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Os Anos 50
Os anos 50 foram marcados por grandes avanços científicos, tecnológicos e mudanças culturais e
comportamentais. Foi a década em que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande
mudança nos meios de comunicação. No campo da política internacional, os conflitos entre os blocos
capitalista e socialista (Guerra Fria) ganhavam cada vez mais força. A década de 1950 é conhecida como o
período dos "anos dourados".
Esportes: realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 1950. O Uruguai sagrou-se campeão após
vencer a seleção brasileira, em pleno Maracanã, pelo placar de 2 a 1.
Ciência e Tecnologia: em 1957, o Sputinik II coloca em orbita da Terra o primeiro ser vivo, a cadela Laika.
Comunicações: a TV Tupi, inaugurada em setembro de 1950, é o primeiro canal de televisão da América
Latina. Lançamento do primeiro satélite, o Sputinik I (1957).
Guerras e Conflitos: começa a Guerra da Coreia em 25 de junho de 1950.
Cultura e Arte: no dia 20 de outubro de 1951, é inaugurada a I Bienal Internacional de Arte de São Paulo.
Política: em outubro de 1955, Juscelino Kubitschek (JK) é eleito presidente do Brasil.
Economia: criação da empresa estatal Petrobrás, em 1953.
Música: com muito rock e um estilo dançante, Elvis Presley começa a fazer sucesso em 1956. O estilo musical
brasileiro Bossa Nova começa a fazer sucesso. Os maiores representantes deste movimento foram: Tom
Jobim, Vinícius de Morais e João Gilberto. No final da década de 1950, é formada a banda de rock Beatles.
GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK
Introdução: Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 1955, tendo
João Goulart (Jango) como vice-presidente. Assumiu o governo no dia 31 de janeiro de 1956, ficando no poder
até 31 de janeiro de 1961, quando passou o cargo para Jânio Quadros.
Construção de Brasília: Além do desenvolvimento do Sudeste, a região Centro-Oeste também
cresceu e atraiu um grande número de emigrantes nordestinos. A grande obra de JK foi a construção de
Brasília, a nova capital do Brasil. Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, JK pretendia
desenvolver a região central do país e afastar o centro das decisões políticas de uma região densamente
povoada. Com capital oriundo de empréstimos internacionais, JK conseguiu finalizar e inaugurar Brasília, em
21 de abril de 1960.
Balanço do governo JK: A política econômica desenvolvimentista de Juscelino apresentou pontos
positivos e negativos para o nosso país. A entrada de multinacionais gerou empregos, porém, deixou nosso
país mais dependente do capital externo. O investimento na industrialização deixou de lado a zona rural,
prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola. O país ganhou uma nova capital, porém a dívida
externa, contraída para esta obra, aumentou significativamente. A migração e o êxodo rural descontrolados fez
aumentar a pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país.
Juscelino Kubitscheck foi acusado de corrupção no período em que foi presidente. As denúncias se
multiplicaram durante a construção de Brasília: havia sérios indícios de superfaturamento das obras e
favorecimento a empreiteiros ligados ao grupo político de JK.
JK manteve um regime de governo democrático e estável, o que gerou a confiança e a esperança do
povo brasileiro. Evitou qualquer confronto direto com seus adversários políticos. Ganhou força e aceitação
entre os militares, devido ao apoio de Henrique Lott, o ministro da Guerra. Fechou em novembro de 1956, a
Frente de Novembro e o Clube da Lanterna, que faziam oposição ao seu governo. Mesmo assim, seu maior
adversário foi Carlos Lacerda, com o qual se reconciliou posteriormente. JK não permitiu o acesso de Carlos
Lacerda à televisão durante todo o seu governo. Kubitscheck confessou à Lacerda, depois, que se tivesse
deixado o mesmo ter acesso à televisão, este o derrubaria.
Seu governo recebeu o título de “Anos Dourados”, devido a rápida industrialização na década de 50,
fazendo com que a economia brasileira passasse de rural para urbana.
ANOS DOURADOS

Pesquise na internet (não esqueça da fonte) os seguintes pontos:
a.
Plano de Metas;
b.
Construção de Brasília;
c.
Primeiro uso do rádio no Brasil;
d.
Início do cinema brasileiro;
e.
Primeiras transmissões de Televisão;
f.
Apresentador Chacrinha;
g.
Atletas: Ademar Ferreira da Silva e Maria Esther Bueno;
h.
Expressão “A taça do mundo é nossa”;

