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•DATA: 22 DE MAIO
CONTEÚDO:
O REGIME LIBERAL POPULISTA

OBJETIVOS:

Com esta aula, os alunos (as) poderão aprender aspectos da
história do Brasil que ocorreram entre 1945 e 1964.
Compreenderão o que foi o movimento populista, quais foram os
governos populistas, suas conquistas e suas influências nos dias
de hoje. Ou seja, o aluno aprenderá as características importantes
dos governos de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino
Kubitschek, Jânio da Silva Quadros e João Goulart.

•Recursos:
•Uso da fotografia como registro de versões da história e vídeos
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• As eleições de 1945 marcaram o fim do Estado Novo e da ditadura varguista
no Brasil.

• Foram escolhidos um novo presidente e deputados constituintes;
• Contexto – Guerra Fria;
• 1946 – nova Constituição brasileira ( 5ª na história do país);

• VOTO SECRETO
• MANDATO DE 5 ANOS
• VOLTA DOS 3 PODERES
• ANALFABETOS, SOLDADOS E CABOS NÃO VOTAVAM
• SEM DIREITO A GREVE
• GARANTIA DE LIBERADDE DE EXPRESSÃO
• BRASIL SE TORNA UMA REPÚBLICA LIBERAL
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• APOIADO POR VARGAS;
• Liberalismo (Não-intervenção do Estado na

economia);
• Tímido intervencionismo (controle do câmbio e a

regulamentação das importações);
• Alinhamento do Brasil aos EUA no contexto da

Guerra Fria (Imperialismo Cultural);
• Rompimento das relações diplomáticas com a URSS;
• Ilegalidade do PCB;
• Os políticos do PCB são cassados;
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• Aumento das importações e Déficit Comercial;
• Aumento do custo de vida;
• Proibição de greves e intervenção em sindicatos;
• Plano Salte (saúde, alimentação, transporte e

energia);
• Pavimentação da Rio - São Paulo (Via Dutra).
• Proibição do jogo do bicho e fechamento dos

cassinos;
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Dutra (esq.) e o presidente Harry 
Truman: a interferência dos EUA em 

tempos de Guerra Fria.



• Em 1950, iniciou-se a campanha eleitoral para a sucessão de 
Dutra.

Vargas voltou e , no carnaval de 1951, 
dançava-se ao som de uma marchinha 

que dizia: 
“Bota o retrato do velho outra vez

Bota no mesmo lugar
O sorriso  do velhinho faz a gente 

trabalhar...”
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• Nacionalista;
• Criação da Petrobrás e Eletrobrás;
• Reforço dos sindicatos;
• Criação do BNDE (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico);
• Em 1954, propôs 100% de aumento no salário-

mínimo.(Ministro do trabalho – João Goulart/”Jango”)
• Empresários nacionais, associados ao capitais 

internacionais, financiaram a oposição ao governo através 
da UDN e do seu líder e governador da Guanabara Carlos 
Lacerda (dono da Tribuna da Imprensa).
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