
Do apogeu à crise da 
República Liberal 



Governo de JK (1956-1961) 

Desenvolvimentismo 
 
 
 

“50 anos de progresso em 5 anos de governo: 
50 em 5” 

 
 
 

Plano de Metas 



Anos Dourados 

 
 Otimismo/típico de final de guerra 

 Desenvolvimentismo = Anos de JK 
 

Aliança com os Partidos PSD e PTB  

 
 PSD = apoiava a Política Econômica (representados por 

proprietários rurais, comerciantes e a burguesia industrial). 
 

 PTB   = Ministério do Trabalho(formado pelos sindicalistas/maioria 

dos trabalhadores urbanos). 
 

 MILITARES = General Lott (Ministério da Guerra). 

 

PLANO DE METAS 



 

Economia dependente (do capital estrangeiro das multinacionais). 

 

Dívida Externa do País. 
 
 
 

Altos gastos (com aumento de salários de funcionários civis e militares). 

 
 

Empréstimo com juros baixos ( não tinha correção monetária). 

 
 

Plano de Estabilização Econômica/ FMI (sem sucesso) 

 
 
 

 
 
 



Plano Político 
  

NACIONAL-DESENVOLVIMENTISTA 

 
 Baseava-se por três  orientações: 

 
 

1. Uma maior interferência do Governo na 
economia. 
 

2. Incentivo aos empresários nacionais/ampliação. 
 
 
3. Incentivo aos empresários estrangeiras. 

 



Os nacionalistas não aprovava a política do governo. 
 

Acreditavam na autonomia do país (pelos próprios 

empresários brasileiros). 
 

Os militares (apoiavam para garantir a segurança do país/para combater o 

comunismo). 
 
 

Plano Econômico = Plano de Metas 
 
 Previa integrar o desenvolvimento industrial como setores 

 
Estrada/Energia/Transportes/Portos e Educação. 

 
 
 O Plano de Metas previa a construção da nova CAPITAL. 

 
 



Governo Jânio Quadros (1961) 

Criticado por 
suas medidas 
polêmicas e pela 
política ambígua 
no contexto da 
guerra fria, 
Jânio Quadros 
renuncia em 
agosto de 1961. 



O breve governo de Jânio Quadros 
 
 Assumiu o governo depois de uma campanha 

populista centrada no combate à CORRUPÇÃO. 
 

 Desenvolveu uma política econômica antipopular 
no combate à INFLAÇÃO (com redução do déficit público, 

congelamento de salários e restrição ao crédito). 
 

 Política externa mais independente (com relações comerciais 

com governos socialistas da China, de Cuba e da União Soviética). 
 
 

 Combate ao COLONIALISMO PORTUGUÊS na 
África e Ásia e apoio à REVOLUÇÃO CUBANA. 



Governo de João Goulart (1961-1963) 

A fase parlamentarista  
 
 Com o renuncio de Jânio (o Congresso Nacional nomeou om 

presidente da Câmara para presidente da república em caráter provisório). 
 
 
 

 Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul 
(campanha legalista pelo cumprimento da Constituição e pela posse de Goulart). 
 
 
 

 O Congresso Nacional estabelece o regime 
PARLAMENTARISTA. 
 



 Setembro de 1961: Jango assume sob forte 
pressão dos setores conservadores (que o identificavam 

como simpatizante do comunismo). 
 
 

 Estabelece o PLANO TRIENAL (para estabelecer o 

crescimento econômico; porém o plano fracassa). 
 
 

 1963: plebiscito decide pela volta do 
presidencialismo ao Brasil. 
 

 As reformas de base: (conjunto de iniciativas que incluíam as 

 
 

Reforma Agrária/ Tributária Educacional/ Urbana/ Bancária e Política  



Marcha da família 
com Deus (grupo de 

conservadores contra o governo).  
 

 

GOLPE 
MILITAR  1964. 

 
 
INÍCIO DA 

DITADURA 
MILITAR NO 
PAÍS. 




