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 ELEIÇÕES 1960.

- Henrique Teixeira LOTT: PSD + PTB
Apoiado por JK.
Presidente “Legalista”.
Vice: João “Jango” Goulart 

- Jânio Quadros: Apoio da UDN.
“populismo + antigetulismo”.

- Ademar de Barros: PSP
Segunda tentativa...
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Varre, varre, varre, varre, 
vassourinha.
Varre, varre a bandalheira,
Que o povo já está cansado
De sofrer desta maneira.

Discurso Moralizador:
“A mulher de Cesár não 
basta ser honesta, tem 
que parecer honesta!”
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- Eu pinto paredes. O Jânio Quadros.

- Fi-lo porque qui-lo! 

- Bebo porque é líquido, Se sólido fosse, comê-lo-ia. 

- A inflação dissolve o dinheiro, avilta os tesouros, compromete o crédito, 
perturba a produção, paralisa as obras, dessora os governos, depaupera os 
particulares, fermenta as revoluções.

- Os prédios do Niemayer são bonitos de se ver, mas péssimos para se morar! 
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 POLÍTICO CONSERVADOR
 APOIOS: 
• Igreja Católica.
• UDN.
• Parte das Forças Armadas...

 Discurso/práticas populistas:
• “Varrer a corrupção de Brasília”.
O QUE JK DEIXOU:
• “Herança Maldita”: inflação, rompimento com o FMI, Dívida Externa.
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 POLÍTICO INTERNA
• Prática política apartidária.
• Atritos com o Congresso.
• Prática dos “bilhetinhos”.
• Desvalorização do Cruzeiro.
• Queda nos investimentos.
• Contenção de despesas: FMI...

• Ações governamentais: bilhetes, moralização, inspeções às repartições..
• Medidas Moralizadoras/Proibições: biquínis, lança-perfume, corridas de 

cavalo, jogo do bicho...
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 Política Externa Independente: 
- Busca de parceiros econômicos + mercados.
• Voto contra a saída de Cuba da OEA.
• Reaproximação: URSS, China, Cuba.
• Apoio à descolonização Africana (Angola...)
• Envio do Vice (João “Jango” Goulart): China.
• Condecoração: Fidel Castro e Che Guevara.

DESCONTENTAMENTO:
* Capital Estrangeiro + Elites,
* Denuncias: Carlos Lacerda (Golpe de Estado)
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Condecoração do cosmonauta 
soviético Yuri Gagarin. Jânio Quadros e Fidel Castro.

Condecoração do revolucionário 
Che Guevara.
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 POLÍTICA INTERNA: 
• Congelamento de salários.
• Corte de subsídio: petróleo + trigo..
• Inflação alta = alto custo de vida.

MORALISMOS:
• Proibição: brigas de galo.
• Proibição: biquínis nos desfiles + Tv.
• Proibiu corridas de cavalo em dias úteis.
• Proibição: lança-perfume.
Obs.: Descontentamento....
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 RENÚNCIA: 25.08.1961 
• Denúncias de Carlos Lacerda: comunista.
• Jânio queria “dar” um Golpe de Estado!
• Esperava o povo pedir sua volta?
• Fechar o Congresso?
• Implantar “suas” Medidas?

• Militares não iriam aceitar a posse de
João Goulart (Jango), um “Varguista” que 
Estava na China Comunista...
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. Veja a charge a seguir:

http://www.expo500anos.com.br/painel_16.html

IDENTIFIQUE qual é o presidente da república mostrado na charge e APRESENTE 
duas características do seu governo. 
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2. (Ufmg 2007) Nas eleições presidenciais de 1960, os candidatos Jânio Quadros e
Marechal Teixeira Lott destacaram-se usando como "jingles" principais,
respectivamente: - "Varre, varre, varre, varre, varre, varre, vassourinha/ Varre, varre
a bandalheira/ Que o povo já está cansado/ De sofrer desta maneira/ Jânio Quadros
é a esperança deste povo abandonado." - "O povo sabe, sabe, sabe, não se engana/
Essa vassoura é de piaçava americana/ Mas a espada do nosso Marechal/ É
fabricada com aço nacional."

Com base na letra de cada um desses "jingles",

a) ANALISE o projeto político de cada uma dessas duas candidaturas.

b) EXPLIQUE o impacto político dos resultados das eleições presidenciais de 1960 até
fins de 1961.
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3. (PITÁGORAS) As figuras a seguir são referências para as respostas das questões 
abaixo. 

a) A primeira foto acima é representativa de um político de estilo diferenciado. Trata-se
de Jânio Quadros. Justifique por que esse político pode ser considerado diferente.

b) A partir da segunda imagem, explique como foi à política externa independente de
Jânio Quadros.


