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RESUMO 

O propósito desta pesquisa é analisar a construção do discurso da Revista 
Manchete, que favoreceu a aliança partidária entre o Partido Social 
Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro nas eleições de 1960, e a 
convergência ideológica com Juscelino Kubitscheck, revelando a face 
anticomunista do nacional-desenvolvimentismo e acarretando o aumento da 
popularidade de JK para as eleições de 1965. Foram utilizadas como fontes 
pesquisas de opinião do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, a 
projeção dos resultados para 1965 e reflexões de historiadores que abordam o 
período cronológico e os acontecimentos do contexto político que envolveram a 
coalizão partidária. 

Palavras-chave: Eleições; Nacional-desenvolvimentismo; Anticomunismo; 
Discurso; Imagem.  

ABSTRACT 

The purpose of this reaserch is to analyze the construction of the Manchete 
Magazine discourse, who favored the alliance between the Partido Social 
Democrático and the Partido Trabalhista Brasileiro of the 1960’s elections, and 
the ideologic convergence between Manchete Magazine and Juscelino 
Kubitscheck, revealing an anticomunist facet of the national-developmentalism.  

Were used sources like opinion polls of the Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística, the projection of results for the 1965’s elections, and the 
reflections of historians who approach the chronological period and the events 
of the political context involving the partisan coalition, giving emphasis on the 
increased popularity of JK for the 1965’s elections.  

Keywords: Elections; National-developmentalism;Anti-communism; Speech; 

Image.  
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INTRODUÇÃO 

A década de 1950 foi marcada no Brasil pelo crescimento populacional 

registrado nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

pelas exigências de participação política da classe trabalhadora urbana e rural. 

O consequente aumento da influência dos partidos voltados para as questões 

trabalhistas nos movimentos de massa, naquele contexto, adquiriu forte 

projeção sobre a opinião pública e sobre os interesses personalistas dos 

homens protagonistas com suas lideranças políticas nos partidos da república, 

por meio da imprensa. 

A coalizão partidária que elegeu Juscelino Kubitschek em 1955 

representou a vitória da união do voto urbano, conquistado pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro do vice João Goulart, Jango, ao voto rural, do Partido 

Social Democrático de Juscelino Kubitscheck, JK. Tratava-se da 

representação, no plano político, do embate entre modernidade e o atraso de 

um país exclusivamente agroexportador. 

O desenvolvimento industrial impulsionado durante a Era Vargas (1930-

1945) foi rapidamente intensificado com JK e seu programa de metas. 

Politicamente, a nação demonstrava seus esforços em superar o trauma 

político e psicológico do suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, 

apoiando a realização das eleições com o intuito de legitimar e consolidar a 

democracia no Brasil, seguindo a tendência definida após o término da 

Segunda Guerra Mundial.  

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é refletir sobre a revista 

Manchete, que supostamente apoiou JK em sua campanha eleitoral de 1955 e 

preparou a construção de um discurso para viabilizar a sucessão de seu 

governo nas eleições de 1960, favorecendo sua aliança partidária (PSD-PTB) e 

seu candidato e fortalecendo seu carisma e personalismo para disputar as 

eleições de 1965. 

Em fevereiro de 1960, com a cidade de Brasília próxima de sua 

inauguração, a imprensa e a oposição política arrefeceram suas críticas à 

construção da nova capital. A distribuição dos jornais era restrita às principais 

cidades dos estados. Nesse momento, a Revista Manchete, que tinha 

circulação comercial no cenário nacional, superava sua maior concorrente, a 
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revista O Cruzeiro, e ganhava maior poder de influência sobre o mercado e o 

eleitorado do país. 

Supostamente o sucesso da revista está ligado ao sucesso político do 

governo JK, ao explorar em suas fotorreportagens, a aparência de estabilidade 

política, dedicando suas páginas à divulgação de um balanço das realizações 

de fabulosas metas, e a habilidade do estadista para superar crises políticas e 

econômicas. 

Nossa pesquisa buscará, na análise das fotorreportagens e editoriais, 

além das principais matérias, a comparação de seu conteúdo com a 

interpretação e análise crítica dos acontecimentos elaborada por historiadores. 

Entendemos que a Revista Manchete adquiriu importância como documento e 

fonte histórica, embora fosse produto de interesses empresariais e meio de 

formação da opinião política de seus leitores, visto que tinha como público-alvo 

uma nova e próspera classe média urbana, ávida por inovações tecnológicas, 

consumo e participação política. 

Nossa pesquisa seguirá a tendência historiográfica utilizada na obra do 

historiador Luiz Antonio Dias: 

Nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 

1980, verifica-se uma ampliação dos estudos 

tendo a imprensa como fonte ou objeto de 

pesquisa. Os historiadores abandonam a ideia do 

jornal como uma “fonte suspeita”, pelo fato de ser 

produzido explicitamente por um grupo. (DIAS, 

2014, p. 100). 

Para entendermos a aparente estabilidade política explorada pela 

Revista Manchete em suas matérias sobre o governo JK, foi de importância 

fundamental a obra de Maria Victoria Benevides, que nos torna claras as 

omissões da revista com relação às contradições e discordâncias que 

inviabilizavam a tão bem-sucedida aliança partidária (PSD-PTB) para as 

eleições de 1960 e ao apoio do Partido Comunista oriundo dos movimentos 

sindicais vinculados ao PTB, como afirmou Benevides: 

Creio que vale a pena retomar a indagação básica 

que motiva a minha pesquisa sobre o Governo 
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Kubitschek: como explicar a aparente estabilidade 

política do governo, cujo chefe foi o único 

presidente civil, depois de 1930, a assumir a 

presidência da República e a transferi-la ao 

sucessor no dia marcado pela Constituição? Pois 

Kubitschek assumiu o governo em circunstâncias 

delicadas; sua posse, e a do vice-presidente João 

Goulart, foram violentamente combatidas por 

setores antigetulistas e por civis ligados â 

conservadora UDN - a União Democrática 

Nacional (o partido de políticos de atuação 

recente como José Sarney, Afonso Arinos, 

Aureliano Chaves, Antonio Carlos Magalhães, 

Sandra Cavalcanti e Amaral Neto, além das 

origens políticas familiares do atual presidente 

Collor de Mello). (BENEVIDES, 1991, p. 10). 

A autora citada refere-se à capacidade de Juscelino em superar as 

várias crises de seu quinquênio (1956-1961), evitando o confronto direto com 

os obstáculos, fossem políticos ou administrativos, para a realização de seus 

objetivos e articulando a aliança partidária PSD-PTB, tanto para vencer as 

eleições quanto para manter o Congresso aberto à aceitação e aprovação de 

seus projetos com vistas a aliviar as tensões para garantir a governabilidade. 

Para realizar seu programa de metas, composto por 30 delas e mais a 

meta síntese - a construção de Brasília - criou-se a administração paralela, 

composta por tecnocratas e empresários para se desviar da ineficácia da 

burocracia estatal.  

Sua posse em 1955 foi garantida pelo contragolpe preventivo de seu 

ministro da guerra, o general Lott, que em 1960 seria o candidato do PSD 

apoiado por Juscelino, uma vez que a Constituição não permitia que o 

presidente concorresse à reeleição. 

Nas semanas anteriores ao pleito de 3 de outubro de 1960, a Revista 

Manchete não mencionava o apoio de Luiz Carlos Prestes, líder do Partido 

Comunista, ao candidato nacionalista, general Lott, por um viés anticomunista 

compartilhado entre a revista e JK, que discutiremos mais adiante. 
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Nossa pesquisa analisou as principais publicações que antecedem as 

eleições de outubro de 1960 e em que medida a Manchete influenciou seus 

leitores e a opinião pública 3  com suas fotorreportagens em meio a uma 

atmosfera política internacional marcada pela Guerra Fria e pela Revolução 

Cubana (1959), bem como a pressões internas nas forças armadas pela 

ideologia anticomunista. Além disso, as exigências de alinhamento com os 

Estados Unidos paralelamente à atuação das ligas camponesas, com um forte 

apoio da igreja católica, renovada pelo papa João XXIII, aprofundaram a 

discussão em torno da reforma agrária e da forma como fora absorvida esta 

nova demanda social e política pelo general Lott. 

O trabalho tem por objetivo fazer uma análise da publicação da 

Manchete número 624, de 04 de abril de 1964, sobre a candidatura oficial de 

JK para as eleições de 1965, repercutindo no aumento de sua popularidade, 

que sofria do complexo de minoria pelo resultado das eleições de 1955, em que 

obteve apenas 36% dos votos. As pesquisas do IBOPE serão utilizadas para 

relacionar a necessidade das reformas às intenções de voto do eleitorado 

naquele contexto para as eleições de 1965, frustradas pelo golpe civil-militar de 

1964.  

A REVISTA MANCHETE E AS ELEIÇÕES DE 1960 

Adolpho Bloch (1908-1995) era um imigrante russo que chegou ao Brasil 

em 1922 e naturalizou-se brasileiro. A amizade entre Juscelino Kubitschek e 

ele, além de sincera e afetiva trouxe uma convergência bem-sucedida de 

interesses econômicos e políticos para ambos. 

Bloch funda a revista em abril de 1952, cujo nome Manchete foi sugerido 

pelo primo, Pedro Bloch (1914-2004), médico e escritor. Poucos anos depois, 

alcançavam a impressão de cerca de 200 mil exemplares semanais e 

                                            
3 Entendemos como opinião pública a concepção de Luíz Dias, ao afirmar que: “Evidentemente, 
evita-se tomar esse documento – pesquisas de opinião – como um elemento indicativo de uma 
“verdade histórica”, uma vez que tais documentos foram produzidos dentro de um contexto 
histórico, encomendado por sujeitos históricos e, finalmente, elaborado por um instituto que 
possuía interesses políticos e econômicos relacionados, por exemplo, aos grandes 
empresários”(p. 99-100). 
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instalaram-se na rua Frei Caneca, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, onde já 

funcionavam vários jornais e a revista O Cruzeiro. 

Em 1960, as editoras Bloch prosperavam e a Revista Manchete 

conseguia tiragens de 500 mil exemplares diários. Circulavam em todo o Brasil 

e vários países, com correspondentes em Paris, Lisboa, Londres, Nova York, 

Montevidéu e Tóquio. 

Na década de 1950, o formato da imprensa norte-americana exerceu 

grande influência nos jornais e revistas brasileiros. A partir de 1959, a 

Manchete passa a ser dirigida por Justino Martins, que traz uma personalidade 

à revista, com uma proposta editorial que confere maior dinâmica à visualidade 

das fotografias e textos. 

Escritores como Vinicius de Morais (1913-1980), Rubem Braga (1913-

1990) e Otto Lara Rezende (1922-1992) passaram pela revista, que valorizava 

a crônica dentre seus textos. Com Justino Martins, as fotorreportagens eram 

fruto do protagonismo dos repórteres e fotógrafos, que imprimiam o cotidiano 

das cidades e os acontecimentos em suas páginas com uma forma gráfica 

inovadora. 

Na pesquisa de Rose Amorim encontramos os nomes de vários 

intelectuais que compunham o quadro da redação, a partir das mudanças 

ocorridas em 1956: Nahum Sirotsky (1925-2015), Newton Carlos (1927), Murilo 

Melo Filho (1928), Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Rubem Braga 

(1913-1990), Joel Silveira (1918-2007), Orígenes Lessa (1903-1986), 

Guilherme Figueiredo (1915-1997), Otto Maria Carpeux (1900-1978), Manuel 

Bandeira (1886-1968), Fernando Sabino (1923-2004), Antônio Maria 

(19211964), Nelson Rodrigues (1912-1980), Marques Rebello (1907-1973), 

Paulo Mendes Campos (1922-1991), Lígia Fagundes Telles (1923), Antonio 

Callado (1917-1997), Carlos Heitor Cony (1926), Sérgio Porto (1923-1968), 

Jânio de Freitas (1932) e muitos outros. Entre os fotógrafos, estavam Jean 

Manzon (1915-1990), Gervásio Baptista (1922), Fúlvio Roiter (1926-2016) e 

outros. 

No final do governo JK, em 1960, a Manchete passa a fazer um balanço 

das realizações do quinquênio, destacando a construção de Brasília, a 

extensão dos 14 mil km de estradas pavimentadas, especialmente a Belém-

Brasília, a indústria automobilística e a indústria naval e sempre promovendo 
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entrevistas com o presidente, que tinha os números dos empregos que criou e 

dos automóveis produzidos prontos para dizer ao entrevistador. 

Essas eram acompanhadas de muitas fotografias, que apresentavam 

Juscelino como homem simples, empreendedor, inovador e defensor da 

democracia, além de guardião da constituição de 1946, como explica Amorim: 

 

Em conformidade a que se propunha, a revista 

manchete acompanhou de perto toda a trajetória 

do governo, do número 182, de 15/10/1955, onde 

a capa da revista estampa JK eleito, e na 

reportagem Juscelino comenta seus planos para o 

futuro governo, até a edição especial de 21 de 

abril de 1960, sobre a inauguração de Brasília, 

quando foram editados 760 mil exemplares que se 

esgotam em 48 horas, mostrou situações 

emblemáticas que através da trajetória da revistas 

semana a semana com comentários, notas, 

reportagens, imagens, exerceu papel importante 

na construção da imagem de JK. (AMORIM, 2008, 

p. 20) 

A relação com Adolpho Bloch e o trabalho organizado da Revista 

Manchete ao explorar uma suposta aparência de estabilidade política aliada ao 

desenvolvimento econômico, aumenta a popularidade de Juscelino Kubitschek, 

colaborando com a superação do complexo de minoria, e constrói uma 

memória histórica com representação social em suas páginas, porque 

correspondia à experiência de grande parte dos leitores, que vivenciava a 

urbanização e a modernização do país. 

A Revista Manchete e os candidatos às eleições presidenciais, ao longo 

da década de 1950, acompanharam a política de massas, resultado do 

crescimento das cidades, e a demanda pela participação política da classe 

trabalhadora, muito bem canalizada pelo PTB do vice-presidente João Goulart, 

responsável pela política trabalhista e que obtivera bons resultados nas 

eleições para o congresso em 1958. A despeito de ter conquistado mais 10 

cadeiras, passando de 56 para 66, o que era um sinal de desagregação da 
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bem-sucedida aliança feita com o PSD de JK, a revista não comentava este 

avanço do PTB pela aproximação com os setores mais à esquerda do 

sindicalismo e com o PCB, omitindo os novos obstáculos políticos à aliança 

partidária de suas reportagens ou entrevistas com JK. 

Adolpho Bloch, que conhecera JK enquanto governador de Minas Gerais 

e apoiara sua campanha eleitoral em 1955, imprimindo cartazes divulgando os 

50 anos em 5,slogan da campanha, estreitou as relações de amizade ao longo 

do seu governo. Portanto, sabia das intenções de JK em disputar as eleições 

de 1965, dado que a Constituição o impedia de se candidatar para a reeleição 

em 1960. A sua proximidade ideológica com o desenvolvimentismo de JK tinha 

origem na industrialização do Brasil ocorrida no segundo governo Vargas, 

desde a fundação da revista em 1952. 

A Revista Manchete formava opinião com o apoio de grande parte da 

burguesia industrial e da classe trabalhadora, visto que o dito 

desenvolvimentismo, entre suas múltiplas faces, gerava negócios, empregos e 

propaganda, o que, no plano político internacional, era a estratégia para 

superar o subdesenvolvimento.  

O governo JK molda uma identidade nacional num momento de 

conjuntura política marcada pelo intenso nacionalismo, também de várias 

facetas, e por uma democracia, que privilegiava o voto para alfabetizados e 

excluía os analfabetos. 

Na edição histórica de Brasília, a Manchete utiliza toda a simbologia 

possível para contribuir com as caracterizações de uma possível identidade 

nacional. Quando referia-se aos trabalhadores nordestinos, para quem, 

trabalhar na construção de Brasília foi uma solução para abrigar e empregar o 

grande contingente de retirantes da seca, que os castigava desde 1957, usava 

nos textos as palavras “sertanejo” ou “caboclo”, carregadas de um sentido 

sociológico criado por Gilberto Freyre 4 , que definia o sertanejo - o tipo 

nordestino - como homem rústico e valente, conhecedor do sertão, fruto da 

mistura de raça entre brancos e índios, e, de um modo mais genérico, o termo 

                                            
4  A influência de Gilberto Freyre pode ser consultada na seguinte obra: “Casa-Grande & 

Senzala” (1995).  
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“caboclo” como o que não tinha a mistura com sangue estrangeiro, como nos 

estados do sul e sudeste. 

Para Ângela de Castro Gomes, este período é caracterizado como de 

transição demográfica, assim definido, pelo impacto da industrialização e pelo 

crescimento da combinação entre a queda das taxas de mortalidade e 

manutenção de índices estáveis de natalidade. O Nordeste foi o maior 

fornecedor de mão-de-obra na história do Brasil e tinha representatividade na 

construção da memória histórica com viés nacionalista promovida nas 

fotorreportagens da revista, devido a sua autenticidade cultural, notória na 

música, na culinária e nas manifestações artísticas que nasciam da “alma dos 

sertões”, como afirma a autora: 

[...] Dessa forma, esse lugar mítico da 

nacionalidade, permanentemente imaginado 

através de séculos da história do Brasil, era tanto 

o berço das mais verdadeiras qualidades da “raça 

brasileira”, quanto o obstáculo a ser vencido e 

civilizado, passando a receber, como o “litoral”, as 

benesses da modernidade. (GOMES, 2013, p.  

58). 

Nas fotorreportagens da revista, eram frequentes as fotografias de 

centenas de candangos trabalhando com suas enxadas ou picaretas na 

pavimentação das estradas, dando a ideia de que os braços eram milhares e o 

trabalho era pouco mecanizado para valorizar a mão-de-obra nacional e os 

propósitos nacionalistas das metas de JK, que produziam milhares de 

empregos.Em grande parte, isto correspondia à realidade; afinal, a chegada da 

indústria automobilística transformou a realidade e construiu uma imagem de 

modernidade, conforme a fotorreportagem adiante: 
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Imagem 1 

JK Final, 06/02/1960. n 407, p 38.  

 
Fonte: Acervo JK: A Revista Manchete e os Anos de Ouro: 

http://www.youblisher.com/p/1118392-Manchete-407-6-fev-1960/ 

A Manchete favorecia, nos textos de suas fotorreportagens, a construção 

dessa identidade nacional, que Ângela de Castro Gomes descreve como “novo 

nacionalismo”, que era promovido desde o Estado Novo de Getúlio, na Marcha 

para o Oeste, que se tratava, em essência, da valorização da ideia do regional 

para compor as características da raça brasileira e sua mestiçagem. 

Na edição da Manchete de 21 de abril de 1960 - Edição Histórica -, em 

negrito, acima da foto de candangos e caminhões da Fábrica Nacional de 

Motores (FNM), destaca-se: “De volta à Europa, Malraux disse ao mundo o que 

é o candango”. E no canto superior da foto de página com JK e o escritor André 

Malraux: “Os candangos formam hoje uma legenda em que o espírito 

aventureiro se mistura à vontade de trabalhar”. 

Na definição da palavra “candango” associada à Malraux existe uma 

alusão a Sérgio Buarque de Holanda 5, que discutiu as origens ibéricas da 

cultura brasileira e criou o conceito de espírito aventureiro em oposição ao 

                                            
5 A influência de Sérgio Buarque de Holanda pode ser consultada na seguinte obra: “Raízes do 

Brasil” (1995). 
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espírito do trabalho. Em linhas gerais, trata-se da busca do enriquecimento fácil 

pela exploração da terra à exaustão, tanto para a busca dos metais preciosos 

quanto para uma agricultura predatória que empobrece o solo, contrário ao 

trabalho disciplinado e de preservação da qualidade da terra nas atividades do 

cotidiano. Esses conceitos criados pelo autor na ocasião não correspondiam 

exatamente à realidade, mas foram importantes para o entendimento dos 

elementos antagônicos e contraditórios que compunham a mentalidade dos 

portugueses, herdados pela cultura brasileira, e que, na Revista Manchete, por 

ocasião da inauguração de Brasília, é apresentada como uma nova descoberta 

do Brasil, como uma harmonia criada pela ideologia do desenvolvimentismo na 

realização da meta-síntese de Juscelino Kubitschek: a construção de Brasília. 

Na obra de Ângela de Castro Gomes, referindo-se à cidade idealizada 

por Lúcio Costa6, que representava o futuro moderno para o Brasil, construída 

com o braço dos candangos, estes são assim definidos pela autora: 

[...] Dessa feita, os imigrantes que se deslocaram 

para o canteiro de obras de Brasília, compondo a 

grande massa de trabalhadores da construção 

civil, foram chamados de candangos, uma palavra 

de origem africana que designava uma pessoa 

desprezível, mas que acabou sendo conotada 

positivamente, vindo a dar nome aos nascidos no 

Distrito Federal (GOMES, 2013, p. 85). 

A revista dá historicidade às suas publicações no final do governo JK e, 

como citado anteriormente, no editorial assinado por Justino Martins, com 

relação às pesquisas das tendências eleitorais pelo IBOPE, também busca dar 

embasamento e formar a opinião política de seus leitores para o debate da 

campanha eleitoral de 1960. As suas fotorreportagens sequenciadas de forma 

didática poderiam se fazer entender pelos analfabetos, uma parcela grande da 

população brasileira naquele contexto, que ainda não tinha o direito de voto, 

embora já se colocasse em pauta no congresso e nas propostas dos 

                                            
6Lucio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa (1902-1998) arquiteto e urbanista, conhecido 

pela idealização de Brasília. 
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candidatos tal questão. O general Henrique Lott, do PSD defendia o voto aos 

analfabetos.7 

Nessa conjuntura, qual seria o impacto nas tendências eleitorais se o 

Congresso aprovasse o direito de voto aos analfabetos? O PTB de João 

Goulart ganhava espaço político no ambiente do trabalhador rural, que 

reivindicava direitos que o trabalhador urbano já tinha conquistado. Por outro 

lado, o PSD e a UDN aproximavam-se de muitos municípios por terem uma 

identidade mais conservadora e por representarem os interesses de grandes 

proprietários de terras, afrouxando os laços entre PSD e PTB.  

Considerando que a maioria da população brasileira 8  era analfabeta, 

nem os partidos que representavam as elites estaduais e conservadoras no 

congresso nem o PTB, que ainda carregava o corporativismo do Estado Novo, 

estavam preparados para o voto do analfabeto, que, por todo o Brasil, podia 

acompanhar as fotorreportagens da Revista Manchete, a qual não promoveu 

nenhum debate neste aspecto mesmo quando a chapa Lott-Jango passou a ter 

algum destaque nas páginas da revista: era omitido o apoio de Lott ao voto do 

analfabeto. 

Na edição 411 de 05 de março de 1960, na página 60, foi publicada uma 

reportagem de Murilo Melo Filho com fotos de Gervásio Batista e Jáder Neves 

com o título“Lott nos braços de Jango”, com o aceno dos dois e, ao fundo, o 

retrato de Getúlio Vargas. Na matéria, Murilo escreve sobre o discurso dos dois 

candidatos, mas a revista não cita, como dito acima, o apoio de Lott à causa. 

Com relação a Jango, destacamos a imagem adiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Conforme dados do IBGE, em 1950, no Brasil, sabiam ler e escrever 14.916.779 e não 
sabiam ler e escrever 15.272.632 (GOMES, 2013, p. 56). 
8 O crescimento do país, entre a década de 1940 e 1950 indicava 40.165.289 de habitantes e 
entre 1950 e 1960 alcançou 51.151,629 de habitantes (GOMES, 2013, p. 49).  
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Imagem 2 

JK Final, 05/03/1960. n 411, p 58-59. 

 
Fonte: Acervo JK: A Revista Manchete e os Anos de Ouro: 

http://www.youblisher.com/p/1118401-Manchete-411-5-mar-1960/ 

A revista coloca Jango em primeiro plano, acolhendo o candidato do 

PSD e pontuando que o PTB preparou uma festa maior e merecida pelo 

general, que diz: 

Sou nacionalista. Como soldado, sempre as duas 

noções, a de patriotismo e de nacionalismo. 

Considero-me o candidato de todos os brasileiros, 

principalmente dos homens comuns, o 

representante dos que trabalham com diuturno 

esforço para viver, para crescer, para melhorar no 

mesmo compasso de progresso material, 

intelectual e moral de toda a Nação. “…Minha 

candidatura não é do Exército, nem por ele 

imposta. Ela é, apenas, a de um intransigente 

defensor da lei e da política desenvolvimentista 

nacional” (MANCHETE, n 411, 1960, p. 60). 
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A Manchete valorizava a tradicional aliança partidária entre PSD e PTB e 

seu aspecto Getulista, pontuando o discurso de Jango e evitando os 

movimentos articulados por Juscelino Kubitschek e sua aproximação com a 

UDN, de Carlos Lacerda, sob o pretexto da alternância de poder, fundamental 

para a preservação do que, em seu discurso, já estava consolidado: a 

democracia. 

Na obra de Claudio Bojunga, que analisa os movimentos e estratégias 

de JK, encontramos vários detalhes dos bastidores, protagonizados por JK, 

para alcançar seu objetivo: vencer as eleições de 1965. Primeiro, o 

afastamento da “ala moça” do PSD, que apoiara suas metas, composta de 

políticos jovens e que se opunham aos coronéis e caciques da ala mais 

conservadora do partido. A “ala moça” no contexto de 1960 começava a apoiar 

a bandeira da reforma agrária, enquanto JK começava uma conversão de 

centro-direita aliando-se aos caciques pessedistas, os quais, em alguns 

estados, aliavam-se à UDN. 

Quando a “ala moça” lança, em 1958, Ulisses Guimarães para se 

candidatar a governador no Estado de São Paulo, JK tripudia a candidatura, 

que acaba por não ser apresentada pelo PSD, sob o argumento de que a 

candidatura de Ulysses poderia gerar a hostilidade dos paulistas, quando, na 

verdade, não queria confronto com a coligação partidária de Jânio Quadros, 

que tinha o apoio da UDN. 

A chapa Lott-Jango era a permanência da aliança partidária que elegeu 

JK, sem a participação direta deste nas articulações da campanha de 1960, 

mas com intenção de retomá-la na “sucessão de seu sucessor” na definição de 

Bojunga, porque alguns meses depois da derrota sofrida pelo PSD nas eleições 

de 1958, JK revela para seus assessores pessoais o que queria para as 

eleições de 1960, como cita: 

Juscelino expôs sua tese mineiramente, 

insinuando que o PSD não tinha candidato capaz 

de vencer em 1960 e que talvez fosse melhor o 

partido não vencer daquela vez. Renato Archer e 

Eurico Sales ficaram perplexos. Archer diz que, 

nunca antes, na história do PSD, alguém havia 
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proposto perder uma eleição. (BOJUNGA, 2010, 

p. 711). 

Pensando seus movimentos políticos e obcecado pela vitória nas 

eleições de 1965, JK preferia que o PSD perdesse as eleições de 1960 para 

que os problemas econômicos e políticos do financiamento para a execução de 

suas metas ficassem para o próximo presidente; este deveria ceder às 

exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) e articular uma política 

econômica austera, o que desaceleraria o desenvolvimentismo e geraria 

tensões sociais pelas exigências de combate à inflação e pressão dos 

sindicatos e intersindicais por aumentos salariais.  

Segundo Bojunga, JK contrariou as tendências continuístas propostas 

por Tancredo Neves e João Goulart a partir da redação e aprovação de uma 

emenda constitucional que permitiria a candidatura sua para as eleições de 

1960, alegando que a emenda destruiria sua reputação de respeito à carta 

constitucional e à democracia, que ele e a Revista Manchete propagavam estar 

consolidada. 

Pensando na sucessão e em dividir a UDN e seu apoio à candidatura de 

Jânio Quadros por Carlos Lacerda, Juscelino lança seu apoio ao governador 

eleito da Bahia pela UDN, o general Juracy Magalhães, com quem tinha maior 

afinidade política. Lacerda, entretanto, convence Juracy a abdicar da tese de 

JK pela sua candidatura. 

A petebização da chapa Lott-Jango exposta pela Revista Manchete era 

também resultado das atitudes e articulações pessoais de JK e das divisões 

internas do PSD, com apoio do PCB, aspectos omitidos na matéria. Lott 

apoiava a reforma agrária e, por isso, ganhou o apoio da “ala moça” do PSD, 

detalhe que a Revista Manchete evitava expor, dado que eram contradições 

que JK também evitava expor ou potencializar para a opinião pública,uma vez 

que a base do PSD e seus caciques não aceitavam a ideia da reforma. 

No filme de Silvio Tendler, lançado em 1980,Os Anos JK, são mostradas 

imagens de penúria e miséria em que estava mergulhado o povo do Nordeste, 

narradas na voz do ator Othon Bastos, referindo-se às reivindicações das Ligas 

Camponesas e em seguida, revelando imagens do lançamento da chapa Lott-
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Jango, em que se ouve uma música no ritmo de “marchinha” composta para a 

propaganda da chapa, que transcrevemos abaixo: 

Vão, vão, vão, vão ganhar 

                                               Lott e João Goulart 

                                              Salve o povo do Brasil 

                                              Salve a classe operária 

Salve o homem do campo                

que espera a reforma agrária!  

(TENDLER, 1980.) 

A aliança político partidária entre PSD e PTB apoiada pelo PCB guinava 

consideravelmente à esquerda, e a presença do general Lott, fundamental 

devido a rejeição que havia em relação ao vice João Goulart, de cujo cargo 

afastara-se para cumprir a desincompatibilização necessária para candidatar-

se à presidência,era conveniente para conter os militares da direita, os mesmos 

que se rebelaram em Jacareacanga (1956) e Aragarças (1959) no governo JK.  

A postura política de Adolpho Bloch e Kubitschek era de centro. Ambos 

defendiam a democracia contra os extremos da direita ou da esquerda, mas 

nos momentos de polarização, a opção de ambos conduzia o equilíbrio para o 

centro-direita. Demonstramos anteriormente as articulações de JK para as 

eleições e pela sobrevivência da revista durante todo o período da ditadura 

militar, que passou a contribuir efetivamente para a construção do mito dos 

“anos dourados” e reforçando o lugar de JK na história do Brasil. 

Na política externa, JK sempre apoiou Portugal sob a ditadura de 

Salazar e foi o presidente que estabeleceu uma relação mais intensa com os 

norte-americanos, tanto com o FMI, quanto com empresários e investidores 

estrangeiros. O rompimento com o FMI não era uma permanência, e logo 

reatou as negociações com John Forst Dulles9 e ainda reforçou a ideia de que, 

para superar o subdesenvolvimento, os índices de mortalidade infantil e as 

dificuldades que o desenvolvimento tecnológico impunha à sua política de 

empregos e à toda a América Latina, seriam necessárias a aproximação e as 

relações comerciais com o bloco socialista.  

                                            
9  Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, representante das relações 
internacionais e do FMI. 
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No discurso de Lott de comemoração da chapa Lott-Jango, do qual 

citamos um trecho, o general reforça a ideia do nacionalismo, principal motivo 

do apoio do PCB, uma vez que tinha um caráter anti-imperialista compartilhado 

pelo PTB, herança de seu fundador Getúlio Vargas e que JK havia capitalizado 

bem quando rompeu com o FMI. Proferindo a palavra “patriotismo”,tinha o 

intuito de deixar claro que a nação controlaria os comunistas, assim como fez 

JK durante todo o seu governo. 

Neste ponto, nossa pesquisa sublinha o aspecto anticomunista que 

compõe o conjunto de ideias do nacional-desenvolvimentismo na obra de Marly 

Rodrigues: 

Ainda segundo Miriam Limoeiro Cardoso, o nacionalismo 

na ideologia desenvolvimentista assume várias faces, 

todas expressas em diferentes momentos no período em 

questão. Ele é “patriótico” na medida em que encaminha 

o desenvolvimento da Nação; é “internacionalista”, 

quando se vincula à cooperação internacional; e é 

“anticomunista”, pois a desordem, a subversão e o 

trabalho são incompatíveis (RODRIGUES, 1996, p. 63). 

A capa da Revista Manchete dos discursos citados era a foto de Dwight 

D. Eisenhower (1890-1969) ao invés de uma atriz ou modelo nacional ou 

internacional como de costume. A visita de Eisenhower também era o resultado 

da face “internacionalista” do nacional-desenvolvimentismo de JK, que 

compreendia bem a lógica da Guerra Fria e tratou de alinhar-se com os E.U.A. 

- que estabelecia como condição para novos empréstimos uma exigência de 

combate ao comunismo.  

Esse alinhamento não impedia a aproximação com os países do bloco 

socialista. Porém, para reforçar o discurso anticomunista eram frequentes nas 

entrevistas de JK suas preocupações em manter a “ordem” para as eleições de 

1960 e em realizar a cerimônia da entrega da faixa presidencial ao seu 

sucessor, além da busca do apoio financeiro do FMI para a continuidade de 

suas metas. Encontramos referências ao anticomunismo, de forma discreta, na 

obra do historiador Thomas Skidmore:  
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E Kubitschek não limitou o seu anticomunismo a simples 

pronunciamentos. Em junho de 1956, por exemplo, 

ordenou o fechamento do Sindicato dos Trabalhadores 

Portuários e da Liga de Emancipação Nacional, ambas 

manipuladas por comunistas (SKIDMORE,1982, p. 213). 

A visita de Eisenhower selava o apoio parcial dos americanos para a 

OPA de JK após o rompimento com Cuba, inclusive pelo reconhecimento do 

seu caráter anticomunista. Skidmore lembra que o vice João Goulart também 

colaborava, fazendo declarações do tipo desde 1958, quando visitou os E.U.A., 

negando que o PTB recebia o apoio do Partido Comunista. Dizia que o seu 

nacionalismo era pragmático e democrático, exatamente como era veiculado 

pela Revista Manchete. 

Quanto mais perto do dia 3 de outubro, mais confusa e complexa eram 

as relações entre os partidos e os principais candidatos. Lott era um 

anticomunista declarado e apoiado por Luiz Carlos Prestes. Defendia o voto ao 

analfabeto, a reforma agrária e a limitação da remessa de lucros das empresas 

estrangeiras, mas não tinha apoio dos radicais, porque não era favorável às 

relações com a URSS e Cuba - o que dividia o apoio da aliança partidária PSD 

e PTB e de alguns de seus líderes que eram favoráveis às propostas de política 

exterior de Jânio Quadros.  

Jânio era mais progressista em relação aos países do bloco socialista, 

apesar de ser o candidato da direita e da UDN, que via chance de ganhar uma 

eleição, preocupando-se muito menos com as tradicionais estratégias golpistas 

e unindo-se aos quartéis, o que ficara evidente com a tentativa fracassada de 

golpe em Aragarças em dezembro de 1959. Atraía as massas populares e as 

classes médias cansadas da corrupção de políticos e partidos por seu 

moralismo empenhado na “campanha da vassoura” e suas promessas no 

combate à inflação, ganhando votos do PTB, pelo qual já fora eleito em 1958 

para deputado federal em São Paulo, e da UDN, que, aproximando-se da ala 

conservadora do PSD, desestabilizou a aliança partidária que elegeu JK em 

1955. 

Os comitês Jân-Jan promovidos por jovens universitários ligados à UDN, 

vestidos de garis, roubaram os votos de Lott para Jânio e ainda levaram seu 
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vice, João Goulart, por concorrerem de forma independente nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, como mostra Benevides ao citar alguns 

números que correspondem a: 

Eleições presidenciais de 1960: 

Jânio Quadros - 5.636.623 (48%)  

General Lott - 3.846.825 (32%)   

A. de Barros - 2.195.709 (20%) 

Para vice-presidente: 

João Goulart - 4.547.010 

Milton Campos-4.237.7l9 

F. Ferrari - 2.137.382 

(BENEVIDES, 1979, p. 131). 

Para Benevides, a vitória de Jânio representou a maior derrota de JK, 

que além de não eleger seu sucessor, não consolidou a mentalidade favorável 

às instituições democráticas nos empresários que o apoiaram. Em suas 

palavras: “o otimismo jamais igualável da democracia Juscelinista seria 

substituído pela carranca autoritária, moralista e vingativa do Janismo” 

(BENEVIDES,1991, p.19). 

Para a Revista Manchete e JK, de olhos postos nas eleições de 1965, o 

discurso era a democracia consolidada e a perfeita colaboração do presidente 

Jânio à continuidade das obras no ritmo de JK, como cita na edição de 28 de 

Janeiro de 1961, na página 66, no final do terceiro parágrafo: “O presidente 

Jânio Quadros afirmou, reiteradamente, em sua campanha, que para terminar 

obras como Furnas e Três Marias, admite o ritmo de Brasília”. 

JK-65 O CANDIDATO DO OTIMISMO 

Kubitschek e Jânio Quadros fizeram a cerimônia da passagem da faixa 

presidencial de forma cordial e protocolar, mas desde os primeiros dias de seu 

governo, Jânio ataca por rádio e TV o governo anterior, acusando políticos e 

partidos de corrupção e especulação para enriquecimento ilícito, para justificar 

as dificuldades econômicas da população pobre. Também pediu abertura de 
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Comissões Parlamentares de Inquéritos e JK tratou de arranjar uma vaga de 

senador para garantir sua imunidade parlamentar. 

A Revista Manchete, ao longo dos anos de 1961 até 1963 continuou 

destacando o protagonismo político de JK em suas páginas, atestando o 

desenvolvimento e a modernização do país, na simbologia que adquiriu a 

construção de Brasília, minimizando o problema da inflação, das greves e o 

fracasso de não ter eleito um sucessor pela aliança partidária PSD/PTB, que 

demonstrara os sinais de desgaste e ineficiência política no pleito de 1960. 

A política externa independente de Jânio, que se aproxima do bloco 

socialista, da União Europeia e de Cuba, afastara-o de seus aliados políticos da 

UDN. Carlos Lacerda, decepcionado com o seu personalismo, passa a 

desacreditá-lo frente aos militares e a dificultar suas ações no congresso. 

No dia 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia deixando a UDN 

antigetulista frustrada e os ânimos militares perturbados com a ideia de João 

Goulart na presidência, que resultou num Estado de Sítio e uma junta militar 

dividida. O general do III Exército, Machado Lopez decidiu apoiar a posse de 

João Goulart, e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, defendeu a 

posse com a rádio da legalidade: sua proposta era armar a população. O 

cenário era de guerra civil. 

A Revista Manchete passa superficialmente pela realidade e gravidade 

dos fatos. Em oposição ao destaque da renúncia de Jânio, suas páginas 

elogiavam Juscelino, que superou várias crises políticas e duas tentativas de 

golpe em seu governo, num exercício constante de reforço ao personalismo, 

aos méritos de conciliador, do pessedista JK, que apoiou o Parlamentarismo, 

solução liderada pelo pessedista Tancredo Neves para limitar os poderes de 

Jango e dissipar o clima de guerra civil. 

No plebiscito, em janeiro de 1963, JK, assim como todos os outros 

candidatos e partidos que pretendiam concorrer às eleições de 1965, apoia o 

presidencialismo, que vence por unanimidade; as reformas ganham destaque 

nessa conjuntura de crise política e econômica. Para a classe política era 

necessário um executivo forte. 

Após o governo Juscelino, a posse de Jango representa a volta do 

legado Getulista ao poder. Porém, o discurso do desenvolvimentismo entra em 

sua fase de esgotamento e crise pelas suas consequências econômicas e 
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pelas novas demandas sociais, que provocavam uma forte polarização política 

dos extremos à direita e à esquerda, que pediam reformas de base, reforma 

agrária e limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras, 

demandas que Juscelino sempre evitou e desviou-se, mantendo a todo 

momento um equilíbrio parlamentar. 

João Goulart passou a enfrentar uma onda de greves e pressão política 

dos militares. Aliando-se mais à esquerda, desafiou ainda os grandes 

proprietários de terras, os especuladores e a burguesia industrial, algo que 

Juscelino jamais ousara fazer em toda a sua carreira política, também por um 

viés anticomunista, mais velado e discreto, em nome dos ideais democráticos, 

que compõem a ideologia desenvolvimentista, com que conduzia suas ações 

políticas, como assinalado anteriormente, e do qual João Goulart havia 

compartilhado na vice-presidência. 

Enquanto Jango sofria ataques da direita e das esquerdas, que não 

confiavam no presidente, Juscelino alinhava-se com o presidente Kennedy10 em 

torno da política da aliança para o progresso, uma versão modificada pelos 

norte-americanos, mais anticomunista, de sua proposta contida na operação 

panamericana, mas na Revista Manchete isso dava-lhe o status de estadista 

hábil nas relações internacionais e de combatente insistente do 

subdesenvolvimento. 

Na Manchete número 597, de 28 de setembro de 1963, há um destaque 

especial para a oficialização da campanha presidencial com a legenda JK-65, e 

na revista de 04 de abril de 1964 é publicada a confirmação oficial da indicação 

de JK pelo PSD, na página 8, em letras vermelhas, sobre a plataforma política 

para a campanha eleitoral: 

Apresentando 60 metas para o seu novo programa 

administrativo, o senador JK cuidará particularmente da 

produção agrícola, prometendo não só realizar a reforma 

agrária por meios pacíficos, mas ainda rever o arcaico 

sistema de arrendamento de terras (MANCHETE, 1964, n 

597, p. 8). 

                                            
10John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) presidente dos Estados Unidas da América. 
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Juscelino e o PSD resolvem assumir um compromisso com a sociedade, 

que via na reforma agrária, uma solução necessária para o desenvolvimento do 

país, como podemos observar na pesquisa do IBOPE:  

 

Gráfico 1 

 

Fonte: (DIAS, 2014, p. 115) 

No texto da publicação de 04 de abril de 1964 redigido por Murilo Melo 

Filho, na página 10, sob o título: “JK. Candidato do Otimismo”, a revista festeja 

o lançamento oficial, pelo PSD, de seu candidato, destacando uma das 

qualidades componentes do seu personalismo político, que é pontuado na 

historiografia, por Maria Victoria Benevides. Trata-se do otimismo de JK, de sua 

capacidade de inspirar esperança coletiva, do presidente que rompeu com a 

ideia de “eterna vocação agrícola do país” com o seu desenvolvimentismo, 

palavra associada ao seu governo, e da experiência democrática, nos limites 

de uma democracia de elites, e da consolidação de uma identidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa IBOPE – Março de 1964 
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Imagem 3 

JK Final, 04/04/1964. n 624, p 6-7. 

 
Fonte: Acervo JK: A Revista Manchete e os Anos de Ouro: 

http://www.youblisher.com/p/1134659-Manchete-624-4-abr-1964/ 

Enquanto a revista circulava, no início de abril de 1964, e suas páginas 

eram carregadas de euforia pelas eleições de 1965, os militares começavam 

com as prisões de líderes sindicais e reprimindo com violência, qualquer 

manifestação política nas ruas, por onde circulavam tanques de guerra e 

soldados do exército com grande frequência, mostrada nas imagens do 

documentário de Silvio Tendler (1980). Murilo Melo Filho começava assim, o 

primeiro parágrafo: 

A sucessão presidencial assume contornos definitivos, à 

medida em que as convenções partidárias homologam as 

candidaturas. A primeira foi a do PSP, com o Sr. Ademar 

de Barros. A segunda foi a do PSD, com o lançamento do 

Sr. Juscelino Kubitschek. A terceira será a da UDN, a 11 

de abril próximo, com a homologação do Sr. Carlos 

Lacerda. (MANCHETE, 1964, n 597, p. 10). 
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JK e a revista ainda tinham esperança na possibilidade do apoio do PTB, 

conforme o cálculo político projetado, mas o desgaste e a crise da aliança 

partidária deixaram claro o resultado das eleições de 1958, quando o PTB 

obteve resultados positivos e o PSD acumulou perdas. No texto de Murilo, no 

terceiro parágrafo, vem a pergunta: 

E o PTB? Por enquanto, é a grande incógnita. Seus 

nomes eleitoralmente mais fortes, os de Jango e Brizola, 

estão juridicamente impedidos de candidatar-se. Seu 

rumo lógico seria a renovação da aliança com o PSD na 

base da candidatura Kubitschek e na indicação de um 

grande nome trabalhista para vice-presidente. Mas contra 

isso trabalha o setor radical do partido, que deseja ir para 

a luta com bandeira própria. É justamente ai que residem 

as melhores esperanças dos senhores Carvalho Pinto, 

Miguel Arrais, Magalhães Pinto e Osvino Alves. A palavra 

final caberá a Jango e só a ele (MANCHETE, 1964, n 

597, p 10). 

Quando Murilo termina o parágrafo deixando evidente que a decisão 

seria de Jango, sugere uma tentativa de formalizar um convite para que a 

aliança partidária fosse renovada. A Revista Manchete colaborou fortemente 

para o aumento da popularidade de JK, mas Jango ainda tinha um eleitorado 

grande e fiel como demonstraram os resultados da contagem dos votos das 

eleições de 1960. Foram 4.547.010. Se Jango decidisse pela renovação da 

aliança indicando um nome para vice e o apoio à candidatura de JK, seria o 

sucesso do cálculo político, como indicam os números da pesquisa, que não 

foram divulgados à época:  
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Gráfico 2 

 

  

 

Comparando-se os resultados percebe-se que JK tem grande vantagem 

sobre Ademar de Barros e Magalhães Pinto, e com Carlos Lacerda a vantagem 

de JK diminui no Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas é evidente a preferência 

do eleitorado, nas oito capitais pesquisadas, por JK. 

Na possibilidade de Jango ser candidato, se a Constituição assim o 

permitisse, os índices de preferência do eleitorado dariam a possibilidade de 

Gráfico 3 

Fonte: (DIAS, 2014, p. 116) 

Fonte: (DIAS, 2014, p. 117) 
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vitória para Jango, apesar da pesquisa apresentar problemas, porque foram 

distintas e, seguindo as orientações de Luiz Dias, devem ser interpretadas com 

cautela, mas são úteis para avaliação em termos comparativos. Nas tabelas, 

JK superaria Jango, apenas em Fortaleza e Belo Horizonte, e aqui podemos 

supor que a estratégia de JK era repetir a aliança partidária PSD/PTB para 

vencer as eleições de 1965. 

Imagem 4 

JK Final, 04/04/1964. n 624, capa. 

 
Fonte: Acervo JK: A Revista Manchete e os Anos de Ouro: 

http://www.youblisher.com/p/1134659-Manchete-624-4-abr-1964/ 

A Manchete minimizava a gravidade daquele momento e passava a ideia 

de que JK controlaria os extremos da direita e da esquerda. Murilo encerrava o 

texto com as palavras referentes ao trinômio: “Paz, Desenvolvimento e 

Reformas”. 

Na mesma edição, devemos pontuar o anticomunismo discreto que 

garantiu a sobrevivência da revista durante todo o período da ditadura militar, 

em sua cobertura da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São 

Paulo, com destaque em letras vermelhas: “E o Povo voltou a sorrir”. Na 

matéria, a manifestação ganha dimensão histórica pela colossal demonstração 
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de fé na democracia, segundo as palavras utilizadas pela Manchete, mas 

omitia que a organização da manifestação era uma resposta das forças 

conservadoras da sociedade à manifestação do dia 13 de março, no Rio de 

Janeiro, onde Jango termina seu discurso evocando o papa João XXIII e a 

reforma agrária, apoiado pelas esquerdas. A Manchete emprega palavras 

semelhantes àquelas utilizadas pelas forças antijanguistas, como bem identifica 

Thomas Skidmore: 

Além da Frente Patriótica, os militantes antijango podiam 

contar com um novo e bem financiado movimento de 

homens de negócio paulistas, que tinha como centro o 

Instituto de Pesquisa e Estudo Sociais, ou IPES, fundado 

em 1961. Este grupo começou com o objetivo, nas 

palavras de um de seus fundadores, de mobilizar “o 

sentimento público democrático” contra os “esquerdistas”, 

em torno de Jango. Em fins de 1962, no entanto, 

estavam considerando seriamente a utilização de 

métodos mais diretos. Um industrial paulista, membro do 

IPES, manifestou este espírito ao organizar “vigilantes” 

para silenciar perturbadores esquerdistas em meetings 

anticomunistas com “métodos intelectuais” - como uma 

pancada na cabeça (SKIDMORE, 1982, p. 275). 

Essa Frente Patriótica era composta por elementos civis e militares que 

foram estimulados desde o governo de Jânio Quadros para atuar em 

movimentos sindicais e eliminar a corrupção em seus meios, junto às massas. 

Eram reformistas e combatiam as heranças Varguistas no meio sindical. O 

IPES era financiado pela CIA e reforçava o anticomunismo no Brasil. 

No início de abril, quando circulava esta publicação da Manchete, João 

Goulart foi deposto, e os militares, em poucos meses, iniciaram um processo 

de institucionalização da ditadura através de Atos Institucionais que cassariam 

os direitos políticos de Juscelino Kubitschek e eliminariam todos os partidos 

políticos. Calaram a nação e encerraram a democracia e as esperanças dos 

candidatos às eleições presidenciais de 1965. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hipótese central de nossa pesquisa, que é a imagem do governo JK 

construída pela Revista Manchete, com o objetivo de favorecer a coalizão 

partidária que o elegeu em 1955 para disputar as eleições presidenciais de 

1960 e fortalecer seu carisma e personalismo para as eleições de 1965, foi 

parcialmente confirmada pela discussão que estabelecemos com a análise das 

publicações da Manchete. 

A revista explorava a aparência de estabilidade política, divulgando 

sistematicamente as realizações de suas obras, que eram a expressão do 

desenvolvimento econômico brasileiro da década de 1950.Foi também capaz 

de influenciar a opinião do leitor, até mesmo o analfabeto, pelo formato didático 

de suas fotorreportagens. 

Juscelino Kubitschek termina seu governo superando o “complexo de 

minoria”, que o perseguiu desde a sua posse, em 1956, e nossa pesquisa pôde 

constatá-lo confrontando as pesquisas do IBOPE encontradas no trabalho de 

Luiz Antônio Dias, que surgem como uma nova ferramenta para uso dos 

políticos envolvidos nas disputas eleitorais e por instituições públicas e privadas 

com forte interesse no investimento financeiro dos recursos midiáticos para 

seus representantes em busca da legitimidade do voto, numa democracia para 

“os de cima”, que representava muito mais os interesses das elites do que o 

das massas populares. 

Nas páginas da Revista Manchete, JK ganha seu lugar na história do 

Brasil, como homem simples e otimista, que trouxe a esperança como forma de 

governar, capaz de modernizar o país e superar a turbulência política e 

psicológica após o suicídio de Vargas. 

A amizade com Adolpho Bloch e a convergência pela ideologia 

desenvolvimentista absorve o sentimento do nacionalismo, e por seu caráter 

anti-imperialista, aproxima-se das ideias do Partido Comunista, que se alia ao 

PTB reforçando a aliança político partidária entre PSD/PTB, mas omitindo ao 

leitor da revista, classes médias das grandes cidades brasileiras, o apoio do 

PCB. Era inegável a valorização da democracia e a rejeição aos extremos de 

direita ou de esquerda, porque tanto JK quanto a revista fizeram uma 

conversão de centro-direita em seus discursos.  
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Se, por um lado, o discurso da Manchete foi bem-sucedido para o 

aumento da popularidade de JK, como constatamos nas pesquisas do IBOPE 

de março do ano de 1964, o mesmo não podemos dizer da coalizão partidária 

PSD/PTB, que fracassou na eleição de 1960, expondo as divisões políticas do 

PSD, pela falta de coesão no plano ideológico, diante das novas demandas da 

sociedade e da participação política das massas.No que tange a reforma 

agrária, expansão dos direitos ao trabalhador rural e as reformas de base. 

No lançamento da campanha de JK para as eleições de 1965, ficou claro 

para a Revista Manchete, que a aliança partidária não existia de fato. O PSD 

aparecia bem coeso e articulado para a campanha, mas João Goulart não 

havia manifestado apoio à candidatura de JK. 

Como seria a campanha? Jango apoiaria a candidatura de JK? 

Renovaria a aliança política do PTB com o PSD? Ficou a incógnita para a 

Revista Manchete e para os historiadores, pois o golpe civil-militar de 1964 

interrompeu a democracia. 

A face anticomunista do nacional-desenvolvimentismo presente no 

posicionamento político da Revista Manchete, mesmo que velada e 

discretamente, permitiu a sua sobrevivência durante toda a ditadura militar. 

Para Rose Amorim, a construção do mito dos anos dourados começa a partir 

deste período, com o espaço reservado ao ex-presidente, cassado e exilado 

político, para divulgação de algumas de suas cartas enviadas à redação da 

revista ou ao seu amigo e proprietário da revista, que através da Editora Bloch, 

publicou a sua biografia. 

No final da ditadura militar a sociedade clama pela redemocratização 

política. O filme de Silvio Tendler, lançado em 1980 e utilizado também como 

fonte de pesquisa, faz muito sucesso, já que aborda o símbolo do período 

democrático, que representou o governo JK, na história de nossa República. A 

eleição, a liberdade de imprensa e de organização partidária na sociedade é 

sentida e manifestada nas ruas de todo o país. 

Presidentes como Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso 

e Luiz Inácio Lula da Silva, em vários momentos de seus discursos usaram a 

figura mítica de Juscelino Kubitschek como referência a suas ações políticas. A 

Revista Manchete foi um privilégio para JK, pelo apoio às suas realizações e 
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sua candidatura para as eleições de 1965 e pela construção de sua memória 

histórica positiva naquele período.  
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