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Vamos relembrar os presidentes do período?

Dutra

Vargas

Café Filho

1946-1951

1951-1954

1954-1955

Goulart

Quadros

Kubitschek

1961-1964

1961

1956-1961

Tente responder:
A) Quem foi deposto?
B) Quem se suicidou?
C) Quem renunciou?

Qual desses presidentes tinha o lema:
50 anos em 5?
Como ele efetivou as ações de seu
plano?
9º. ano – Semana 3 – #etapa 2

3

Nacionalistas e Entreguistas
Você aprendeu que durante o período estudado havia dois grupos que
buscavam o desenvolvimento do país com propostas diferentes.
 Podemos dizer que hoje ainda percebemos esses dois tipos de

propostas?
 O que seria um governo entreguista?
 E um governo nacionalista?
De acordo com o você já aprendeu, reflita sobre como as reservas de
petróleo brasileiras poderiam ser usadas para o desenvolvimento do país.
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Eleições em outros tempos
Observe a cédula da eleição de 1955.
Como era a eleição para o maior cargo do
executivo com base na análise desta fonte
histórica?
 Identifique as diferenças e semelhanças com as

© Tribunal Superior Eleitoral, 1955

eleições atuais.
 Reflita sobre a importância do voto para a
construção de uma sociedade mais justa e
solidária. Qual é o papel do eleitor?

Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%A9dula_
presidencial_brasileira_de_1955.png> . Acesso em 13 jul. 2020.

Primeira cédula oficial utilizada no Brasil.
Eleições para presidente, 1955
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Populismo e perseguição
A promoção de medidas que visavam agradar a população foi um
traço constante nos governos dos anos do pós-guerra até a ditadura
militar no Brasil.
Com o alinhamento do Brasil aos EUA, a perseguição política interna
aos considerados “inimigos” do mundo capitalista se efetivou na
cassação do Partido Comunista, considerado ilegal a partir de então.
No Brasil havia o PCB (Partido Comunista Brasileiro) e o PC doB
(Partido Comunista do Brasil), que, apesar de terem uma origem comum,
seguiam linhas diferentes após a cisão provocada pelo XX Congresso do
Partido Comunista da União Soviética.

9º. ano – Semana 3 – #etapa 2

6

Leia alguns destaques de um documento do PCB que
circulou nos anos de 1950 como uma orientação aos seus
filiados, chamado Manifesto de agosto.
Nesse manifesto, o PCB defendia o confisco e a
nacionalização de todos os bancos, empresas industriais,
de serviços públicos, de transportes e de energia elétrica,
minas, plantações etc. “pertencentes ao imperialismo”.
Propunha o confisco das grandes propriedades
latifundiárias, sem indenização, e a entrega das terras
aos camponeses. Propunha-se também defender os
seguintes pontos: 1) um governo democrático e popular;
2) a paz; 3) a imediata libertação do Brasil do jugo
imperialista; 4) a entrega da terra a quem trabalha;
5) o desenvolvimento independente da economia
nacional; 6) liberdades democráticas para o povo; 7) a
imediata melhoria das condições de vida das massas
trabalhadoras; 8) instrução e cultura para o povo; e 9) um
exército popular de libertação nacional.

Na sua opinião, essas
pautas são atuais ou
passados 70 anos, o
Brasil já resolveu os
problemas denunciados
no manifesto?
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Em 1961, Jânio Quadros se elegeu com uma
campanha cujo mote era varrer a corrupção
do Brasil. O símbolo de sua campanha era
uma vassoura, simbolizando a limpeza que o
candidato prometia.

O discurso anticorrupção é uma constante nas
campanhas para cargos públicos eletivos no Brasil?
Como esse discurso pode encobrir a falta de
propostas concretas dos candidatos?

© Jornal Correio da Manhã

Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a2/Janio_Quadros_distribui_vassourinhas_em_
campanha_1960.png>. Acesso em: 24 jul. 2020.
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para ir além
A partir da obra do historiador Bóris Fausto, foram produzidos diversos
vídeos sobre a História do Brasil, organizados por períodos. Os vídeos
apresentam fontes históricas e análises do autor. Assista ao vídeo do
período dos governos populistas no link abaixo.

República Democrática Populista por Boris Fausto
https://www.youtube.com/watch?v=dFwzbYxOphs&list=PL7Z8Gg3Ocx80A8gL18qXPqd7rSbRrDXBj&index=6&t=0s
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