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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo a análise dos acontecimentos políticos e sociais verificados no 

Brasil no período anterior ao golpe militar com forte apoio da sociedade civil de 1964 com 

foco na relação do desenvolvimento destes acontecimentos com os Estados Unidos. O ponto 

de partida de pesquisa centra-se na relação entre diferentes setores, nacionais ou não, que 

coordenaram atividades antidemocráticas antes de março de 1964 com interesses diversos 

na derrubada presidencial. O texto busca oferecer uma dissertação expositiva dos fatos 

verificados com ênfase em uma análise crítica das atividades políticas de países em um 

cenário mundial polarizado e belicista e como seus efeitos resultaram no golpe que guiou o 

Brasil a uma ditadura militar de 21 anos. 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT: This article focuses on the analysis of political and social events that took place in 

Brazil in the period prior to the 1964 military with civil support coup, focusing on the 

relationship between the development of these events and the United States. The starting 
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point of the research focuses on the relationship between different sectors, national or not, 

that coordinated anti-democratic activities before March 1964 with different interests in the 

presidential overthrow. The text seeks to offer an expository dissertation of the verified facts 

with an emphasis on a critical analysis of the political activities of countries in a polarized and 

bellicose world scenario and how its effects resulted in the Coup that guided Brazil to a 21-

year military dictatorship.  

KEY WORDS: Latin America, Brazil; Dictatorship; United States; Coup. 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa estudar o cenário político verificado no Brasil antes do golpe 

militar apoiado pela sociedade civil de 1964. A  escolha do tema fundamenta-se na 

importância dos fatos verificados na história do país, tendo em vista o contexto em que a 

ditadura se deu e os graves contornos assumidos após 1964. O regime ditatorial brasileiro, 

concentra-se no período comumente datado nos livros entre os anos de 1964 até 1985, porém 

para o presente trabalho sua importância também dever ser analisada a partir de períodos 

anteriores ao dia 1º  de abril de 1964, data que caracteriza o início da tomada do poder por 

parte dos militares. Este estudo fundamenta-se nas publicações de importantes estudiosos do 

tema, como, por exemplo, Marcos Napolitano, que afirma que as instituições brasileiras se 

viam cercadas por intenções golpistas por parte de alguns setores desde o suicídio de Getúlio 

Vargas1. Autores como Carlos Fico e Moniz Bandeira também apresentaram fundamentais 

contribuições para o objeto em estudo que serviram não apenas como fonte, mas também 

como forte inspiração para a escolha do tema deste trabalho. Assim, sob uma perspectiva de 

análise conjuntural de uma rede de inter-relações, busca-se compreender melhor a relevância 

de eventos anteriores à tomada de poder por parte dos militares ocorrida no ano de 1964. 

Evidentemente, não se tem a pretensão de dar conta da elucidação de todas as características 

e pormenores do campo de estudos, uma vez que seria impossível explorar todos os eventos 

verificados que possam apresentar relação com a derrubada do regime democrático. A 

proposta fundamenta-se na busca por apresentar alguns eventos e acontecimentos que 

possuam correlação, com o intuito de expor fatos notáveis ao leitor(a) e, principalmente, 

	
1NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014. 
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convidá-lo(a) à reflexão dos diversos eventos que culminaram no início de duros anos da 

história brasileira e um irreversível capítulo de desrespeito às instituições democráticas e 

direitos humanos.  

Compreende-se que toda a importância aos estudos centrados no período de 1964 a 

1985 é devida, visto que é fundamental retratar e aprofundar os conhecimentos acerca desse 

momento histórico tão significativo na memória do país. Entretanto, neste trabalho, a maior 

dedicação se concentrará no desenrolar dos fatos que antecederam as primeiras horas do dia 

1º  de abril de 1964, com o intuito de convidar ao debate a respeito da importância de 

conhecer os movimentos militares e civis capazes de interromper a sucessão democrática das 

instituições públicas e quais os possíveis interesses que permeiam uma intervenção dessa 

natureza. Também é importante destacar que muitos documentos oficiais que apresentam 

diálogos políticos estabelecidos previamente ao período, tanto nacionalmente quanto 

internacionalmente, representam evidências claras que gradualmente ganham mais espaço 

para a exploração, devido ao crescente número de arquivos antes classificados como 

confidenciais e que passam a fazer parte do domínio público paulatinamente, bem como as 

produções acadêmicas a respeito do tema, com a proposição de debates e grupos de estudo 

focados em trazer à luz novas evidências e seus desdobramentos. Estes são exemplos de 

elementos que corroboraram para a escolha por tal recorte. Sem a comunidade intelectual 

para o levantamento de evidências não seria possível reconstruir os fatos e expô-los a 

sociedade para que ela tenha conhecimento de acontecimentos históricos que muitas vezes 

não são tratados pela imprensa tradicional, sendo tal responsabilidade renovada no campo 

acadêmico. Os que não conviveram diretamente com a ditadura militar, porém são capazes 

de identificar sua importância do ponto de vista histórico e político possuem a oportunidade 

de conhecer mais profundamente o tema e manter seu debate presente. O foco nessa 

sequência de acontecimentos prévios é explorado com maior ênfase ao longo do trabalho 

para tentar destacar momentos e arquivos de memórias de grande importância para o tema. 

A metodologia adotada consiste na pesquisa do trabalho de historiadores(as) 

conceituados no referido campo de estudos, com uma busca abrangente para conseguir 

compor um trabalho com uma base bibliográfica sólida, bem como a anexação de documentos 

que comprovem o registro de movimentações oficiais. Para além das exposições documentais, 

há também uma análise crítica das relações estabelecidas entre elementos econômicos, 
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políticos e sociais, e como esse caldeirão de atores sobrepostos resultou em um Brasil aleijado 

de sua autodeterminação. Toda a conjuntura em que esses fatores associaram-se produziu 

importantes efeitos do ponto de vista histórico e diplomático do país, envolvendo uma agenda 

de sincronização entre interesses de setores nacionais e estrangeiros, poder público, agentes 

privados, além da opinião pública da sociedade civil, para alcançar o desfecho antidemocrático 

que ia de encontro às pretensões destes grupos  e, principalmente, de setores militares 

golpistas presentes no Brasil que há muito buscavam influência nos rumos políticos. O artigo 

possui uma estrutura organizada para propor uma visualização do desenrolar de tal soma de 

interesses e de acontecimentos que resultaram em um desfecho de abandono ao respeito 

pelos ritos democráticos de sucessão de poder para a concretização da utilização de um 

Estado soberano como instrumento particular.  

 O trabalho divide-se em três seções. A primeira busca expor um breve panorama 

político-social anterior a abril de 1964, com destaque para alguns eventos históricos de 

relevância para o tema estudado. Assim, partindo do contexto geral, adentra-se o a análise 

da segunda seção, voltada para a exposição de acontecimentos que, além de 

cronologicamente mais próximos de 1964, guardam relação direta com os eventos golpistas 

posteriormente verificados. Antes de efetivamente analisar as movimentações finais que 

culminaram no golpe, faz-se necessária uma breve regressão de algumas questões 

relevantes, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que surgiram em períodos 

anteriores ao ano de 1964.  

A observação desse histórico não busca um resgate cronológico de todos os fatos, mas 

sim a proposição de uma atenta observação acerca de alguns acontecimentos políticos e 

sociais, tanto nacionais, quanto internacionais, que obtiveram relevância para o tema. Dentre 

eles alguns fatores de grande importância tanto para o estudo das relações internacionais, 

como a agenda de política externa brasileira, a relação do Brasil com os outros países do 

mundo dentro do contexto da Guerra Fria, em especial os Estados Unidos, quanto para a 

história nacional que reverbera ecos do período ditatorial até os dias atuais com grande 

significância sociológica. Além de encadear o estudo de envolvimentos de atores como, 

agências de inteligência, o Departamento de Defesa norte-americano, a embaixada dos 

Estados Unidos no Brasil, exércitos (tanto brasileiro e norte-americano), bem como uma rede 

de players civis dispostos a causar interferências nos rumos políticos para alcançarem 
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benefícios próprios. Por fim, a terceira seção apresenta as considerações finais, associadas às 

reflexões provocadas pelo desenvolvimento do artigo e o que fora depreendido após as 

pesquisas para a construção dele. Tendo em vista os pontos a serem explorados, destaca-se 

que o presente trabalho se estrutura sobre um plano histórico, focado na elucidação de fatos 

posteriormente verificados com o destaque para as interpretações de autores que 

apresentem repertório dentro do recorte temático escolhido.  

Análise do contexto político-social brasileiro e internacional anterior a 1964.  

Em linhas gerais, o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) inaugurara um novo 

momento para as lutas de classe vividas no Brasil. Frente a grande crise de 1929, a intervenção 

incisiva do governo na economia acabou garantindo fôlego às lutas trabalhistas. O 

desenvolvimento nacional oriundo desse período colocava o Estado no centro como capaz de 

promover mediação entre lutas proletárias e interesses burgueses. Em relação ao surgimento 

e a consolidação do operariado brasileiro, o contexto de industrialização e consequentemente 

de proletarização do país se deu de forma tardia e atrasada2. 

O governo Vargas não fora o único responsável por fortalecer o papel da classe 

trabalhadora no país, sendo a administração Juscelino Kubitschek outro ponto chave no 

aumento da politização. O último foi responsável pelo fortalecimento do operariado tendo 

em vista que “o sindicalismo brasileiro no triênio 1961-1963 alcançou um dos seus momentos 

de mais intensa atividade (de 1958 a 1960 no governo Kubitschek, tinham ocorrido no país 

cerca de 177 greves, enquanto nos anos seguintes foram deflagradas um total de 435 

paralisações”3. A década de 1950 foi um solo fértil para a politização de classe. O experimento 

do governo JK de inicialmente proporcionar sucesso em indicadores econômicos estruturado 

sobre o Plano de Metas4, cada vez mais levando o país para o caminho do desenvolvimentismo 

associado ao capital estrangeiro, a adoção dessas políticas resultou em ecos importantes para 

o futuro do quadro social brasileiro. Devido a opção de industrialização com auxílio desses 

capitais, o desfecho foi um distanciamento do Brasil de uma onda de diversos movimentos de 

	
2 FURTADO, Celso. A formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
3 TOLEDO, Caio Navarro de. 1964: o golpe contra as reformas e a democracia. Rev. Bras. Hist., São 
Paulo, v. 24, n. 47, 2004. 
4 Política econômica voltada para o desenvolvimento. O plano contou com trinta metas agrupadas em 
cinco setores: energia, transportes, indústria de base, educação e alimentos. 
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autonomia e libertação nacional que eclodiu em diversos países do então chamado Terceiro 

Mundo5 no final da década de 1950. Dessa forma, durante a primeira parte do governo de JK 

a política externa brasileira, período compreendido entre 1954 e 1958, pode ser caracterizada 

por um retrocesso quanto à sua fase de autonomia frente aos Estados Unidos6.  

Entretanto, ainda em 1958, o governo Juscelino decidiu retornar a uma barganha 

nacionalista frente aos EUA em uma tentativa de amenizar a situação de dificuldade de 

captação de investimentos e de desaceleração do desenvolvimento verificada. Então foi 

lançada a Operação Pan-Americana, uma atuação multilateral que seria a sólida tentativa em 

direção à resolução de graves problemas relacionados ao desenvolvimento tanto econômico 

como social verificados no Brasil. Um ponto muito importante acerca da OPA, deve-se ao fato 

de ela ter aberto espaço para a gestação da Política Externa Independente, uma política 

externa de marcada importância na história diplomática brasileira.  

O pós Primeira Guerra Mundial foi um período histórico que experimentou um 

extremismo alarmante. Em um passado recente, países ao redor do globo estiveram 

diretamente envolvidos em embate bélico nunca visto, tamanha proporção gerou 

instabilidades em meio a um contexto de disputa ideológica – a ferramenta utilizada para 

evitar o confronto direto, ainda que este nunca estivesse excluído por completo, porém 

implicava um risco alto demais para ser facilmente assumido. Sendo assim, torna-se possível 

compreender a influência da violência no imaginário dos que viveram o período dos anos 

1960, muitos discursos de enfrentamento de ameaças sem o uso direto da força foram 

viabilizados e tiveram grande importância não apenas para setores militares, mas também 

para os civis que tiveram sua atenção cooptada para o cenário. 

No contexto internacional, a década de 1960 configurou-se como um período 

turbulento pelo embate de dois diferentes regimes buscando conquistar espaço no cenário 

internacional. O Brasil no início da década destacou-se pela elaboração da Política Externa 

Independente. A PEI, como ficou conhecida, era originada a partir de fortes traços 

nacionalistas e de desenvolvimentismo populista. A esse fato se dá sua característica mais 

	
5 Nomenclatura em desuso.  
6 VISENTINI, Paulo Fagundes. A projeção internacional do Brasil: 1930-2012. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013. 
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importante, a busca por interesses nacionais sem a vinculação com preferências ideológicas7. 

A política externa do governo de João Goulart, apontou para a continuidade das linhas gerais 

em relação à de Jânio Quadros, com foco para os fundamentos de universalismo, 

independentismo e desenvolvimentismo8. 

No governo de Jânio Quadros, a PEI encontrou um momento conjuntural propício para 

o florescimento de seus princípios de universalidade e especial atenção para o fortalecimento 

de relações regionais. É importante destacar que a busca brasileira por maior liberdade para 

posicionar-se no cenário internacional foi um movimento de grande risco para um tradicional 

alinhamento com o país de maior influência em todo o continente, os Estados Unidos. A 

política norte-americana não poderia ser facilmente ignorada, por oferecer acordos de 

importância para o Brasil, principalmente em contraste com o alinhamento com a União 

Soviética. Ainda na gestão Quadros, cabe acentuar que o distanciamento entre o progressismo 

da política externa e o tradicionalismo no cenário político nacional representaram uma 

dessintonia, tendo em vista a busca por progressismo nas relações externas em contraste com 

preceitos conservadores no âmbito político interno. Ao longo de seu breve mandato, Jânio 

Quadros pretendeu desenvolver a política externa de forma a garantir o respeito aos 

princípios de autodeterminação e não intervenção. O senador da UDN, Afonso Arinos de Melo 

Franco, ficou à frente da pasta e em seu discurso de posse expôs as proposições brasileiras de 

fortalecimento de laços diplomático-cultural e econômicos entre as nações afro-asiáticas. 

[...] Portanto, o exercício legítimo da nossa soberania nos levará, na política 

internacional, a apoiar sinceramente os esforços do mundo afro-asiático pela 

democracia e a liberdade, através de apoio às formas de pressão contra o princípio da 

livre determinação dos povos, do esforço, enfim pelo progresso das áreas e povos 

economicamente subdesenvolvidos. Se, por um lado, somos país com visíveis 

aspectos de subdesenvolvimento econômico e técnico, o que nos leva a inegável 

aproximação de interesse com o mundo afro-asiático, por outro, somos um povo 

convictamente democrático, sendo que, no campo do direito político e, agora, na 

prática do regime, o nosso amadurecimento institucional é admirável. (Discurso de 

	
7CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2011.  
8MANZUR, Tânia Maria PG. A política externa independente (PEI): antecedentes, apogeu e 
declínio. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 93, 2014	
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posse do Ministro Afonso Arinos de Melo Franco. Franco, 2007. Fundação Alexandre 

de Gusmão) 

No período parlamentarista do governo João Goulart a PEI seguiu suas diretrizes. O 

oposicionista San Tiago Dantas havia sido designado por Jânio Quadros para a chefia da 

embaixada do Brasil junto à ONU, com a implantação do regime parlamentarista no Brasil por 

pressão política, Dantas fora designado para assumir o Ministério das Relações Exteriores 

sucedendo Afonso Arinos. Ele não apenas seguiu os preceitos da Política, como ainda se 

tornou um de seus principais formuladores. Para o Ministro, o panamericanismo era “um 

instrumento de luta pela emancipação econômica e social das nações deste hemisfério”, pois 

avançava os trâmites político-jurídicos. É importante destacar que dentro do contexto da 

Aliança para o Progresso, o Brasil encontrava-se no seio do nacional-desenvolvimentismo e 

do populismo. Assim, a posição de San Tiago Dantas foi moderada e com um tom conciliador 

em torno dos planos políticos. A ajuda externa era aceita pelo Brasil, porém desde que não 

houvesse a implicação da maneira de coordenação do desenvolvimento interno.  

A abstenção do Brasil na conferência de Punta del Este, voltada para analisar os 

impactos da Revolução Cubana sobre o continente americano, contrariando a busca dos 

Estados Unidos por uma coalizão de suporte em uma possível intervenção em Cuba mostrou 

que os preceitos da Política Externa Independente seriam respeitados pelo Brasil9. A PEI não 

negava a importância de manter relações de grande importância com os EUA para as relações 

comerciais, conforme as declarações de Dantas para a Câmara dos Deputados. Entretanto, a 

ainda assim mostrou-se rotulada como um forte caráter antiamericano – o que agradava o 

nacional-desenvolvimentismo brasileiro. Assim, a posição do Brasil de não ter interesse em 

renunciar ao seu poder de decisão sobre os próximos passos acerca dos rumos políticos de 

seu território solidificou-se como um ponto de destaque da PEI ao longo de sua existência.  

Após trocas de comando da pasta do Exterior no período de presidencialismo de 

Goulart, João Augusto de Araújo Castro foi o ministro que se manteve de junho de 1963 a 

março de 1964. O diplomata apresentou grande sincronia com as linhas defendidas pela PEI, 

tanto que durante sua passagem ele aprofundou os interesses nacionais no contexto 

	
9DANTAS, San Tiago. Política Externa Independente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962. 
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internacional. Araújo Castro atribuía importância ao papel exercido pela ONU na promoção 

do desenvolvimento econômico e social. O ministro alertara em seu discurso no Debate Geral 

da VXIII Sessão da Assembleia Geral que nem tudo resumia-se a Este ou Este naquela instância 

internacional10. Assim, a luta por desenvolvimento cabia, inclusive, a ONU. 

A bipolarização no contexto mundial e crescente disputa entre Estados Unidos e União 

Soviética por hegemonia, resultaram em uma onda de instabilidade em diversos âmbitos. Em 

muitas ocasiões, os eventos, marcadamente cingidos pelo temor de novas guerras com 

proporções mundiais, compartilharam importantes espaços com estratégias diplomáticas de 

diversos Estados buscando sua autoafirmação frente à polarização. Entretanto, também é 

fundamental pontuar que países localizados à periferia do cenário internacional, sobretudo 

localizados na América Latina, sofreram efeitos do extremismo, tendo suas democracias 

golpeadas por militares e substituições de governos verificados a partir de 1960. Perón na 

Argentina em 1955, Guatemala em 1954, Brasil e Bolívia em 1964 e República Dominicana em 

1965 são exemplos11.  

A ameaça do risco de novos confrontos pode ser um fator intangível, porém o 

crescimento da tensão entre os dois extremos no espectro político, bloco capitalista e bloco 

socialista, tornara-se cristalino com o passar dos acontecimentos mundiais que os colocavam 

no centro da disputa. O quadro político brasileiro deve ser analisado sob a ótica do período 

que enfrentaria. Assim, propor mudanças profundas em um cenário tenso e dividido seria uma 

empreitada de grande monta e que exigiria equivalente dispêndio de poder de imposição de 

soberania. Os países da América Latina que buscassem alternativas nacionalistas, mesmo que 

não tivessem o caráter anticapitalistas nem se identificassem com a União Soviética, ainda 

assim estimulavam a hostilidade norte-americana, que se opunha a projetos que limitassem 

seus planos internos de expansão do livre-mercado e liberalismo político na América Latina. 

A partir de janeiro de 1959, com a Revolução Cubana, todo o prenúncio de agravação 

das relações entre os países com qualquer tipo de acontecimento que abalasse o delicado 

equilíbrio global ganha novos contornos. Situações como a Revolução Cubana (1959), 

	
10CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2011.	
11AYERBE, Luis Fernando. A revolução cubana. Unesp, 2004. 
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exigiram um fôlego político significativo. Entretanto, o medo de que outras democracias, até 

então alinhadas, seguissem os passos cubano foi o motor motivacional para a instauração de 

golpes políticos afim de manter o alinhamento entre aliados de uma forma ou de outra. Os 

programas integradores, cooperativismo e outras medidas aplicadas no campo político-

econômico foram exemplos de agendas externas buscando alianças. Cuba com a instauração 

de um novo regime, rompimento de relações e desequilíbrio na balança afetava diretamente 

o julgamento tanto de governos capitalistas, quanto de governos socialistas12. Os irmãos 

Castro apontaram todos os olhos do mundo para um arquipélago da América Central 

localizado a poucos quilômetros de Miami. Esse avanço socialista em terras tão próximas a 

um centro pungente do capitalismo deixa todos os países, e principalmente os Estados 

Unidos, em estado de alerta. Assim, em agosto de 1961, o presidente americano John F. 

Kennedy em busca do estreitamento de laços com a América Latina inicia o programa Aliança 

para o Progresso. Ele englobava todos os membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), exceto Cuba, e possuía metas grandiosas como propostas a serem atingidas. Na prática 

tratava-se de uma uniformização de diversos programas fragmentários pela América Latina. 

A definição de uma agenda com compromissos e metas criava a necessidade de maior 

afinidade de diálogo, assim o estreitamento de relações tornava-se o um ganho valioso entre 

os EUA e as nações participantes.  

“Como parte do plano, os signatários concordaram em aderir aos princípios 

democráticos e estabelecer programas nacionais de desenvolvimento econômico e 

social baseados no conceito de “autoajuda”. Concordaram também que os países em 

desenvolvimento seriam ajudados com um capital externo de pelo menos 20 bilhões 

de dólares, principalmente de dinheiro público, durante um período de dez anos, e 

que os países menos desenvolvidos teriam prioridade nessa assistência. A carta 

estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento econômico a longo prazo, para 

medida de ação imediata e a curto prazo, e para a assistência externa dos Estados 

Unidos em apoio aos programas nacionais de desenvolvimento.” 

(PARKER, p. 17) 

	
12AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina: a construção da hegemonia. São Paulo: 

Unesp, 2002. 
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O sucesso do programa estava intensamente ligado ao seu sucesso no Brasil, uma vez 

que se tratava de uma nação de grande peso, com muitos recursos naturais, território extenso 

e potencial industrial. Entretanto, os problemas brasileiros também tiveram seu peso 

representado na balança, muitos esforços precisaram ser despendidos para resolver questões 

básicas como uma extensa população rural com acesso restrito a itens básicos e distante dos 

centros de decisão política. Justamente essa contradição tornava as assimetrias sociais 

evidentes e território fértil para o florescimento de discursos de salvação, viessem eles da 

esquerda ou dos EUA. Assim, como muito peso foi colocado sobre o futuro do Brasil, os 

Estados Unidos não poderiam deixar os resultados do jogo serem decididos por acaso. Um 

acontecimento importante nessa estratégia foi a nomeação, ainda durante o governo Jânio 

Quadros, do embaixador Lincoln Gordon. Considerado por estudiosos como peça 

fundamental para a atuação estratégica na situação de instabilidade que o cenário mundial 

demandava. Tratava-se de um acadêmico que correspondia às expectativas de Kennedy, de 

repassar informações sensíveis a respeito de movimentações políticas nacionais. 

O Brasil possuía um histórico geral de alinhamento com os interesses americanos, 

contrabalanceando esse quadro geral de relativa serenidade houve momentos destacados 

de certa barganha, como, por exemplo, na disputa entre Alemanha e Estados Unidos na 

preponderância das importações brasileiras na década de 1930. Esse movimento é um 

exemplo de como a guerra foi capaz de alterar as direções do comércio e das relações de 

troca entre os países13. Assim, verifica-se uma certa habilidade de diálogo, porém não uma 

relação de plena equidade e este ponto é de extrema importância, pois o histórico 

estadunidense aponta indícios de força que precisam ser estudados. 

A agitação social verificada desde os governos Vargas e JK, permaneceria com sua 

importância no cenário nacional, tendo sido um fator relevante também na administração 

seguinte, de Jânio Quadros (1961), apresentando um papel significativo até mesmo no 

plebiscito instaurado para viabilizar a posse de João Goulart. Entre 1947 e 1960. Jânio possuiu 

uma carreira política de relativa pequena relevância. Sua ascensão da suplência de vereador 

da cidade de São Paulo para a Presidência da república em menos de 10 anos demonstrava 

	
13 CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2011. 
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esse fato. Possuía um estilo de gestão personalista, e acabou por atrair a atenção da União 

Democrática Nacional (UDN) para ocupar o papel de angariar votos centrados em seu carisma 

(e menos voltados para suas conquistas políticas) e então conseguir compor uma ofensiva 

contra o getulismo e seus derivados14.  

“Nesta campanha eleitoral atípica, outra aberração, para os padrões atuais: 

como a legislação permitia a eleição separada do presidente e do vice-presidente, 

desfigurando as chapas eleitorais, fechadas, algumas lideranças populares e sindicais 

lançaram os “Comitês Jan-Jan”. Ou seja, defendiam o voto em Jânio e Jango, ao 

mesmo tempo, mesmo estes fazendo parte de chapas e coligações opostas. Ambos, 

Jânio e Jango, não rechaçaram o voto combinado. Mas o sucesso eleitoral da chapa 

Jan-Jan foi a porta de entrada para a crise política que se seguiria à renúncia. Logo, os 

dois romperam, até pela política de perseguição de Jânio contra os “corruptos”, entre 

os quais ele situava JK e Jango. Além disso, Jânio calculava que com um vice odiado 

pela direita civil e militar teria mais margem de manobra para fortalecer seu poder 

pessoal. Afinal, os conservadores temeriam um ato de renúncia e a consequente 

posse do seu vice.” (NAPOLITANO, 30). 

Seu carisma e o fato de ter alcançado número suficiente de votos para a Presidência 

da República ainda não seriam o suficiente para sustentar a administração Jânio Quadros, 

pois diversas forças políticas o pressionavam com veemência. Dentre as polêmicas e dúvidas 

que cercavam o presidente, a condecoração de Che Guevara com a Grã-Cruz da Ordem 

Nacional do Cruzeiro do Sul fora um ponto de inflexão que colocou sua relação com seu 

próprio partido em xeque, mesmo sendo que essa condecoração tenha se dado pelo 

salvamento do fuzilamento de líderes da Igreja Católica. Em 25 de agosto de 1961, em uma 

tentativa falha do que os historiadores acreditam ter sido uma busca por apoio popular, 

ocorre a renúncia de Jânio. O então presidente esperava por uma pressão por parte do povo 

por sua volta, de certa forma com poderes de um ditador “que lhe permitisse dirigir o país 

acima das classes sociais e dos partidos políticos”15. Também aguardava o veto de João 

Goulart, por suas indisposições com a direita conservadora. Porém apenas parte de suas 

crenças se cumpriu, seu futuro sucessor, João Goulart, Jango, como era popularmente 

	
14 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014. 
15BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O golpe militar de 1964 como fenômeno de política 
internacional. Toledo, Caio Navarro, 1964.	
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conhecido, não foi empossado de forma automática justamente por manobras políticas 

reacionárias. Porém a renúncia de Quadros foi aceita e seu destino político selado. Entre 25 

de agosto e 7 de setembro de 1961, o Brasil fora governado por uma junta militar composta 

pelos ministros de Jânio: Odílio Denys, Silvio Heck e Grum Moss. O apoio dos setores mais 

reacionários foi buscado para que conseguissem impedir Goulart de ascender à presidência. 

João Goulart era uma figura relativamente familiar no cenário político brasileiro, que 

havia ocupado o cargo de ministro do trabalho de Getúlio Vargas, candidato a vice-presidente 

nas chapas de Juscelino e de Quadros e vencedor nos dois pleitos. A trajetória de Jango 

aponta que ele não era adepto da construção de carreira política do modo mais convencional, 

com forte trabalho partidário nos bastidores, mas valorizava a opinião popular em 

contrapartida. Goulart, além de advogado, era dono de terras no Rio Grande Sul, e não 

possuía vínculos estreitos com os problemas enfrentados pelas classes trabalhadoras mais 

baixas, entretanto ainda assim as principais pautas de sua trajetória política voltavam-se para 

questões ligadas a esse grupo. Alguns pesquisadores pontuam esse empenho direcionado 

como uma estratégia política. 

Durante o afastamento de Jânio Quadros, Goulart, seu então vice-presidente, estava 

em uma viagem oficial à China para estreitar relações comerciais. Uma viagem cercada de 

olhares cautelosos por seu teor político. A partir da renúncia, tendo em vista a recente 

Revolução Cubana, a atenção dos Estados Unidos fora redobrada para o Brasil. O presidente 

não era visto como um aliado histórico, sua trajetória política estava longe do que seria 

considerado uma margem de segurança para o Departamento de Estado norte-americano. A 

partir da crescente tensão, o Brasil tornou-se assunto de debate público nos EUA – para não 

dizer que praticamente fora descoberto pela opinião pública norte-americana. 

 O próprio retorno de Goulart ao Brasil rapidamente ganhou contornos de conflito uma 

vez que os militares brasileiros não aceitaram o cumprimento do destino democrático de 

passagem do cargo por desconfianças quanto ao futuro. Durante 14 dias a tensão se instaurou 

no país, uma vez que o governador do estado do Rio Grande do Sul, e cunhado de Jango, 

Leonel Brizola começou uma campanha pelo retorno do presidente ao país para sua ascensão 

à presidência. A crise institucional foi grave, até mesmo as forças oficiais foram convocadas 

para a validação dos ritos constitucionais no retorno de João Goulart. A volta do recém-
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empossado presidente de sua viagem à China teve um elevado custo de barganha, os militares 

brasileiros pressionaram o Congresso Nacional a alterar a Constituição para que uma limitação 

dos poderes do presidente fosse imposta.  

Incisivas participações populares foram convocadas para o centro da política nacional. 

Dessa forma, a opinião pública voltava suas atenções para os próximos capítulos da disputa 

pela titularidade do poder executivo. Alguns fatores foram essenciais para que as tentativas 

golpistas não fossem bem-sucedidas, dentre eles, a falta de consenso entre as próprias Forças 

Armadas que deveriam estar unidas para o enfrentamento que seguiria um golpe sem 

consistente organização prévia, as pressões realizadas por Leonel Brizola e, por fim, porém 

também de preponderante importância,	 as postura do Departamento de Estado dos EUA que 

buscava privilegiar os regimes que possuíssem, mesmo que apenas de fachada,  o caráter democrático-

representativo. Assim, sua política incentivava a manutenção de um quadro constitucional no país, 

enquanto o Pentágono adotava uma postura diametralmente oposta, onde demonstrava ser a favor 

de governos de exceção compostos por setores militares, por acreditar ser a melhor forma de 

repressão de ameaças revolucionárias, tidas como uma expressão do comunismo, uma questão que 

deveria ser conduzida por forças policiais16. 

Apesar da junta de militares que assumira o poder de imediato frente a renúncia de 

Jânio, as FFAA ainda não tinham um consenso a respeito dos rumos democráticos. Dentre 

nomes dissidentes do golpe, destaca-se o General Machado Lopes que ao lado de Leonel 

Brizola fortaleceram uma ofensiva em prol da legalidade processual em estados de grande 

importância no cenário nacional como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Segundo 

Moniz Bandeira, um outro fator importante tangia as contradições internas vividas pelos 

Estados Unidos, que tinha de um lado o Pentágono apoiando o golpe, com o respaldo da CIA, 

porém do outro a Casa Branca sob a gestão de John Kennedy (1961-1963) que enfatizava sua 

insatisfação com uma ruptura da legalidade no Brasil, inclusive propagando ameaças de cortes 

financeiros caso houvesse o descumprimento da passagem democrática de poder. 

Mesmo sem o apoio, militares conservadores ainda buscaram uma manobra para a 

instauração de um regime parlamentarista. Dessa forma, parte dos poderes executivos foram 

	
16BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O golpe militar de 1964 como fenômeno de política 
internacional. Toledo, Caio Navarro, 1964. 
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delegados a um primeiro-ministro que deveria contar com a aprovação da maioria do 

Congresso. O escolhido foi Tancredo Neves (PSD). Essa saída desagradou a Brizola, Goulart e 

seu partido, o PTB – Partido Trabalhista Brasileiro – que defendiam a instauração de uma 

constituinte para 60 dias. O clima de tensão era tangível. Apesar das desconfianças e do mal-

estar, o governo de Goulart buscou reunir forças para avançar com uma agenda nacionalista, 

apesar de conhecer a resistência de diversos setores para o cumprimento de suas intenções.  

Internamente outros ruídos começaram a dificultar as relações Brasil-Estados Unidos. 

Leonel Brizola avançava com desapropriações de empresas americanas (Companhia de 

Energia Elétrica Rio-grandense – subsidiária da American Foreign Power – no ano de 1959 e, 

posteriormente, a Companhia Telefônica Nacional – subsidiária da ITT em 1962). O Congresso 

norte-americano então mobilizou-se e aprovou a emenda Hickenlooper, que suspenderia o 

auxílio financeiro a nações que encampassem empresas americanas instaladas em seu solo. 

Ainda internamente, a acentuação do capitalismo que achatava os trabalhadores urbanos e 

causava a fome no campo, acabou por intensificar a busca por representatividade, assim 

surgiram as Ligas Camponesas. Concomitantemente, as reformas defendidas por Jango 

representaram um afronte à burguesia nacional, pois faziam uma alusão a uma revisão de 

privilégios nunca questionados, mesmo sem terem sido claramente elucidadas pelo 

presidente até o dia 15 de março de 1964 em sua mensagem ao Congresso Nacional17. O 

temor instigou conflitos entre classes, esses eventos encontravam-se cada vez mais difundidos 

e perigosos em diversas regiões do país, não sendo exclusivos do meio rural. Assim, resume-

se que o cenário nacional se encontrou polarizado, majoritariamente, entre classes ligadas ao 

PSD e a UDN, que se posicionavam como a burguesia nacional versus o PTB “com o esquema 

getulista de conciliação de classes”18. 

Em 1962, Tancredo Neves renunciou alegando incompatibilidade das pautas de seu 

partido, PSD e o partido do presidente João Goulart, o PTB. Seguidamente, as ruas do Brasil 

foram tomadas por uma greve geral instaurada para defender Goulart. O avanço das lutas de 

	
17FICO, Carlos. O grande irmão. Da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o governo dos Estados 
Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
18BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O golpe militar de 1964 como fenômeno de política 
internacional. Toledo, Caio Navarro, 1964.	
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classe, a politização e o ambiente favorável para o fortalecimento de líderes sindicais, 

resultaram na criação do Comando geral dos Trabalhadores (CGT), no Pacto da Unidade e Ação 

(PUA), além de outras associações de mesma natureza que representavam um fortalecimento 

da esquerda no cenário brasileiro. No contexto instável a ratificação de uma emenda 

constitucional em setembro de 1962 foi o caminho para a continuidade de Jango no poder. 

Instabilidades internas, envolvimento norte-americano e o golpe. 

Um canal encontrado para difundir os ideais anticomunistas, bem como reforçar 

conceitos como, por exemplo, os riscos de um governo que não tivesse alinhamento com 

ideais capitalistas, foi o fortalecimento ideológico de grandes massas. Através de publicações, 

palestras, debates, filmes, peças teatrais e propagandas veiculadas no rádio e na televisão. 

Uma verdadeira onda de disseminação de oposição ao comunismo foi implementada no 

Brasil. Em um ambiente político profundamente conservador e excludente, marcado pela 

aversão à efetiva participação das massas na política, a proposição de uma agenda tida como 

reformista, viria a convergir contra o governo Jango tanto o golpismo histórico, que avançava 

desde começo dos anos 1950, alimentado pelo medo do comunismo nos marcos da Guerra 

Fria, como o situacional, engrossado no calor da crise política conjuntural. A partir do instante 

em que as esquerdas ameaçaram transformar sua agenda reformista em um projeto político 

de governo, o que efetivamente aconteceu a partir do final de 1963, as direitas passaram a 

agir19.  

Tendo em vista o clima de instabilidade, bem como a disposição das elites nacionais 

para apartar esse espectro, o uso de manobras para desestabilizar o governo radicaliza-se a 

partir do final de 1963. Como setores burgueses nacionais foram capazes de articularem-se 

para pressionar pelo fim da superficial ascensão vivida pelas classes trabalhadoras, devido ao 

solo fértil para a polarização política e o histórico predomínio do conservadorismo no Brasil, 

o clima de tensão ganhava ainda maior dramaticidade. A visão do autor René Dreifuss, indica 

que grupos burgueses se organizavam em torno da manutenção de seus interesses políticos 

desde o início da década de 1960, “Politicamente, significou uma mobilização conjuntural para 

	
19NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014. 
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o golpe, quando a estratégia se converteu em política e atividades político-partidárias 

finalmente se transformaram em ação militar”20. 

 O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), que existia desde 1959, e o Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), fundado em 1962, ganham força e disseminam conteúdos 

assinados por influenciadores da opinião pública que possuem notoriedade. Além do apoio 

dos Estados Unidos, os institutos contam com adesão de importantes setores empresariais 

brasileiros: “Outros líderes, como Rafael Noschese, da FIESP e Paulo Almeida Barbosa, da 

Associação Comercial de São Paulo, apoiavam de forma indireta, por intermédio de suas 

respectivas instituições, comprando parte da circulação de livros e subsidiando as atividades 

do IPES”21. O IPES tinha como função fabricar propaganda política para que a população fosse 

instigada a apoiar um golpe militar. As produções criadas pelo Instituto eram largamente 

veiculadas em diversos meios, dentre eles cinemas, praças, pátios de empresas e outros 

espaços que concentravam muitas pessoas.  

Organizações como o Instituto de Pesquisa e Estudo sociais (IPES) e o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) davam o tom das críticas ao governo, 

produzindo materiais de propaganda negativa e articulando os vários setores da 

sociedade que eram contra o trabalhismo e visceralmente anticomunistas. [...]  

Ambas as organizações eram financiadas pela CIA e foram fundamentais para 

articular os diversos atores do golpe:  grandes empresários, representantes do 

capital multinacional, sindicalistas anticomunistas e lideranças militares 

conservadoras. (NAPOLITANO, 2014, pp. 48-49) 

 

De acordo com Moniz Bandeira (1978), o IBAD tinha a direção direta da CIA e ganhou 

notoriedade diante da ascensão de Goulart. O Instituto buscou introduzir-se em setores-chave 

da sociedade brasileira para interferir em seu modo de operar. Assim, o IBAD participou do 

financiamento de candidatos nas eleições de 1962. A questão alarmou o governo federal, 

então foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal 

do IBAD. Miguel Arraes, participou da CPI instaurada em 23 de agosto de 1963 na Câmara dos 

	
20 DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – Ação Política poder e golpe de classe. 3. Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. 
21 DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – Ação Política poder e golpe de classe. 3. Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. 
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Deputados e expôs o “auxílio” financeiro de diversas empresas estrangeiras de grande porte 

para diversos candidatos. Centenas de deputados, tanto estaduais quanto federais, e até 

mesmo governadores afirmaram ter sido financiados no momento, alegando 

desconhecimento da ilegalidade do ato. Assim, através dessas manobras, “uma fabulosa 

remessa de dinheiro para o IBAD, por meio do City Bank, foi o que levou Goulart a concluir 

que realmente a CIA estava por trás de tudo, manejando os cordéis.”22. Após três meses de 

suspensão, o IBAD fora fechado através de uma ordem do Poder Judiciário, sob a designação 

de corrupção política. O IPES também fora investigado na mesma CPI, porém fora absolvido 

sob o entendimento de que não infringiu seus objetivos previamente declarados. O relator da 

comissão foi o deputado do PTB, Rubens Paiva. Posteriormente, o deputado foi assassinado 

em 1971 no DOI-Codi. Em março de 2014, o coronel reformado Paulo Malhães, em 

depoimento à Comissão Nacional da Verdade, confirmou que Paiva foi torturado até a morte 

e depois teve seu corpo jogado em um rio na região serrana do Rio de Janeiro. Em maio de 

2014, o MPF do Rio entrou com uma ação contra cinco militares envolvidos no caso. Malhães 

foi encontrado morto em sua casa, em abril, um mês após seu depoimento à Comissão da 

Verdade23. 

Dentre os elementos que tiveram ligação com a brutalidade da ditadura militar 

instaurada no país, é importante avaliar o envolvimento incisivo da política externa norte 

americana não apenas através de agências secretas e meios indiretos, mas também com 

operações no cerne de instituições nacionais. A busca por hegemonia no cenário 

	
22BANDEIRA, João Alberto Moniz. O governo João Goulart – As Lutas Sociais no Brasil: 1961-1964. 
Brasília: Editora UnB, 2001 
23A Comissão Nacional da Verdade (CNV) no Brasil foi uma demanda antiga de entidades ligadas a 
defesa dos direitos humanos. Com sua proposta autorizada em 2008, porém depois de diversas 
alterações fora instaurada no país apenas no ano de 2012 durante o governo da presidenta Dilma 
Rousseff. A proposição de comissões dessa natureza é uma constante verificada em países latino-
americanos que vivenciaram ditaduras, tendo ocorrido em países como Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e no 
Uruguai. Para maiores informações acerca do tema consultar: GASPAROTTO, Alessandra; DELLA 
VECHIA, Renato; DA SILVEIRA, Marília Brandão Amaro. A criação da Comissão Nacional da Verdade e a 
luta por verdade, memória e justiça no Brasil. Espaço Plural, v. GALLO, Carlos Artur. A Comissão 
Nacional da Verdade e a reconstituição do passado recente brasileiro: uma análise preliminar da sua 
atuação. Estudos de Sociologia, v. 20, n. 39, 2015. Disponível em: 
https:/ /periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/7457.	
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internacional, principalmente em áreas tidas tradicionalmente como territórios de 

alinhamento com interesses estadounidense, resultou em esforços plurais. Como já abordado 

previamente, um exemplo pode ser visto no investimento feito na chamada Aliança para o 

Progresso. Como a questão cubana representava uma perda significativa, visto que a 

diminuição de influência não seria facilmente aceita, a postura incessante de vigilância 

moldou a nova abordagem diplomática para a América Latina. Para além do envolvimento 

com instituições voltadas para propaganda político-econômica e opinião pública, a 

organização para afastar Goulart do poder também buscou articular-se com outros setores. 

Assim, verifica-se que a nomeação de Lincoln Gordon como embaixador dos EUA no Brasil foi 

cuidadosamente realizada para encaixar peças complementares de forma lógica. Inicialmente, 

Gordon se aproxima de Goulart e de importantes membros do governo com o intuito de 

prosseguir com a agenda da Aliança para o Progresso. Uma vez que o diálogo foi estabelecido, 

as duas equipes trabalhavam em coordenação de interesses e avançavam para a organização 

de eventos como uma visita oficial entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos. 

O assassinato brutal do presidente norte-americano, John F. Kennedy, teve grande 

repercussão por toda a América Latina por conta de sua figura democrata que buscava inspirar 

simpatia, porém permeada de discursos insuflados que não foram capazes de apresentar 

mudanças profundas e positivas na dinâmica social do bloco. De acordo com Carlos Fico, o 

legado deixado para seu sucessor, em termos de diretrizes para a América Latina, estava 

definitivamente marcado pela mistura disparatada que tentava combinar uma abordagem 

assistencialista, com propósitos ideológicos rudimentares de controle da região24. Assim, 

assume Lyndon B. Johnson (1963-1969). O então presidente manteve a Aliança para o 

Progresso com seu caráter de assistencialismo intimamente ligado com interesses 

geopolíticos. Johnson optou por certa continuidade nas diretrizes de governo de Kennedy, 

entretanto para os territórios ao sul de sua jurisprudência, o interesse prioritário centrava-se 

em conter o antigo temor da ameaça comunista, mesmo que esse tema demandasse o 

emprego de medidas extremas.  

	
24FICO, Carlos. O grande irmão da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o governo dos Estados 
Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 2008.	
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Gordon seguiu seus propósitos apesar dos últimos acontecimentos. Buscando servir 

seu país e dirigido pela ótica da Guerra Fria, o então embaixador (após deixar a embaixada 

americana no Brasil Gordon foi nomeado por Johnson para o cargo de secretário assistente 

para Assuntos Interamericanos) gradativamente, conforme aproximava-se mais do círculo que 

rodeava Goulart, arquitetava a irradiação de suas interpretações alarmistas respeito dos 

rumos políticos do Brasil entre os círculos nos quais possuía livre acesso. O embaixador 

americano, aos poucos, não estava garantindo acesso apenas a um grupo de membros do 

governo com sua narrativa, mas também foi capaz de conquistar espaço para multiplicar seu 

alcance em meio a grupos que também exerceriam pressão sobre a administração Goulart. 

Mesmo Jango não possuindo uma base de esquerda em suas proposições, nem tampouco 

uma trajetória associada ao espectro mais revolucionário da política nacional, a leitura 

americana acerca da agenda do presidente gradativamente convertia-se a um veredito 

irredutível. Tendo em vista a aura de instabilidade crescente alimentada pela embaixada 

americana na gestão Gordon, e o avanços na preparação por um posicionamento, os Estados 

Unidos decidem por uma atuação mais incisiva na maior república da América do Sul. Assim, 

a Operação Brother Sam ganha contornos mais claros, evidenciando seu longo período de 

maturação em completa discordância com afirmações posteriores de que o plano havia sido 

estruturado às vésperas do golpe. Como historiador especialista no tema, Carlos Fico destaca 

a respeito da gestação do plano: 

“A versão que encontrei foi datilografada em 11 de dezembro de 1963 e, portanto, 

pôde-se asseverar que o plano foi iniciado ainda na gestão de John Kennedy (morto 

em novembro). Trata-se de uma cópia encaminhada a McGeorge Bundy, conselheiro 

de segurança nacional do presidente Johnson. Haveria uma reunião no dia 8 de 

janeiro do ano seguinte com Thomas Mann e Ralph Dungan, assistente especial do 

presidente, para discutir o plano, que foi elaborado sobretudo pelo embaixador 

Lincoln Gordon. Ciente da gravidade do que se propunha, o documento, de início, 

negava quilo que de fato era: embora a “contingência” a que se referia dissesse 

respeito a “qualquer tentativa importante de mudar significativamente, por 

violência ou de outro modo, o caráter do regime que governa o Brasil”, o plano não 

deveria ser entendido como uma previsão da derrubada de Goulart ou como o 

estabelecimento de uma tal política pelo governo americano.” (FICO, 2008) 
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Em 13 de março de 1964, ocorreu o chamado Comício das Reformas. O evento fora 

organizado pela CGT e por membros do governo de Goulart. Aproximadamente 200 mil 

pessoas foram às ruas para demonstrar apoio às propostas de reformas do governo. Leonel 

Brizola e Miguel Arraes foram vozes presentes nos discursos inflamados frente ao clamor 

popular por mudanças. O apoio alcançado pelo governo foi um grande alerta para os setores 

burgueses buscarem fortalecer alianças com quem oferecesse segurança para seus interesses.  

Conforme visto, uma elite nacional tradicionalmente conservadora, e detentora de 

ferramentas de comunicação, foi capaz de estruturar-se como um forte obstáculo à 

implementação de uma agenda voltada para mudanças na legislação trabalhista e reforma 

em setores de base, visto que essas são pautas tradicionalmente associadas à esquerda. 

Dessa forma, a agenda caminhava inexoravelmente para um confronto direto. Jango usufruía 

de aprovação da opinião pública em grandes cidades brasileiras em razão de suas propostas, 

porém “A imprensa preparou o clima para que os golpistas de todos os tipos, tamanhos e 

matizes se sentissem mais amparados pela opinião pública ou, ao menos, pela “opinião 

publicada”.”25. Muitas ativamente participaram de uma onda de geração de caos a respeito 

da administração presidencial. A elite brasileira, em face de seu poder de influência e 

manipulação sobre as classes médias, encontrou espaço para fortalecimento progressivo de 

suas articulações golpistas e para apresentar-se como uma ameaça de proporção cada vez 

mais considerável ao governo Goulart.  

A situação apenas tornava-se mais complexa com a associação de setores 

conservadores e a busca por suporte norte-americano. Assim, o interesse cada vez mais 

cristalizado dos EUA de infiltrar-se no seio da política nacional para desestruturar o governo 

instaurado e passar a operar no cenário internacional com maior margem de manobra para 

atender sua própria agenda já apresentava sinais cada vez mais evidentes. O governo norte-

americano ainda guardava certo receio de atrair a atenção da opinião pública internacional 

com seu crescente envolvimento com o Brasil, tendo em vista que até o final da década de 

1950 a América Latina não representava uma zona prioritária para a agenda norte-americana, 

	
25 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014. 
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porém tudo mudou com a ascensão de Fidel ao poder em Cuba26. Assim, seria necessário 

construir cuidadosamente a narrativa para que sua aproximação e envolvimento com a 

política nacional pudessem transparecer ares de legalidade para inspirar a confiança de todos 

que valorizavam o respeito às instituições democráticas.  

Os Estados Unidos assistiam aos adversários de Jango de forma atenta, assim seria 

mais simples conhecer importantes aliados na derrubada das bases necessárias para a 

aprovação de projetos. Grande responsável por observar, organizar e insuflar os movimentos 

contrários ao governo, o embaixador Lincoln Gordon cada vez mais dissuadia os EUA de que 

uma república sindicalista seria instaurada no Brasil e o presidente João Goulart seria não seria 

capaz de deter um avanço comunista. Ele era o ponto focal das operações norte-americanas 

em torno da derrubada da democracia.  

“Nós estamos tomando medidas complementares com os patrocínios disponíveis, 
visando colaborar com o fortalecimento das forças de resistência. Elas incluem suporte 
sigiloso para comícios pró-democracia (a próxima grande manifestação será no dia 2 
de abril no Rio, e outras estão sendo programadas), discreta referência ao fato de o 
USG [United States Government] estar profundamente interessado nos eventos, e 
encorajamento [do] sentimento democrático e anticomunista no Congresso, nas 
Forças Armadas, nos grupos de estudantes e líderes sindicais simpáticos à política 
norte-americana, na Igreja e no mundo dos negócios. Num futuro próximo, 
poderemos requisitar modestos fundos suplementares para outros programas 
sigilosos de ação...” 
(Telegrama do Embaixador dos EUA, Lincoln Gordon, para Washington (DC), 27 mar. 
1964). 

  

O projeto da Reforma Agrária defendido pelo governo de Goulart tornava a situação 

uma bomba relógio. Gordon apoiou-se fortemente nessa bandeira para classificar as decisões 

do governo brasileiro como arriscadas e, assim, atrair a atenção da Casa Branca para a ameaça 

vermelha que ele buscava retratar.  

Importantes setores da sociedade civil cada vez mais eram bombardeados por 

informações tendenciosas, dessa forma João Goulart, que necessitava de apoio popular para 

implementar suas reformas, perdia espaço e relevância, um aliado importantíssimo de seu 

mandato. A polarização ideológica servira como instrumento para viabilizar os planos de 

	
26 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2000. 
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derrubada do regime democrático no momento de maior conveniência, contando com a 

cooptação da maior quantidade possível de apoiadores para garantir maior efetividade. 

João Goulart ainda demonstrou esforços para mobilizar forças a seu favor. O presidente 

pressionou para que o plebiscito que decidiria a retomada do modelo presidencialista fosse 

votado antes da dada acordada entre governo e militares. Então, em janeiro de 1963 a vitória 

esmagadora, com mais de 80% dos votos válidos a seu favor, da vontade popular pelo 

presidencialismo vencia nas urnas. Entretanto, os rumos da política interna do Estado 

relacionavam-se intimamente com um complexo conjunto de atores que já estavam 

exercendo pressões em direções difusas e com poder cada vez maior de polarização por um 

período considerável. Em contraposição, alguns autores defendem não existir uma clara 

centralização em torno da derrubada do governo Jango. Como, por exemplo, o que fora 

pontuado por Jacob Gorender a respeito de não haver uma organização forte em prol da 

obtenção de vantagens por diferentes setores: “[...] é uma ideia falsa a de que os golpistas 

estivessem fortemente articulados. Pelo contrário, a articulação era frouxa.”27. Assim, alguns 

estudiosos ainda defendem que os grupos conservadores opositores ao governo de Goulart 

não formavam um consenso, mas sim apresentavam divergências entre si. Em maior ou 

menor grau, é importante destacar que a associação das elites em torno do alcance de seus 

interesses representaria os ganhos que elas almejavam. Sendo assim, diversos meios foram 

utilizados para empreender o golpe, setores foram cooptados para garantir que o destino da 

democracia brasileira fosse um acordo vantajoso para os que possuíssem os recursos 

necessários para dominá-la28. 

Sequencialmente, a organização dos setores médios resultou na Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade. Uma passeata que contou com um número estimado de 500 mil 

participantes. Dentre suas principais pautas, pediam pelo fim do comunismo, além de 

questões como a defesa da propriedade privada, da fé e da moral, além da instauração de um 

impeachment a João Goulart. O cenário de organização em torno da derrubada do presidente 

tornou-se uma empreitada nacional com pontos de suporte fora do território brasileiro. Desde 

	
27GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira das ilusões perdidas à luta armada. São 
Paulo: Editora Ática, 1987. 
28NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014.	
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contatos pessoais com adversários de Goulart, até o financiamento direto de prefeitos e 

governadores de Estado, eram claras mensagens da ousadia dos Estados Unidos29. Os 

Consulados dos EUA em todo o Brasil serviram de base para as operações da CIA. Enquanto 

uma parcela verificaria ganhos diretos com a derrubada de um governo trabalhista, outros 

apresentavam uma preocupação com o avanço do socialismo. Assim, a propaganda 

ideológica, a mobilização da classe média e a aderência do setor militar mostram-se 

fundamentais para a concretização do golpe30. 

Washington endureceu seu posicionamento frente ao Brasil, tornando o país uma 

zona prioritária na luta contra o “avanço soviético”. Essa mudança de rumos encontrou 

território favorável para estabelecer-se, uma vez que “[...] havia uma forte tradição 

anticomunista desde os anos 1930, configurada na existência de grupos constantemente 

mobilizados contra o “perigo vermelho”.”31. Tendo em vista o importante significado do 

apoio ideológico, os Estados Unidos encontraram um caminho sem profundos obstáculos 

para empreenderem seus objetivos no contexto nacional. Esse alinhamento em torno do 

“inimigo comum” mostrou-se um fator decisivo pela superioridade garantida pela retaguarda 

norte-americana em um possível embate. Apesar da descentralização da oposição, setores 

de grande relevância mostraram-se dispostos a unir-se por seus diferentes objetivos em 

busca de um bem maior, portanto utilizariam os recursos disponíveis para viabilizar seus 

planos. Os diferentes grupos interessados em frear os avanços de Goulart apoiaram-se 

fortemente no anticomunismo, que encontrava forte apelo nas mais diversas partes do Brasil. 

Dessa forma, apesar de Jango assumidamente não defender pautas comunistas, sua figura 

foi associada ao movimento para criar um clima desgastante o suficiente para sua retirada do 

poder. Marieta Ferreira ressalta o caráter trabalhista assumido pelo presidente:  

Na verdade, as ideias de Jango estavam longe de um comprometimento com o 

comunismo. Muitos depoimentos ressaltam que Jango sempre fez questão de se 

definir como não-comunista e como refratário à implementação desse tipo de 

	
29BANDEIRA, João Alberto Moniz. O governo João Goulart – As Lutas Sociais no Brasil: 1961-1964. 
Brasília: Editora UnB, 2001. 
30FICO, Carlos. O grande irmão da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o governo dos Estados 
Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 2008. 
31MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2000.	
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regime no país. Seu projeto político era dar continuidade ao programa de Vargas e 

levar a legislação trabalhista ao campo. (FERREIRA, 2006, p.25)  

 

Mesmo que Goulart não tivesse qualquer associação com o Partido Comunista 

brasileiro, e ainda fizesse questão de desencorajar essa aproximação, a questão com grupos 

tradicionalmente conservadores no país, em especial as alas militares, ainda não seria 

resolvida. A postura de tolerância por parte do presidente em direção aos atores políticos mais 

à esquerda demonstrava suficiente ameaça. A falta de atitude do governo para com a 

diminuição (ou até mesmo eliminação) do espaço desses grupos do cenário político-social 

nacional, foi interpretada como um desencontro de interesses e, portanto, uma ameaça ao 

status quo que não seria tolerada. O temor pela prevalência do coletivo era um fator 

fundamental na desestruturação do governo Jango. Contando com apoio de classes que 

seriam favorecidas por suas reformas, Goulart cresceu em comícios e sua atuação pela causa 

dos trabalhadores cada vez mais se foi capaz de apresentar-se como uma ameaça a ser contida 

antes que encontrasse maior adesão. As elites empresariais e também agrárias temiam sua 

disseminação, em maior ou menor escala, pois ela constituíra-se como uma ameaça em torno 

do aumento de seus lucros. João Goulart atuava com cautela para conseguir promover suas 

propostas, porém caminhava inexoravelmente para um embate de forças entre a legalidade 

representada pela figura do governo federal e suas prerrogativas versus civis que encontraram 

apoio e multiplicaram sua importância com a conquista de poderosos aliados que também 

anseiam por maior espaço de manobra.  

A administração de João Goulart entrara na mira dos Estados Unidos de forma 

irreparável. Os não apoiadores de Goulart cada vez mais organizavam-se para optar por 

quaisquer alternativas que tivessem o mínimo de respaldo para interromper o mandato do 

presidente. Dessa forma achariam a solução para colocar um fim nas incertezas políticas que 

afastasse o país do conservadorismo. O clima intenso era a realidade vivida pelo Brasil em 

1964. A deflagração de um golpe militar com uma retaguarda de suporte proveniente de 

diferentes setores interessados em barrar as reformas nacionalistas mostrou-se um cenário 

concreto no Brasil com a estruturação da Operação Brother Sam. 

Goulart buscou contemporizar o quanto pôde, mas suas alternativas diminuiriam cada 

vez mais, tendo em vista a soma de variáveis que tornavam sua administração uma tarefa 
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árdua, algumas delas como: o delicado período econômico-financeiro, as instituições 

nacionais em conflito, a mobilização das classes populares, a situação política que sofria 

intensas influências externas e aproximava-se de um colapso e a organização ofensiva em 

torno dos setores militares e até mesmo empresariais 32. Com alternativas cada vez mais 

restritas e um quadro cada vez mais reduzido, qualquer passo que Jango tomasse seria um 

risco.  

A cooptação de diferentes setores era importante para viabilizar o sucesso da 

derrubada do presidente Goulart, porém o fator essencial ainda seria o apoio do setor militar, 

tendo em vista que um enfrentamento bélico não estava fora de questão. A situação foi levada 

aos extremos quando os militares, grupo chave em toda a organização do golpe por sua 

influência e força, foram afetados em seu âmago. Jango foi interpretado por muitos da 

categoria como capaz de afetar a hierarquia, uma instituição fortemente respeitada por eles, 

em uma atitude de solidariedade com subalternos rebelados da marinha em março de 1964. 

A atitude fora tida por militares como subversiva33 e interpretada como o prenúncio de um 

golpe bolchevique. A sinalização de apoio da instituição tida como peça fundamental para a 

derrubada do presidente foi abertamente aceita pelos Estados Unidos. O “fantasma do 

comunismo” encontrou grande eco nos segmentos médios34, bem como era bem 

sedimentado entre os militares contrários a qualquer tipo de associação com ideais de 

esquerda.  

Frente ao apoio popular crescente, a mobilização de diversos grupos contrários ao 

governo de João Goulart e a crescente onda de instabilização do cenário político mundial, os 

Estados Unidos estudaram com riqueza de detalhes suas oportunidades de prevalência sobre 

a democracia brasileira e os possíveis efeitos de um golpe que institucionalizaria um governo 

militar autoritário alinhado com seus interesses hegemônicos. A forma como os fatos se 

sucederia ainda seria uma decisão a ser tomada pela presidência dos Estados Unidos em 

conjunto com seus correspondentes em solo brasileiro. Lincoln Gordon, sempre firme em 

	
32TOLEDO, Caio Navarro de 1964: o golpe contra as reformas e a democracia. Rev. Bras. Hist., São Paulo 
v. 24, n. 47, p. 13-28, 2004. 
33MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2000. 
34NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. Editora Contexto, 2014.	
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direcionamentos a favor do intervencionismo declarado, afirmou seu apoio a uma ação 

definitiva que isolasse o governo de Goulart sem rodeios e, caso necessário, com utilização de 

artifícios bélicos para que o golpe militar pudesse ser instituído. Ainda assim, a decisão final 

seria cuidadosamente tomada por um importante consenso entre diferentes nomes da 

administração Johnson a fim de minimizar chances de efeitos negativos para a imagem 

americana. Assim, em meio a um contexto conturbado, o cenário mundial começou a avançar 

na delimitação de marcos de extremismo. A oposição entre capitalismo e comunismo obrigou 

muitos países a deixarem a neutralidade de lado, expondo suas afinidades de forma cada vez 

mais evidentes para não se tornarem alvo de maiores questionamentos. No Anexo A destaca-

se que Gordon acompanhava os desdobramentos da situação e reforçava sua posição a 

respeito da utilização de força como uma alternativa extrema, entretanto a opção por outra 

postura automaticamente resultaria em uma guinada trágica a esquerda.  

Para enfrentar qualquer eventual resistência por parte do governo brasileiro, os 

Estados Unidos provisionaram apoio militar. Foram enviados uma frota de petroleiros, porta 

aviões, torpedeiros, além de armas, munições e suprimentos para os oficiais que pudessem 

estar envolvidos em batalha. O envio de todo o suporte seria fundamental para vencerem a 

batalha pela tomada do Brasil. Entretanto, Goulart negou-se a reagir. Alguns historiadores 

mostram-se adeptos a teoria de falta de pulso firme por parte de Jango, porém uma arrastada 

disputa e um potencial banho de sangue foram poupados graças a decisão de Goulart de não 

buscar uma coalisão e oferecer resistência. De acordo com Carlos Fico, a decisão de Goulart 

fora caracterizada, principalmente, por sua falta de apoio: 

A ausência de apoio militar foi a razão pela qual Goulart deixou o Rio de 

Janeiro, no dia 1, em direção a Brasília, pois poderia ser preso. Realmente não havia 

saída já que, além das tropas de Mourão estarem próximas da fronteira do estado do 

Rio de Janeiro, dois generais muito chegados ao presidente, Oromar Osório e Cunha 

Mello, não conseguiram evitar que as forças legalistas aderissem aos revoltosos e, na 

verdade, Oromar nem voltou para relatar seu fracasso. Além disso, o general 

comandante do II Exército (São Paulo), Amauri Kruel, afinal resolveu aderir ao golpe, 

abandonando Goulart, de quem era compadre. O general Morais Ancora, comandante 

do 1 Exército (Rio de Janeiro), recomendou a Goulart que deixasse o Palácio das 

Laranjeiras, Goulart já devia estar decidido a não resistir, mas certamente achou 

indispensável passar pelo Palácio do Planalto, pela Granja do Torto e por Porto Alegre: 
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havia que avistar-se com Darcy Ribeiro (em Brasília) e Leonel Brizola (em Porto 

Alegre), que estavam excitadíssimos pela hipótese da resistência, e também precisava 

cuidar da família. (FICO, 2018, p. 71) 

O estopim da ação coordenada fora o movimento militar do general Mourão Filho. Na 

madrugada de trinta e um de março de 1964 tanques foram enviados ao Rio de Janeiro 

dispostos a entrar em situação de enfrentamento caso encontrassem resistência. Alguns 

grupos imaginavam que Goulart responderia com violência às investidas dos soldados 

comandados por Mourão, porém o presidente surpreendeu e não expressou belicismo em 

momento algum. Suas atitudes foram de aceitação, João Goulart seguiu com sua percepção 

da desigualdade de forças e indicações de que não seria possível vencer a disputa. Goulart 

viajou para Brasília, deixando o Rio de Janeiro sem pronunciar-se, em sequência reuniu-se 

com seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul e juntos, deixaram o Brasil em direção 

ao Uruguai.  

 A declaração da vacância da presidência fora realizada pelo presidente da câmara, 

Raniere Mazilli, de forma irregular enquanto o então presidente ainda estava em solo 

nacional. Assim, o golpe militar concretizou-se sem encontrar maiores obstáculos.  

O passo decisivo para o envolvimento dos Estados Unidos foi a escolha, nos bastidores, 

de um representante que satisfizesse os critérios essenciais para alcançar estabilidade dentro 

da instituição de um governo instaurado com o propósito de oferecer alinhamento de 

interesses. Dentre os militares, um nome destacou-se para os observadores norte-

americanos, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Sua trajetória fora importante 

para garantir o posto que ocuparia em um futuro muito próximo. Castelo Branco trazia a 

tradicionalidade de costumes conservadores julgada adequada para a função, além da clara 

demonstração de que ofereceria cooperação para os propósitos do golpe que fora 

cuidadosamente engendrado para alcançar este desfecho.  

Considerações finais 

Tendo em vista o exposto no presente trabalho, identifica-se que o golpe verificado no 

Brasil não foi um acontecimento repentino, mas sim um evento que demandou preparação 

para ser concluído. O contexto verificado aponta para uma grande conjunção de esforços de 
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setores nacionais e norte-americanos para a obtenção de objetivos particulares que se origina 

de longa data. As instabilidades verificadas no Brasil tiveram, para além de fatores econômicos 

naturais que costumam agitar a opinião pública, como questões econômicas de menor monta 

por exemplo, uma manipulação para exacerbar desgastes e acentuar crises internamente. 

Esses fatos foram o resultado de uma série de acontecimentos encadeados, para que o 

cenário em que os militares assumissem o rompimento com o pacto democrático fosse mais 

bem recepcionado e até mesmo percebido como uma “saída necessária”. Cabe a esta sessão 

ponderar a respeito do conservadorismo brasileiro que, apesar de não ser o exclusivo 

ingrediente no caldeirão de acontecimentos verificados no país nos períodos anteriores ao 

golpe, possuiu importância para que o esmagamento dos movimentos revolucionários com 

uma ditadura repressiva e violenta. Dessa forma, faz-se importante destacar o peso do 

processo de amadurecimento pelo qual a classe trabalhadora brasileira passou ao longo das 

décadas, e como ele foi capaz de reverberar inseguranças profundas das classes dominantes 

e culminar em tamanha mobilização para que o silenciamento fosse possível. Avaliando este 

recorte temático, evidencia-se o trajeto verificado pelos trabalhadores no Brasil, que obteve 

grande importância ainda no governo de Getúlio Vargas, avançando com a consolidação das 

leis trabalhistas. Em sequência, governos de cunho desenvolvimentista foram outros 

elementos de protagonismo da agonia das classes mais privilegiadas do país. Os governos do 

próprio Getúlio, seguido por Juscelino Kubitscheck, com seus projetos desenvolvimentistas 

representaram pontos-chave na conjuntura política prévia ao golpe. Por fim, até mesmo as 

incertezas quanto as decisões políticas de Jânio Quadros acabaram por gerar mais 

inseguranças no contexto da ameaça percebida pelos setores ligados a direita. Todos estes 

fatos ainda somados a pressão de um cenário político instável, que contou com a presença de 

potências ávidas por cooptar aliados para seus posicionamentos políticos, claramente 

representaram um desafio de conciliações. Por fim, um setor militar nacional autoritário 

acabou por oferecer um território fértil para que essas forças pudessem oferecer 

desestabilização do poder democrático. 

O presente trabalho expôs de forma breve alguns instantes do cenário histórico 

nacional, avançando para como esse contexto foi importante para a concatenação dos fatos 

subsequentes. Neste cenário, a Política Externa Independente representou momentos de 

destaque nas relações externas do Brasil, bem como as implicações do tema no agravamento 
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da tensão entre as forças políticas que se envolviam nas tensões da Guerra Fria. Apesar de 

profunda, multifacetada e cheia de contornos particulares a PEI teve sua história marcada por 

rotulações distorcidas pela opinião pública. A definição de que a política externa brasileira no 

governo de João Goulart representou apenas a defesa do antiamericanismo como expoente 

de destaque, demonstra que as reflexões rasas sequestram a possibilidade do conhecimento 

aprofundado de seus reais preceitos por parte de um público mais abrangente. Após análise, 

evidencia-se que as ações brasileiras foram tidas em muitos momentos como afronta aos 

Estados Unidos e a histórica relação que desenvolveram com o Brasil, porém não houve 

evidências que apontaram para contornos assumidamente contra os EUA como base da PEI, 

mas sim um contexto de maior complexidade em busca de ideais nacional-

desenvolvimentistas coerentes com o momento político e histórico enfrentado pelo país.  

A ênfase para o envolvimento dos Estados Unidos buscou expor como os rumos 

políticos internos puderam ser manipulados para atenderem os interesses de um país 

altamente influente no contexto global. Volumosos investimentos previamente expostos 

neste trabalho, em ferramentas como o IBAD e o IPES demonstraram como o financiamento 

foi uma importante vertente na segmentação de acontecimentos anteriores ao golpe de 1964. 

A este fato ainda se somou extensa mobilização de recursos como a CIA, além do preparo 

militar de grande monta para uma eventual resistência do povo brasileiro na Operação 

Brother Sam. Dessa forma, evidencia-se o caráter de alto interesse na aliança estabelecida 

entre os militares brasileiros e o Departamento de Defesa norte-americano para que as duas 

partes pudessem usufruir da ruptura na ordem que provocaram.  

Em suma, sem que houvesse tamanha sinergia, um golpe militar em um país com a 

proporção do Brasil não teria sido uma empreitada simples. O desenvolvimento de políticas 

nacionalistas e progressistas, acabaram por mais do que buscar oferecer um novo horizonte 

para os indicadores do Brasil e passaram a assumir um papel de risco para os interesses de 

grupos capazes de moldar resultados políticos para atender suas demandas. Conclui-se ainda 

que, os meios encontrados para a imposição do golpe poderiam ter encontrado uma 

resistência nacional de alguns setores não alinhados com a estratégia golpista, fato que chama 

a atenção por seu risco, porém isso não representou um impedimento para que os planos 

continuassem e assumissem contornos ainda mais dramáticos para a história do Brasil. Ou 
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seja, mesmo arriscando com a vida de brasileiros envolvidos em uma resistência por um 

período indeterminado e com proporções não totalmente conhecidas tendo em vista o 

contexto da Guerra Fria, os setores aliados prosseguiram com sua agenda e impuseram a 

derrota a João Goulart e seus aliados cobertos com apoio bélico norte-americano. Tamanha 

força-tarefa escancarou os interesses desses grupos frente a projetos de relativo caráter 

progressista apresentado por alguns governantes em face de seu histórico político. Deixando 

claro que a ruptura com o status quo não pode ser uma saída sem consequências. 
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ANEXOS DOCUMENTAIS 

 

Anexo A – Rio de Janeiro para o State Department, Telegram, No. 48986, de 27 de 

Março, 1964, National Security File, Country File, Brazil, vol. 2, 3/ 65, Box 9, Lyndon 

B. Johnson Library. 
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