nacional liderado por Leonel Brizola e amplos 
setores da opinião pública manifestaram-se favoráveis a posse 
de João Goulart 

• Início da Campanha da Legalidade – defendia a posse de Jango 



A solução para este impasse: 

• Adoção do sistema parlamentarista por meio da Emenda 
Constitucional nº 4 

• Jango assume como presidente, porém, sem poderes para 
governar. 



O período Parlamentarista 
         (1961-1963) 

Jango assume um país em crise: 
1. Economia em declínio 
2. Inflação em ascensão 
3. Equilíbrio político precário 
 
• Jango neste período busca recuperar seus poderes 

restabelecendo o presidencialismo 
 



O período Parlamentarista 
(1961-1963) 

• Entre setembro de 1961 e janeiro de 1963 o Brasil 
teve  três primeiros-ministros  

 

Tancredo Neves        Auro Moro             Brochado da Rocha        Hermes Lima                    



6 de Janeiro 1963 

PARLAMENTARISMO 

 

 

 

PRESIDENCIALISMO – 82% dos votos 



O Plano Trienal 

• Elaborado por Celso Furtado – tentativa a 
estabilizar a economia e conter a inflação 

• Criar condições para a implantação das Reformas 
de Base. 

 

• Foi um fracasso. 



A presidência de João Goulart  
(1963-1964) 

 
Reformas de Base: 

 
1. Reforma Agrária 
2. Reforma do Sistema Bancário 
3. Reforma do Processo Eleitoral 
4. Reforma da Legislação a respeito do capital 

estrangeiro e da remessa de lucros das multinacionais 
5. Reforma do Sistema Tributário 
6. Reforma no Sistema Educacional 
• Jango defendia uma reforma da Constituição de 1946 



Por que as Reformas eram temidas: 
 

• Prejudicaria os interesses e privilégios dos grupos 
conservadores, estes redobravam sua luta contra o 
governo , acusando-o abertamente de “estar a  

    serviço dos COMUNISMO internacional” 
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13 de março 1964 
  

Comício na Estação Dom Pedro II na Central  do Rio de 
Janeiro, Jango pediu apoio popular as Reforma de Base 



300 mil pessoas 



A reação dos conservadores – UDN 
19 de Março 1964 – São Paulo 

“Marcha da família com Deus pela Liberdade”  

 300 mil pessoas 



O início do golpe 

• No RJ o cabo José Anselmo, instigou os marujos reunidos 
em assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos a se 
declararem em assembleia permanente. (Agente da 
Cenimar – Espionagem da Marinha) 

 

• 25 de Março 1964 - O “motim dos marinheiros”, ocasionou 
o abandono dos chefes militares a Jango. 



Operação Brother Sam 

• Se fosse necessário os EUA daria apoio logístico e 
militar aos golpistas. 



1º de abril 1964 – o golpe 

• Os generais Luís Carlos Guedes e Olímpio Mourão Filho  + 
Gal. Castelo Branco + governadores : Magalhães Pinto (MG) 
– Carlos Lacerda (Guanabara) – Adhemar de Barros (SP) 

 

• Jango não reagiu, partindo para o exílio no Uruguai 
morrendo em 1976, na Argentina 



A entrada dos militares 


