


- Multinacionais: automóveis + eletros 
- Capitais Externos - Empresas Estrangeiras: Ford, VW, Gillete.
(abertura econômica) - Financiamentos: Presença de $ Externos.
Sumoc (113): facilidade de importar

- Transportes: ferrovias, estradas, pontes.
- Incentivos do Estado: - Investimentos: indústria pesada.
(intervenção/participação) - Energia (Usinas): Furnas + 3 Marias.

- Participação da Burguesia Nacional: comércio + serviços + indústria.
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INVESTIMENTOS DO ESTADO: 
INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, ESTRADAS E USINAS HIDERELÉTRICAS
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PUJÂNÇA ECONÔMICA (clima de euforia):
- Crescimento Econômico = 7 % a.a.
- Crescimento Industrial = 80 %
- Crescimento Transporte (estradas + autos) = 600 %
- Maior presença: Multis + Capital Externo.
Obs.: abertura às empresas externas: internacionalização da Economia.

- Consumo de Produtos duráveis: tv, rádios, motos, autos, geladeira, fogão, 
ferro de passar (elétrico), sofás, aspirador de pó...

SETOR DE TRANSPORTES:
- Abertura de estradas = “Substituição” ferrovias.
- Transporte rodoviário = indústria Volks, GM, Ford, Good Year, Pirelli...
- Fabricantes de pneus, vidros, tintas, parafusos, plásticos...
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CONSUMOLÂNDIA = transformações nos costumes:
- Geladeira + Televisão + rádio + toca-discos.
- Apartamento + Enceradeira + aspirador de pó.
- Ar condicionado + Brinquedos (plástico).
- Automóveis + Viagens...
- Cinema & teatro.

PROPAGANDA: estilo de vida americano (American way of life)

ÊXODO RURAL = URBANIZAÇÃO: especulação imobiliária, edifícios, 
cultura do apartamento, consumismo (vida prática), isolamento social... 

Obs.: GOVERNO: “motor do progresso e da modernização brasileira”
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Fonte: O Cruzeiro, n.27, 16 abr. 1960
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Nos anos 1950, a Coca-Cola era 
acusada pelos seus concorrentes 
nacionais (Guaraná Champagne, 

da Antarctica) de ser 
extremamente americana e não 
traduzir a “essência brasileira”. 
Para se defender, a Coca-Cola 

recorreu à sua embalagem, como 
mostra o texto do anúncio.
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“NEM TODOS “DE BRASÍLIA” SÃO CORRUPTOS”
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 A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA:
- Meta Síntese (31): NOVACAP.
• Dar “segurança” à Capital Federal.
• Interiorizar/integração Nacional.
• Distanciar o povo  do poder.
• Dispositivo Constitucional (1889–1891)
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PROJETO DA NOVACAP: NIEMAYER
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- A minha inspiração é o universo. O universo é curvo, é feito por ondas e curvas. A
minha obra é inspirada na curva da mulher brasileira, na curva da mulher amada.
(Oscar Niemayer).
- Os prédios do Niemayer são bonitos de se ver, mas péssimos para se morar! (Jânio
Quadros).
- É uma extensão da Lagoa da Pampulha, com a diferença que o caixa 2 para a
construção desta cidade (porcaria) saiu do bolso de todos os contribuintes brasileiros.
(Carioca indignado por perder o status de Capital)
- Brasília: delírios faraônicos do seu chefe.
- Maior presídio de luxo e segurança mínima do mundo.
- Ilha da Fantasia, mas cercada de terra, e mato.
- Onde os brasileiros de cada estado escolhem os piores corruptos e cidadãos da pior
espécie para representá-los por quatro anos no planalto central e ferrar toda a Nação.
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- CIDADE SEM GENTE.
- CIDADE SEM ESQUINAS.
- CIDADE DE BUROCRÁTAS.
- ILHA DA FANTASIA.
- CIDADE SEM CONVÍVIO SOCIAL.

- PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE
Importância do Plano Piloto: marco da arquitetura 
e do urbanismo modernos.
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ANOS DOURADOS: EUFORIA NACIONAL...
- Rádio & Televisão (Tupi, Rio).
- Cinema (Atlântida = Cangaceiro)
- Vera Cruz = Mazzaroppi
- Teatro de Arena: produção crítico social.
- Futebol: Paixão Nacional.
- Brasil: Campeão da Copa de 1958.
- Maria Esther Bueno (tênis), João do Pulo (atletismo), Éder Jofre (boxe).
- Carnaval: confetes, lança-perfume. 
- Cassinos e Jogo do Bicho.
- Lambretas, Carro “rabo de peixe”...
- Rock n’ Roll: Elvis Presley + James Deam.
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Louis Armstrong, Juscelino Kubitschek, Grande Otelo e, ao fundo, Pixinguinha - 1957
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O presidente da República, JK, entre Dorival Caymmi, Fernando Lobo, 
Pixinguinha, Lamartine Babo e Louis Armstrong Luis Edgardi 1957 / O Cruzeiro.
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Brigitte Bardot
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James Dean
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Elvis Presley
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Marilyn Monroe
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Anos Dourados: praia, sol, carnaval, samba, curtição, cerveja, lança-perfume...
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Mini Saia, bota de cano alto
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Lambreta Tecidos sintéticos
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João do Pulo, Olimpíadas 1952, 1956.
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Éder Jofre
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Brasil: Campeão Mundial de Futebol 
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Brasil: Campeão Mundial de Futebol 
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Brasil: Campeão Mundial de Futebol 
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Juscelino Kubitschek recebe os 
Campeões Mundiais de Basquete. 

4 fev. 1959

JK e a Taça Jules Rimet.
Palácio Laranjeiras. Rio de Janeiro, 10 de 

julho de 1958.
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Martha Rocha...
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O governador da Bahia, Juracy Magalhães (d), apresenta a Miss Brasil de 1954, 
Martha Rocha, ao presidente Juscelino Kubitschek (e), durante evento em 1960.
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TIME Magazine Cover: Juscelino Kubitschek - Feb. 13, 1956
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BOSSA NOVA:
- Samba + Jazz + Violão + Banquinho.
- João Gilberto, Tom Jobim...

“Chiclete com Banana”.
Eu só boto bebop no meu samba
Quando tio sam tocar o tamborim
Quando ele pegar
No pandeiro e no zabumba.
Quando ele aprender
Que o samba não é rumba.
Aí eu vou misturar
Miami com Copacabana.
Chiclete eu misturo com banana...
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O presidente norte-americano Dwight Eisenhower (braços erguidos) visitou o Brasil em 1960 e se 
espantou com a construção de Brasília, que seria inaugurada apenas dois meses após essa visita.
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A Guerra Fria durou várias décadas. Juscelino Kubitschek e o John F. 
Kennedy (EUA). Implantação da Aliança para o Progresso, 1962.
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Juscelino Kubitschek recebe a visita de Fidel Castro.  1959.
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1. (UEL PR/1999) O programa desenvolvimentista conhecido como Plano
Metas ou Programa de Metas, elaborado no governo presidente Juscelino
Kubitschek, consistia em várias metas agrupadas em cinco setores:

a) Energia, Comércio, Exportação, Habitação e Alimentação
b) Transportes, Energia, Indústria, Educação e Alimentação
c) Agricultura, Exportação, Saúde, Transporte e Emprego.
d) Estradas, Navegação, Indústria, Agricultura e Emprego.
e) Indústria, Comércio, Saúde, Habitação e Educação.
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2. (UFRGS/2004) Leia o trecho abaixo, extraído de manifestação do Presidente Juscelino
Kubitschek. "Industrializar aceleradamente o país, transferir do exterior para o nosso
território as bases do desenvolvimento autônomo; fazer da indústria manufatureira o
centro dinâmico da atividade econômica nacional - isto resumia o meu propósito, a
minha opção." Considerando a estratégia de desenvolvimento do governo de Juscelino
Kubitschek, assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações.

(__) A prioridade era atrair capital estrangeiro para todos os setores econômicos que
pudessem gerar divisas via exportação.
(__) A estratégia do governo visava recusar a entrada de capitais estrangeiros, pois o
objetivo era a industrialização por substituição de importações, como se percebe pela
expressão "desenvolvimento autônomo".
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(__) O objetivo de JK era associar capital e empresas estrangeiras aos programas de
desenvolvimento industrial, visando um crescimento rápido.
(__) A estratégia do governo era compensar o declínio da exportação de café com o
incremento da produção industrial para a exportação, como forma de acumular
divisas.
(__) A transferência de bases industriais do exterior para o Brasil buscava fomentar e
abastecer um mercado interno que deveria ser expandido, substituindo as
importações de manufaturados.
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3. (ANPEC 1997) O crescimento expressivo da indústria brasileira, na segunda metade da
década dos cinquenta, deveu-se, em parte, à política desenvolvimentista então
implementada - consubstanciada no Plano de Metas do Governo Kubitschek. Em relação à
este período pode-se afirmar que:

( 0) o ano de 1956 assinala o início de um período de crescimento do produto industrial,
após uma década de estagnação;
( 1 )a política cambial então implementada favoreceu a importação de bens de capital;
( 2 ) dentre os motivos que explicam as altas taxas de crescimento da economia brasileira
no período, destacam-se as políticas de fomento ao setor agrícola;
( 3 )o crescimento da indústria foi financiado exclusivamente por capital externo e por
poupanças privadas domésticas;
( 4 ) o Plano de Metas foi o primeiro plano consciente de política industrial implementado
no país


