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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o resgate da discussão em torno dos motivos 

que conduziram ao golpe burguês civil-militar de 1964. As alegações de que o presidente 

João Goulart pretendia conduzir o país ao comunismo são a base da argumentação da 

historiografia oficial. Todavia, sabe-se que este discurso não passa de uma tentativa de 

acobertamento do que realmente aconteceu. As Reformas de Base, propostas pelo presidente 

João Goulart, estão localizadas no nervo central dos acontecimentos de março de 1964. 

Questões políticas, econômicas, ideológicas e sociais fermentaram, certamente, o processo 

que conduziu ao movimento golpista. Entretanto, de todos os elementos componentes desta 

efervescência, a questão econômica coloca-se em evidência a partir do momento em que 

interesses vitais das elites econômicas nacionais e estrangeiras são atingidas pelas reformas. A 

intensa participação destas elites - nacionais e internacionais -, no financiamento, nas 

articulações e, por final, na deflagração do golpe, justificam a argumentação de que, à parte 

concepções filosóficas, políticas e ideológicas, no capitalismo, quem manda é o capital. 

Palavras-chave: Capitalismo. Golpe Político. Guerra Fria. Reformas Sociais. Subversão.    

 

Abstract: The present work aims to rescue the discussion around the reasons that led to the 

1964 civil-military bourgeois coup. The allegations that President João Goulart intended to 

lead the country to communism are the basis of the argument of official historiography. 
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However, it is known that this speech is nothing more than an attempt to cover up what really 

happened. The Basic Reforms, proposed by President João Goulart, are located at the central 

nerve of the events of March 1964. Political, economic, ideological and social issues certainly 

fermented the process that led to the coup movement. However, of all the elements that make 

up this effervescence, the economic question is highlighted when the vital interests of national 

and foreign economic elites are affected by the reforms. The intense participation of these 

elites - national and international - in financing, articulations and, finally, the outbreak of the 

coup, justify the argument that, apart from philosophical, political and ideological 

conceptions, in capitalism, capital is the boss. 

Key words: Capitalism. Political Coup. Cold War. Social Reforms. Subversion 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

   O medo da revolução social, e do papel dos comunistas nela, era bastante real[...], mas nos vinte 

anos de enfraquecimento do liberalismo, nem um único regime que pudesse ser chamado de liberal-

democrático foi derrubado pela esquerda. 

(HOBSBAWM, 1995, p. 116).  

 

 

 Como se sabe, nenhuma sociedade permanece estática e gessada ao longo dos tempos. 

Transformações socioeconômicas, e mesmo culturais, são bastante comuns nas mais variadas 

formas de associações humanas. É bem verdade, contudo, que a velocidade desta dinâmica 

vai depender de um conjunto de particularidades incidentes, altamente variáveis, entre os mais 

diversos modelos sociais. A História da civilização humana é bastante pródiga em exemplos 

de episódios e eventos que favoreceram e alavancaram grandes transformações sociais ao 

longo dos tempos. A trágica morte de Cristo, por exemplo, conduziu a uma profunda 

transformação cultural nas sociedades judaico-romanas e, há mais de 2.000 anos, vem ditando 

estilos e filosofias de vida, comportamentos sociais e o modus vivendi de bilhões de 

indivíduos, espalhados por todos os quadrantes do planisfério.  

           Em tempos menos distantes, as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, cujo 

ícone é a Revolução Francesa de 1789, seguida pela Revolução Industrial, iniciada ainda na 

segunda metade do século XVIII, imprimiram sucessivas transformações socioeconômicas, 

políticas e, mesmo, culturais, nos mais variados níveis em, praticamente, todas as sociedades 

humanas.   

 Portanto, por uma questão mesmo de dinâmica social, seria impossível a uma 

determinada sociedade humana, em contato com outras, não sofrer transformações, em função 
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das trocas de experiências vivenciadas nas mais diversas formas de convivência cultural. Do 

ponto de vista sociológico, a interação entre as múltiplas sociedades internacionais torna-se, 

assim, um instrumento estimulador da gênese das grandes transformações sociais. 

 Os anos 1960, por excelência, foram palco de múltiplas manifestações populares, de 

cunho reivindicatório por justiça social e por liberdade, em variados pontos do planeta. 

Vejam-se o movimento hippie, nos Estados Unidos; estudantis, na França; sociais na antiga 

Tchecoslováquia, que ficaram conhecidos como a Primavera de Praga (ARANTES, 2018); e 

pela restauração da democracia e por liberdade, no Paquistão (TARIQ, 2010), entre tantos 

outros que sacudiram e estremeceram padrões culturais e políticos tidos, até então, como 

inabaláveis. Todos estes movimentos estiveram revestidos de cunho altamente reformador e 

revolucionário. A década de 1960 ficou marcada por ter estremecido e abalado, 

profundamente, as sociedades ocidentais, tanto do ponto de vista político quanto do social, do 

cultural e do econômico. Considerando-se a inserção do Brasil neste cenário internacional de 

ebulição social, por que haveria de ser diferente no gigante latino-americano, de língua 

portuguesa? 

Assim, no contexto das grandes transformações socioeconômicas, políticas e cultuais 

operadas no planeta surge, na liderança política nacional, a figura polêmica de João Goulart, 

político estigmatizado pelas elites políticas e econômicas por seu histórico de afinidade às 

classes mais desfavorecidas da população brasileira. Ainda nos anos 1950, quando ministro 

do Trabalho do presidente Getúlio Vargas, propôs um aumento de 100% do valor do salário 

mínimo. Sua proposta desagradou as elites econômicas empregadoras e, por tabela,  acabou 

por sensibilizar os setores militares que lançaram o chamado Memorial dos Coronéis, no qual 

82 oficiais impuseram sua queda, em 1954 (NAPOLITANO, 2014) sob a alegação de que tal 

reajuste era "incompatível com a realidade do país" (FAUSTO, 2006, p. 229) quando, na 

verdade, o ministro do Trabalho procurava corrigir as perdas salariais dos trabalhadores cujo 

último reajuste, em 1951, "já estava, nas alturas de 1953, corroído pela inflação" (LOPEZ, 

s/d, p. 13). 

 Este episódio teve ensejo exatamente nos períodos iniciais da chamada Guerra Fria, 

em que as polarizações em torno dos princípios ideológicos do capitalismo e do 

socialismo/comunismo começaram a ganhar destaque, tanto de um lado quanto do outro, 

antagonizando os EUA e a então URSS em termos políticos, econômicos, militares e 

ideológicos. Os excessos e os radicalismos começaram a florescer, oferecendo horizontes 

promissores aos capitalistas, empresários, políticos e aventureiros. Os oportunistas, como 
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sempre, se movimentaram no sentido de tirar os melhores proveitos da situação. Veja-se o 

psicótico macarthismo que vandalizou biografias norte-americanas e as nefastas ditaduras 

militares patrocinadas pelo centro mundial de irradiação das ideias capitalistas, golpistas e 

subversivas (EUA) sem, contudo, deixar de se considerar os cruéis e criminosos massacres 

perpetrados pela ex URSS em nações que lutavam pelas liberdades democráticas. 

Anos depois, em 1961, quando da renúncia intempestiva do presidente Jânio Quadros
2
, 

e já na condição de vice presidente do renunciante, novamente veio à baila o seu suposto 

perfil comunista. De acordo com a Constituição Federal de 1946, vigente na ocasião, o vice 

deveria assumir no lugar do presidente renunciante. Todavia, não foi este o entendimento dos 

ministros militares, marechal Odylio Denys (ministro da Guerra), almirante Silvio Heck 

(ministro da Marinha) e brigadeiro Gabriel Grün Moss (ministro da Aeronáutica) que, 

imediatamente, exigiram o impeachment de João Goulart. Em pronunciamento à nação, o 

ministro da Guerra, marechal Odílio Denys, pontificou no sentido de que havia chegado "a 

hora de se escolher entre democracia e comunismo no Brasil. Nada tenho contra a pessoa do 

Sr. João Goulart, mas apenas contra a forma de governo que ele representa" (apud 

TAVARES, 2011, P. 34). 

O Congresso Nacional, numa atitude de independência e de defesa da Constituição 

Federal, não se dispôs a se inclinar diante da exigência dos ministros militares, que exigiam o 

impeachment do vice presidente João Goulart e, portanto, "rechaçou o pedido de impedimento 

do vice presidente por 299 votos contra 14" (NAPOLITANO, 2014, p. 34), não restando outra 

opção aos militares senão a imposição de uma alteração constitucional que implantasse no 

país o sistema parlamentarista
3
. Como não foi possível impedir a posse do vice presidente, 

pelo menos os seus poderes presidenciais deveriam ser reduzidos, uma vez que, na ótica dos 

comandantes militares, representava um perigo para as liberdades democráticas no Brasil, já 

que o consideravam comunista.   

Aliás, a retórica anticomunista sempre foi empregada nas ocasiões de 

descontentamento militar com o processo de desenvolvimento político brasileiro, como forma 

de justificar os golpes e, portanto, o desrespeito às leis, à Constituição Federal e ao povo. 

                                                           
2
 Renúncia que, como se sabe, hoje, foi uma tentativa do presidente de retornar à chefia do Poder Executivo com 

mais independência em relação ao Poder Legislativo (D'ARAÚJO, 1994; BRANCO, 1996; QUADROS NETO 

& GUALAZZI, 1996). 
3
 O sistema parlamentarista foi imposto por meio da Emenda Constitucional nº 4  de 1961. O artigo 25 de tal 

Emenda, previa a futura realização de um plebiscito com o fim de que se decidisse sobre a manutenção do 

sistema parlamentarista ou a volta ao sistema presidencialista, devendo a consulta ser realizada nove meses antes 

do término do mandato do presidente João Goulart, que deveria ocorrer em 31 de janeiro de 1966. 
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Quanto à vontade popular veja-se que, em pesquisa do IBOPE realizada na ocasião, "81% dos 

eleitores desejavam que Goulart [tomasse] posse no regime presidencialista" (FERREIRA & 

GOMES, 2014, p. 45). Sobre o comum emprego, para fins políticos, do argumento 

anticomunista, Alceu Amoroso Lima já dizia, nos idos de 1964, que via "no anticomunismo 

sistemático, uma hábil manobra do direitismo político para alcançar o poder" (apud ALVIM, 

1979, p. 23). 

 Para que se avalie a importância da decisão popular no Brasil - naquela e em diversas 

e muitas outras ocasiões -, não seria inoportuno frisar que o golpe intentado pelos ministros 

militares, que se seguiu à tentativa de golpe do presidente Jânio Quadros, não foi sensível à 

realidade que indicava que mais de 80% do eleitorado defendia a posse de João Goulart de 

acordo com as determinações da Constituição Federal. Este fato não intimidou o Ministro da 

Guerra, Odílio Denys que, em declaração à imprensa afirmou que "a escolha entre a posse e o 

impeachment de Goulart significava, na verdade, uma escolha entre o comunismo e a 

democracia no Brasil" (apud FERREIRA & GOMES, 2014, p. 35). 

 Após a conturbada posse de João Goulart na Presidência da República (07/09/1961), e 

depois de todos os atropelos e percalços resultantes do esdrúxulo período parlamentarista, 

mais conturbado ainda, em razão de sua ilegitimidade, os próprios militares entenderam que 

era preciso antecipar o plebiscito para que o povo optasse pela permanência do sistema 

parlamentarista ou pela volta do presidencialismo. Consultado, o Congresso Nacional aceitou 

a antecipação do plebiscito, que acabou se realizando no dia 6 de janeiro de 1963, no qual o 

desejo do eleitorado foi expressamente favorável à volta ao presidencialismo, que obteve 

9.457.488 votos, contra apenas 2.073.582 em prol do parlamentarismo. Conforme registra a 

Professora Argelina Cheibub Figueiredo, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - IESP/UERJ, "os resultados do plebiscito [...] 

legitimaram o mandato do presidente [já que], cinco, em cada seis eleitores, foram favoráveis 

ao retorno ao presidencialismo" (FIGUEIREDO in ALONSO & DOLHNIKOFF, 2015, p. 

30).  

 Seria interessante pontuar ainda, que o resultado do plebiscito, mais uma vez, 

desagradou profundamente ao segmento de extrema-direita da esfera civil e militar, o mesmo 

que, desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, se pusera contra sua 

posse na Presidência da República. A partir de então o espírito golpista exacerbou-se, 

aprofundando ainda mais os radicalismos e o processo conspiratório que, em março de 1964 

derrubaria o presidente João Goulart. 
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 Uma vez recuperados os seus plenos poderes presidenciais, Goulart lançou-se a 

propostas modernizadoras e reformadoras da sociedade brasileira, no projeto que ficou 

conhecido como nacional-desenvolvimentista pelo fato de defender um modelo de 

desenvolvimento doméstico com atuação crescente do Estado na economia, contrapondo-se 

ao modelo chamado de desenvolvimentismo associado-dependente, que defendia uma aliança 

com o capital estrangeiro. Inicialmente, propôs o Plano Trienal, no qual procurou-se combater 

a inflação no curto prazo e, a "longo prazo, promover o crescimento sustentável e reestruturar 

a economia de forma a permitir o desenvolvimento econômico" (MOREIRA, 2014, p. 33). 

Todavia, a austeridade de algumas medidas (controle de gastos públicos - educação, saúde, 

etc., -  e congelamento de salários, entre outros) chocou-se com os interesses das classes 

trabalhadoras, o que inviabilizou o Plano. A partir de então, o presidente João Goulart parte 

para a execução de seu objetivo básico, isto é o das chamadas Reformas de Base. 

 

 

2 AS REFORMAS DE BASE 

 

Não troco um único trabalhador por cem grã-finos arrumadinhos. 

(João Goulart in PINHEIRO NETO, 2008, p. 36) 

 

 As Reformas de Base poderiam ser definidas como um conjunto de propostas do 

projeto trabalhista de perfil nacional-reformista, especialmente no campo socioeconômico e 

administrativo, cujo objetivo fundamental era romper as amarras com as estruturas arcaicas 

que remontavam mesmo aos tempos coloniais e, com isso, modernizar o Brasil e criar 

circunstâncias que permitissem alavancar o seu processo de desenvolvimento econômico e 

social. Atingiria, basicamente, quatro setores vitais de sustentação da economia brasileira, isto 

é, o agrário, o administrativo, o financeiro e o tributário, entre outros da esfera social e 

política. Todavia, a proposta não foi bem recebida pelos donos do capital nacional e 

estrangeiro e por segmentos das lideranças políticas brasileiras que, imediatamente, passaram 

a explorar o já desgastado discurso anticomunista de forma alarmista e apocalíptica com o fim 

de, no entender da pesquisadora Alzira Alves de Abreu, "difundir o medo na classe média e 

identificar as ‘reformas de base’ com a passagem do regime capitalista para o comunista" 

(ABREU in FERREIRA, 2006, p. 110). 
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2.1 Reforma Bancária e Cambial 

 

     Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.                               

     (Jesus Cristo in Mateus 22:21). 

 

  A reforma do sistema bancário que reservava com exclusividade aos bancos nacionais 

a captação de depósitos no país chocava-se frontalmente com os interesses dos bancos 

estrangeiros. O jornalista Elio Gaspari lembra que "no final dos anos 60 o Citibank lucrava 

dois milhões de dólares ao ano no Brasil. Em 1977 [portanto, já na vigência da ditadura 

militar] lucra 74 milhões” (GASPARI, 2004, p. 495). Outra questão, também muito sensível 

aos interesses estrangeiros, foi a proposta de reforma tributária, especialmente aquela que 

tinha como finalidade estancar a evasão de divisas promovida pelas empresas multinacionais 

– através dos mecanismos de remessas de lucros e de royalties para o exterior – durante 

décadas, período no qual o Brasil se transformou num espetacular exportador de capitais. A 

este respeito, o próprio presidente João Goulart, discursando para os trabalhadores na cidade 

de Volta Redonda (RJ), em 1º de maio de 1962, já dizia que era "indispensável a 

regulamentação da remessa de lucros para o exterior. Nenhum país em desenvolvimento, 

verdadeiramente independente, deixa de defender a sua economia e de disciplinar a aplicação 

interna do capital estrangeiro" (apud FICO, 2004, p. 244). 

Ainda quanto à evasão das riquezas nacionais, Júlio José Chiavenato lembra que,  

 

de 1966 a 1976, a fabricante de cigarros Souza Cruz investiu 2,5 milhões de 

dólares no Brasil e remeteu ao exterior, sob a forma de lucros 82,3 milhões. 

A Firestone mandou à matriz 50,2 milhões de dólares, com um investimento 

de 4,1 milhões. [...] A Esso aplicou 1,8 milhão de dólares e enviou para a 

matriz 44,5 milhões. A Wolkswagen colocou 119,5 milhões e mandou 279,1 

milhões. E a Rhodia, que entrou com 14,3 milhões, mandou 60,6 milhões de 

dólares. (CHIAVENATO, 1995, p. 89/92).  

 

 Corroborando este entendimento, que tornou-se mais evidente após o golpe de 1964, 

Nelson Werneck Sodré acrescenta ainda que  

 

a Willys, cujo capital, segundo o Banco do Brasil, era de 64 milhões 

[Cruzeiros], enviara, de 1963 a 1967, mais de 83 milhões; a Chrysler, para 

um capital de 14 milhões, exportava de lucros mais de 23 milhões. Esta 

empresa, que enviara ao exterior 5 milhões, no biênio 63-64, enviara 17 

milhões no biênio 65-67; a GM, que remetera 8 milhões, em 1965, enviara 

25 milhões em 1967; a Vemag passara de 22 a 40 milhões, entre as mesmas 

datas, e a Willys, de 35 para 48 milhões. (SODRÉ, 1984, p. 100). 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/XXII#22:21
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Além das remessas de lucros e de royalties para suas matrizes sem nenhuma 

regulamentação, as empresas multinacionais – especialmente as químico-farmacêuticas – 

fraudavam o fisco brasileiro por meio das mais variadas formas de prestidigitação contábil, 

como por exemplo, o superfaturamento na compra de matérias-primas que, em alguns casos, 

chegava ao absurdo dos 1000%. O Laboratório Roche e a Sydney Ross Co., são exemplos de 

empresas que se utilizaram desse recurso delituoso com o fim de fraudar o fisco e auferir 

maiores lucros. Moniz Bandeira lembra que o “Laboratório Roche havia importado librium 

(cloridrato) no montante de mais de US$ 800.000 nos anos de 1961, 1962 e 1963, ao preço de 

US$ 1.140,8 o quilo Fob, ao passo que firmas italianas produziam e exportavam a substância 

a US$ 70,00 o quilo Fob” (BANDEIRA, 2001, p. 259). Calculando-se a quantidade do 

produto comprado – 701,26 kg – e multiplicando-se pelo preço oferecido pelas empresas 

italianas – US$ 70,00 – percebe-se que o valor da remessa fraudulenta efetuada pela 

multinacional suíça chegou a US$ 750.911,80. Foram distorções desta natureza que levaram o 

presidente João Goulart a propor a reforma tributária com o fim de normatizar as remessas de 

lucros para o exterior.  

Ainda quanto à reforma bancária, o objetivo básico era criar mecanismos que 

permitissem o acesso mais democrático e amplo ao crédito a todos os setores produtivos 

nacionais, independentemente do tamanho das empresas ou propriedades rurais, ou seja, 

pretendia beneficiar desde os pequenos produtores, praticamente excluídos do processo de 

financiamento, até os grandes empresários, ou latifundiários, já amplamente beneficiados pelo 

crédito bancário. Basicamente tal proposta visava o aumento da produção industrial (geração 

de empregos e aumento do consumo e da arrecadação de impostos) e agropastoril (mais oferta 

de alimentos e, consequentemente, menores preços para aos consumidores finais). 

Desconsiderando-se qualquer discussão de cunho político-partidário e ideológico, não seria 

tarefa das mais difíceis identificar os principais beneficiários pela proposta reformista do 

presidente João Goulart para o setor financeiro.  

 

 

2.2    Reforma Tributária  

 

O mais elementar imperativo de justiça social exige que os que têm demais contribuam para aliviar as 

aflições dos que têm de menos. 

 (PASQUALINI, 2005, p. 138). 
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 A contribuição para a manutenção do Estado é um dever que cabe a cada cidadão. 

Portanto, nada mais justo do que a participação de todos no rateio das despesas dos serviços 

postos à disposição dos indivíduos. Teoricamente, tal divisão deve ser feita de forma 

equitativa, buscando o equilíbrio entre os diversos níveis de capacidade contributiva. De 

acordo com o Professor Cássio Silva Moreira, "a reforma pretendia mudar o sistema tributário 

brasileiro, passando de um sistema com primazia de impostos regressivos para um com maior 

participação dos impostos progressivos" (MOREIRA, 2014, p. 261) procurando, portanto, 

reduzir a desigualdade no momento em que os encargos fiscais eram socializados, isto é, 

divididos entre todos os cidadãos. A proposta de uma nova política fiscal previa, além da 

modernização do aparelho arrecadador que inviabilizasse a sonegação, também, o aumento da 

arrecadação tributária para fins de investimentos sociais além da criação de novos 

instrumentos de redistribuição de renda.  

 A reforma tributária, como todas as demais, vinculava-se a outras propostas 

reformistas e desenvolvimentistas. Neste aspecto, é importante ressaltar, que para estimular o 

desenvolvimento de regiões mais afastadas e frágeis economicamente, a proposta do governo 

do presidente João Goulart "permitia aos investidores brasileiros aplicar em 50% do seu 

Imposto de Renda na área do Nordeste e também na Amazônia, o que representava também 

um estímulo à industrialização da região" (MOREIRA, 2014, p. 267). Na verdade, o pano de 

fundo no qual desenhava a reforma tributária era, basicamente, o crescimento econômico 

acompanhado do processo de distribuição de renda. 

 Como seria de se esperar, a expectativa de alteração da carga tributária para fins de 

atendimento à questão social, acabou colidindo frontalmente com os interesses de poderosas 

empresas multinacionais que, via de regra, contavam com o incondicional apoio dos governos 

dos seus países-sede. As empresas norte-americanas, por exemplo, tiveram suas costas 

aquecidas pela Casa Branca que, a qualquer possibilidade de uma eventual redução de seus 

lucros escorchantes e privilégios desfrutados nos países periféricos, sempre se dispunha a 

promover retaliações econômicas. Portanto, a burguesia internacional foi incomodada. E 

muito. No plano interno, pretender que a burguesia nacional concordasse em pagar impostos 

de acordo com a capacidade financeira de cada um, com o intuito de favorecer as classes 

menos abonadas, era mexer em vespeiro mantido secularmente pelas elites dominantes. 

Repetidamente, as propostas reformistas se chocaram com os interesses das elites nacionais e 

internacionais. Mais uma vez, não se exigiria grande esforço no sentido de se conhecer a que 
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classes sociais se destinavam, inicialmente, os benefícios resultantes da reforma tributária 

pretendida pelo presidente João Goulart. 

 

 

2.3   Reforma Política e Eleitoral 

 

Nosso processo democrático só se tornará realmente nacional e livre, quando estiver integrado por 

todos os brasileiros e aberto a todas as correntes de pensamento político, sem quaisquer 

discriminações ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

(João Goulart in MOMEIRA, 2014, p. 256). 

 

Com a reforma política e eleitoral pretendia-se, além da legalização do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), também ampliar o número de brasileiros com participação 

efetiva no processo político nacional permitindo aos analfabetos e às camadas mais inferiores 

das Forças Armadas tomar parte, como eleitores, no processo de  escolha de seus 

representantes políticos e governantes. A proposta antecipou-se à atual Constituição Federal, 

de 1988, em pelo menos, vinte e cinco anos. Tratou-se de uma iniciativa de perfil inclusivo 

que traria à discussão política um significativo contingente de novos atores sociais até então 

alijados do exercício pleno da cidadania uma vez que excluídos do acesso ao exercício dos 

direitos políticos. Ainda hoje, as opiniões se dividem em torno do voto do analfabeto. Há uma 

corrente que condena sua participação no processo eleitoral sob a alegação de que tais 

indivíduos não estão capacitados a escolher seus representantes uma vez que podem se tornar 

presas fáceis de políticos inescrupulosos que os enganariam facilmente. Por outro lado, uma 

segunda teoria alega que o analfabeto trabalha, produz, consome e paga impostos sendo, 

portanto, titular de todas as responsabilidades civis contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento do Brasil, razão pela qual tem o direito de manifestar suas opiniões e 

decisões políticas. Considerando-se que em 1960, a população analfabeta no Brasil, com mais 

de quinze anos, chegava a 15.964.000 indivíduos, percebe-se o alto nível de exclusão do 

exercício da cidadania participativa a que estava sujeita a sociedade brasileira. A proposta, 

portanto, visava a inclusão de milhões de brasileiros no processo de construção nacional, 

enquanto cidadãos ativos e titulares de direitos e não apenas de deveres. A resistência à 

proposta de concessão do direito de voto ao analfabeto se embasou no receio de que a 

potencialidade de voto desses novos eleitores tendesse, inevitavelmente, para a esquerda, 

especialmente quando se considera o grande movimento das ligas camponesas de 
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reivindicação e de sindicalização que se operava no meio rural prejudicando, portanto, os 

candidatos da direita representantes das elites latifundiárias, econômicas e políticas. 

Independentemente do fato de que o voto do analfabeto poderia vir a beneficiar este ou aquele 

segmento político-partidário, o importante é que representava uma ferramenta de fundamental 

importância na construção e consolidação da democracia brasileira. 

 Assim, levando-se em conta o alcance social e político da reforma política e eleitoral 

no qual o voto do analfabeto era o carro-chefe, percebe-se com bastante nitidez, os segmentos 

sociais que seriam imediatamente favorecidos, no que diz respeito à representatividade 

política. 

 

 

2.4   Reforma Urbana  

 

É imprescindível a adoção de medidas que cerceiem a especulação imobiliária, sempre antissocial. 

(Maria Kohlsdorf in MOREIRA, 2014, p. 294). 

 

 O processo de urbanização no Brasil deu-se de forma desorganizada resultando num 

grave problema habitacional. No início dos anos 1960 os centros urbanos conviviam com uma 

grande escassez de moradias e aluguéis altíssimos.  A especulação imobiliária potencializava 

a crise, na medida em que os proprietários mantinham os imóveis ociosos à espera de maior 

valorização, tanto para a venda quanto para a locação. Assim, enquanto um elevado número 

de imóveis deixava de cumprir com sua função social, permanecendo na ociosidade, "por 

capricho ou ganância dos proprietários, milhares de casas e de apartamentos que, alugados ou 

vendidos, poderiam abrigar centenas de milhares de pessoas" (CORBISIER in MOREIRA, 

2014, p. 292). 

 Sensível à realidade vivenciada pelas parcelas menos favorecidas nas áreas urbanas, o 

presidente João Goulart, já no memorável discurso proferido no Comício das Reformas, 

realizado no dia 13 de março de 1964 na Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, informava que  

 

outro decreto será dado ao conhecimento da Nação. É o que vai 

regulamentar o preço extorsivo dos apartamentos e residências desocupados, 

preços que chegam a afrontar o povo e o Brasil, oferecidos até mediante o 

pagamento em dólares. Apartamento, no Brasil, só pode e deve ser alugado 

em cruzeiros, que é dinheiro do povo e a moeda do país. (apud FICO, 2004, 

p. 351). 
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 A Reforma Urbana, em seu conjunto, pretendia normatizar o custo dos aluguéis que 

tanto onerava o trabalhador assalariado que não dispunha de recursos para adquirir sua 

moradia – como ainda hoje, mais de meio século depois, é possível constatar. Além disso, 

através de mecanismos e financiamentos públicos, criava oportunidades para que vastas 

parcelas da população brasileira, sobretudo as mais desassistidas, adquirissem imóveis para 

fins de moradia. Tal iniciativa do poder público nacional tinha por meta combater a miséria 

nos centros urbanos garantindo, ao maior número possível de famílias, um lugar digno para 

fixarem residência. É bem provável que a efetiva implantação da reforma urbana, nos 

primeiros tempos dos anos 1960, teria se transformado em um instrumento inibidor do 

crescimento desordenado das atuais comunidades que tantos problemas representam e geram 

em todo o país, e não apenas nos grandes centros urbanos, como muitos acreditam. Nos anos 

2010, meio século depois, o governo federal desenvolveu o programa Habitacional Minha 

Casa, Minha Vida, segundo os moldes da proposta inicial da Reforma Urbana defendida pelo 

presidente João Goulart.  

 Como nas demais propostas que compunham as chamadas Reformas de Base, o foco 

no qual o presidente João Goulart se detinha na Reforma Urbana, mais uma vez, eram as 

classes menos favorecidas. Assim, seria compreensível que o socorro a tal segmento social 

tivesse provocado melindres nas elites proprietárias que, evidentemente, engrossaram as 

fileiras da oposição às reformas.                                                                                                   

 A Reforma Urbana proposta pelo presidente João Goulart tinha, portanto, objetivos 

genuinamente sociais. Aliás, como todas as demais. Percebe-se, aqui, sua preocupação com as 

classes desfavorecidas, no que diz respeito à habitação popular, em contrapartida dos 

segmentos mais abonados da população que vinham se beneficiando economicamente com a 

escassez de moradias. Assim, o público alvo da Reforma Urbana fica bastante evidente. 

 

 

2.5   Reforma Educacional 

 

A escola de turnos é uma perversão brasileira, que não existe no mundo civilizado. Por toda parte 

considera-se que só uma escola de tempo integral, para alunos e professores, dá garantia de uma 

escolaridade proveitosa a crianças oriundas de famílias que não estudaram. E elas constituem, entre 

nós, a imensa maioria. 

     (Darcy Ribeiro in ARANTES, 1998, p. 121). 
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 Como se sabe, historicamente o sistema educacional público brasileiro apresenta um 

perfil nitidamente deficitário, tanto em termos qualitativos quanto nos aspectos sociais, 

revelando-se elitista e instrumento de exclusão tendo se constituído, ao longo dos séculos, 

num eficiente recurso de dominação, amplamente utilizado pelas elites econômicas e 

políticas, com o fim de manter as massas populares alheias à realidade histórica e 

socioeconômica do país, bem como de ferramenta que assegura a perpetuação de seus 

históricos e ilegítimos privilégios. Neste sentido, a Reforma Educacional proposta no 

conjunto das Reformas de Base, previa uma ampliada valorização do ensino e da formação da 

cidadania, especialmente no setor público, garantindo o acesso de todos os brasileiros a todos 

os níveis de escolaridade, desde o básico até à universidade propondo, inclusive, o aumento 

do número de vagas nas universidades públicas. Na verdade, propunha-se a democratização 

do ensino, assegurando o acesso à educação e à formação profissional de todos, 

independentemente da origem social de cada aluno.  

 Como dizia o próprio presidente João Goulart, que defendia a necessidade de tais 

reformas, "sem sistema escolar que assegure educação às gerações jovens, a participação no 

processo político e o domínio das modernas técnicas de produção, ficariam restritos à minoria 

privilegiada que pode frequentar as escolas de diversos graus" (apud MOREIRA, 2014, p. 

182).  

 Já nas vésperas do golpe burguês civil-militar de 1964, de acordo com as propostas de 

Reforma Educacional do governo federal, Paulo Freire, "um dos maiores educadores do 

mundo" (LIMA, 2001, p. 107), revolucionou o processo cognitivo brasileiro com sua proposta 

de educação popular crítica, voltada tanto para a alfabetização quanto para o despertar da 

consciência sociopolítica, que tornou-se mundialmente conhecida como Método Paulo Freire. 

No início dos anos 1960, o grande educador brasileiro desenvolveu, a título experimental, no 

paupérrimo município nordestino de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte, 

experiências financiadas com recursos da Aliança para o Progresso
4
 nas quais foram 

alfabetizados mais de trezentos trabalhadores rurais, em menos de um mês e meio. Em vista 

do sucesso da experiência, o então presidente João Goulart, envolvido com as ideias 

modernizadoras da sociedade brasileira, constantes nas Reformas de Base, autorizou o Plano 

                                                           
4
 Programa de estímulo ao processo de desenvolvimento social, econômico e político dos países da América 

Latina proposto em 1961, pelo governo do presidente norte-americano John Kennedy, com expectativa de 

investimentos da ordem de US$ 20 bilhões em um período de dez anos. Ficou conhecido, também, como o Plano 

Marshall da América Latina.  
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Nacional de Alfabetização que previa a implantação de vinte mil núcleos de ensino, dispersos 

por todo o país, semelhantes ao experimentado em Angicos. 

 Seria de uma oportunidade única lembrar que, apesar de todo o êxito da proposta 

alfabetizadora posta em prática pelo Professor Paulo Freire naqueles momentos, logo após o 

golpe burguês civil-militar de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, o Plano 

Nacional de Alfabetização foi suprimido e Paulo Freire encarcerado sob a acusação de 

traição. 

 Considerando-se a importância do papel da educação nos processos de formação da 

cidadania e de construção de uma nação livre e soberana, independente e desenvolvida, a 

proposta de um modelo educacional voltado para as necessidades das classes produtivas e 

marginalizadas, estaria em consonância com as prioridades do projeto de emancipação 

popular da sociedade brasileira. 

 As razões que levaram ao cancelamento do Plano Nacional de Alfabetização do 

presidente João Goulart, jamais foram externadas pelos militares que impuseram a ditadura 

resultante do golpe burguês civil-militar de 1964. Quem perdeu e quem ganhou, a história já 

está contando. 

 

2.6   Reforma Agrária 

 

Não é justo que o benefício de uma estrada, de um açude ou de uma obra de saneamento vá servir aos 

interesses dos especuladores de terra, que se apoderam das margens das estradas e dos açudes. A Rio 

Bahia, por exemplo, que custou setenta bilhões de dinheiro do povo, não deve beneficiar os 

latifundiários, pela multiplicação do valor de suas propriedades, mas sim o povo. 

(João Goulart - março de 1964 - Comício da Central in MOREIRA, 2014, p. 308).  
 

 Nota-se que já nos anos 1960 – e mesmo antes –, problemas comuns aos vivenciados 

atualmente, provocavam verdadeiras ondas de manifestações públicas. Assim, era muito 

comum as mesmas reivindicações que, atualmente, concentram a pauta e agenda dos 

movimentos populares que pleiteiam, por exemplo, áreas rurais para fins de habitação e 

produção agropastoril e que se constituem, ainda nos dias atuais, na pedra de toque de uma 

completa mudança no sentido de um maior aproveitamento das terras ociosas do Brasil.  

 A reforma agrária, de acordo com a proposta do presidente João Goulart, acabaria ou, 

pelos menos, reduziria a níveis aceitáveis, a conflituosa situação de muita terra sem gente e 

muita gente sem-terra. A colossal concentração de terras propicia naturalmente - em razão da 

ociosidade de vastos segmentos territoriais -, a estagnação da produção agropastoril ao 
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mesmo tempo em que – em razão do crescimento vegetativo –, se registra um significativo 

aumento natural da demanda de gêneros alimentícios o que, em virtude da chamada Lei da 

Oferta e da Procura, característica do capitalismo, vai provocar a elevação dos custos dos 

alimentos, sobretudo nos centros urbanos consumidores.  

 Em 1963, no entender do presidente João Goulart, a reforma agrária era uma 

necessidade já que  

 

o custo dos gêneros alimentícios está diretamente subordinado às relações 

entre o homem e a terra. Num país em que se pagam aluguéis da terra que 

sobem a mais de 50% da produção obtida daquela terra, não pode haver 

gêneros baratos, não pode haver tranquilidade social [...]. Esse é o 

inquilinato rural, desumano e medieval e o grande responsável pela produção 

insuficiente e cara que torna insuportável o custo de vida para as classes 

populares em nosso país. (apud FICO, 2004, p. 348). 

 

 Das propostas reformistas do presidente João Goulart, a Reforma Agrária foi, talvez, a 

que tenha arrancado os maiores e mais contundentes protestos das elites proprietárias rurais. 

Os objetivos básicos propugnados por tal reforma eram a democratização da ocupação do 

espaço rural no país e, consequentemente, a redução dos conflitos em torno da disputa pela 

posse da terra, bem como a extensão ao homem do campo – trabalhador como qualquer outro 

–, dos mesmos direitos conferidos ao trabalhador urbano, como carteira de trabalho assinada, 

salário mínimo, previdência social e todos os demais direitos assegurados ao trabalhador pela 

legislação trabalhista.  

 Quanto à necessidade de se modernizar a estrutura fundiária brasileira, o 

simples fato da reforma agrária fazer parte da proposta da Aliança para o Progresso, do 

presidente John Kennedy (DALLEK & GOLWAY, 2007), já demonstra o caráter emergencial 

do projeto para fins de desenvolvimento sócio econômico do país. Assim, ao promover 

condições que favorecessem a fixação do homem no campo, a medida visava, também, 

reduzir o fluxo de migração das zonas rurais em direção aos grandes centros urbanos, 

contribuindo para o controle da urbanização e do crescimento das regiões metropolitanas e, 

consequentemente, dos graves problemas urbanos vivenciados nos dias atuais. A reforma 

agrária vem se tornando um tema cada vez mais constante nas agendas dos governos e nos 

debates que envolvem toda a sociedade. Já em 1964, uma pesquisa realizada dias antes do 

golpe, revelou que "72% dos eleitores das principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Curitiba, consideravam 
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necessária a reforma agrária" (GRYNSZPAN in FERREIRA, 2006, p. 62), o que demonstra 

que o presidente João Goulart contava com um significativo apoio popular para a realização 

da Reforma Agrária e, consequentemente, das Reformas de Base. O fantasma da perda do 

direito à propriedade territorial, que povoava os pesadelos dos grandes proprietários rurais, 

bem como a resistência em reconhecer direitos trabalhistas aos camponeses, fez com que a 

histeria anticomunista voltasse a aflorar e se manifestasse verborragicamente nos discursos 

reacionários da direita ultraconservadora nacional. Como se não bastasse, mais uma vez, os 

interesses do capital internacional viram-se arranhados. Um aspecto importante relacionando 

as empresas multinacionais à estrutura fundiária no Brasil são as propriedades rurais 

pertencentes a estas empresas, ou seja, ao capital estrangeiro. A este respeito, a pesquisadora 

Maria Helena Moreira Alves nos informa que  

 

em 1968 [ já na vigência da ditadura militar], uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito apurou que mais de 50 milhões de hectares de terras nos estados da 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Pará, Amazonas e no território do 

Amapá estavam sob controle direto de empresas multinacionais. (ALVES, 

2005, p. 195).  

 

 Outro detalhe - de particular importância -, que tornava a proposta de reforma agrária 

ainda mais polêmica, era o fato da Constituição Federal em vigor, prever que a indenização 

pelas terras desapropriadas para fins de reforma agrária deveriam ser pagas em dinheiro. 

Contudo, tal determinação constitucional inviabilizava o projeto, pois o governo não dispunha 

de recursos financeiros suficientes para disponibilizar para este fim. Daí a necessidade de 

alteração da Constituição Federal através de emenda constitucional que permitisse a 

indenização através de títulos públicos. Todavia, como fazer o Congresso Nacional votar as 

Reformas de Base e as necessárias alterações constitucionais, incluindo a Reforma Agrária e 

todas as demais, se os parlamentares estavam, em sua grande maioria, como ainda hoje estão, 

comprometidos com os interesses das elites agrárias, industriais e financeiras anti reformistas? 

 

 

3 AS PODEROSAS FORÇAS CONTRÁRIAS AO PRESIDENTE JOÃO GOULART E 

ÀS REFORMAS DE BASE 

 

  Jango não caiu por ocasionais defeitos de seu governo. Foi derrubado em razão de suas altas 

qualidades, como responsável pelo maior esforço que se fez entre nós para passar o Brasil a limpo, 

criando aqui uma sociedade mais livre, e mais justa.  
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(Darcy Ribeiro in MUNTEAL FILHO et al 2006, p. 210) 

 

Além das reformas bancária e cambial, tributária, política e eleitoral, urbana, 

educacional e agrária, como se viu, as Reformas de Base, propostas pelo presidente João 

Goulart, pretendiam um raio de ação mais amplo, pois "visavam, também, conferir mais 

poderes ao Executivo, além da nacionalização de vários setores industriais, como energia 

elétrica, refinarias de petróleo e indústria químico-farmacêutica" (AQUINO, 2007, p. 639) – 

setores vitais para a economia do país e para a segurança nacional, em grande parte geridos 

pelo capital internacional  – uma vez que, como se sabe, o fim do governo do presidente 

Juscelino Kubitschek, em janeiro de 1961, revelou uma profunda e perigosa ascendência das 

empresas multinacionais sobre a economia brasileira.  

Em que pese o grande surto de desenvolvimento nacional registrado durante os cinco 

anos do governo JK (31.01.1956 a 31.01.1961), em virtude do projeto desenvolvimentista, 

conhecido pelo lema "cinquenta anos em cinco", é preciso que não se esqueça o alto preço 

pago pelo Brasil por este período de desenvolvimento. Ao final de seu governo, como 

registrou Bernardo Kucinski,  

 

os grupos monopolistas multinacionais já dominavam 100% da 

indústria automobilística nacional, 90% da indústria do vidro, 86% da 

indústria farmacêutica, 80% da indústria de borracha e cerca de 60% 

da fabricação de máquinas e autopeças. O capital estrangeiro detinha, 

então, 31% da produção industrial e 8,5% do Produto Nacional Bruto. 

(KUCINSKI, 1985, p. 68).  

 

 Estes dados revelam, em parte, os imensos interesses do capital internacional sobre a 

economia brasileira.  

Considerando que as propostas de reformas do presidente João Goulart apresentavam 

objetivos nitidamente nacionalistas e sociais, alcançando grande amplitude de atuação em 

todo o país, e mexendo com altos interesses econômicos dos latifundiários, empresários, 

industriais e banqueiros nacionais, bem como com a cobiça insaciável do capital 

internacional, torna-se fácil entender a ensandecida reação das elites econômicas e políticas 

nacionais e estrangeiras, que viam seus interesses maiores colidirem frontalmente com as 

Reformas de Base. Em vista disso, mais uma vez o conveniente fantasma da subversão 

comunista foi empregado como ingrediente na composição do complô da extrema direita, 

ultraconservadora e reacionária - civil e militar -, que consorciada com a Casa Branca, o FBI, 
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a CIA e milhões de dólares, em apenas um ano, recrudesceu a conspiração, montou uma 

retórica falaciosa de perigo iminente que corria as liberdades democráticas no país, em razão 

de um suposto avanço comunista sobre a sociedade brasileira e, por fim, sob os aplausos de 

muitos, derrubou o presidente João Goulart, legitima e constitucionalmente eleito. Vale 

lembrar que, em 1964, às vésperas do golpe, segundo revelou uma pesquisa do IBOP, 47% 

dos entrevistados votariam novamente no presidente João Goulart, e que 76% da opinião 

pública se mostrava favorável a ele (BANDEIRA, 2001; AFFONSO, 2014). 

Seria interessante ressaltar que a rejeição ao presidente João Goulart, tanto em termos 

nacionais quanto internacionais, é anterior às suas propostas nacional-reformistas 

consubstanciadas nas Reformas de Base. O fracasso do golpe tentado pelos ministros 

militares em 1961, no entender do general Golbery do Couto e Silva, fora um “desastre para o 

Exército” (apud DREIFUSS, 1987, p. 281). 

Veja-se que já em novembro de 1961, portanto, apenas dois meses após sua posse, 

numa reunião realizada na sede do Ipês no Rio de Janeiro, no Edifício Avenida Central, 

alguns militares, entre eles o general Reinaldo Saldanha da Gama e o almirante Sílvio Heck, 

que a presidiu, já se discutiu a necessidade de se derrubar o presidente. Havia, nessa ocasião, 

“um grupo de oficiais de direita que também incluía os generais Cordeiro de Farias, Nelson de 

Mello, José Pinheiro de Ulhoa Cintra, Punaro Bley e Orlando Geisel, entre outros, [que] eram 

de opinião que um regime discricionário teria de ser instalado por pelo menos cinco anos” 

(apud DREIFUSS, 1987, p. 375). Isso revela que a intenção dos militares golpistas de impor 

uma ditadura é anterior ao golpe de 1964. Somado a toda esta urdidura nacional, é relevante 

destacar que houve, entre as elites econômicas norte-americanas, desde o início, em 1961, 

sérias resistências à sua posse. Numa palestra em West Point, em fins de 1964, o 

megamilionário David Rockefeller afirmou que "desde o início que Goulart não era bem 

vindo à comunidade financeira americana e que ele teria de sair" (apud DREIFUSS, 1987, 

nota nº 22, p. 149). Ou seja, a insatisfação geral - nacional e internacional -, com a ascensão 

de João Goulart à Presidência da República do Brasil, foi bem anterior às suas propostas de 

cunho nacional-reformistas. 

A argumentação do perfil comunista de João Goulart baseava-se em espectros, sem 

amparo em argumentações convincentes, consistentes e fundamentadas em fatos exequíveis, e 

não somente em suposições enganosas e eivadas de interesses subalternos que a própria 

história acabou por revelar.  
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A este respeito, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Leslie Fry, enviava ao 

Foreign Office suas insuspeitas impressões sobre o que se considerava “comunismo” no 

Brasil, numa visão totalmente diferente daquela apresentada pelos anticomunistas 

fundamentalistas brasileiros. No comunicado, de 18 de fevereiro de 1964, o diplomata 

informava que  

 

neste país, o termo ‘comunismo’ cobre uma variedade tão grande de 

visões que é frequentemente utilizado pela direita para descrever 

qualquer política vagamente socialista. Para piorar a situação, existem 

muitos brasileiros que se consideram de esquerda ou mesmo 

marxistas, mas que no Reino Unido seriam vistos apenas como rosa 

claro, se tanto (apud CANTARINO, 1999, p. 100).  

 

Todavia, em que pese a histeria dos militares anticomunistas, e o desejo dos golpistas 

civis "presidenciáveis" (Magalhães Pinto, Carlos Lacerda e Ademar de Barros) de limpar e 

aplainar o caminho para a campanha presidencial prevista para 1965, fica evidente que o 

poder econômico foi o fator que levou à ebulição da crise e, consequentemente, acabou 

determinando a queda do presidente João Goulart. 

Ao desapropriar terras improdutivas com mais de 100 hectares localizadas às margens 

das rodovias e ferrovias federais para efeito de reforma agrária, além de propor uma completa 

revisão da estrutura fundiária brasileira, fustigou os grandes latifundiários nacionais e 

estrangeiros, poderoso segmento econômico e político que, há tempos, davam as cartas no 

jogo político nacional. Somado a isso, a nacionalização das refinarias de petróleo e a 

regulamentação das remessas de lucros para o exterior, chocaram-se frontalmente com os 

interesses das empresas multinacionais que operavam no setor, especialmente as norte-

americanas. Daí se entender melhor o interesse dos Estados Unidos no golpe e o vultoso 

aporte financeiro, em apoio aos preparativos para a quartelada, promovido pelas grandes 

corporações internacionais. 

 De acordo com o ex agente norte-americano Philip Agee, "uma quantia equivalente a 

US$ 12 milhões, talvez atingindo US$ 20 milhões" (BANDEIRA, 2001, p. 83) chegou ao 

Brasil. A origem de todo esse dinheiro foi, além do próprio governo norte-americano, também 

e principalmente, um grupo composto por centenas de empresas multinacionais instaladas no 

Brasil – que ainda hoje continuam operando no país – como a Esso, a Shell, a Texaco, a IBM, 

a Coca-Cola, a General Eletric, a Bayer, a Cia. de Cigarros Souza Cruz, a U.S. Steel, a 

HANNA Mining Corp., a Bethlehem Steel, a Willys Overland e a Schering, entre muitas 
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outras (KUCINSKI, 1985). A este respeito, Dreifuss mostra-se mais preciso nos números 

quando anota que "duzentas e noventa e sete corporações americanas deram apoio financeiro 

ao Ipês, e cento e uma empresas de outras proveniências deram contribuição adicional" 

(DREIFUSS, 1987, p. 206) à conspiração que resultou no golpe burguês civil-militar de 1964, 

o que demonstra o caráter altamente subversivo do capital de tais empresas.  

Convencer uma parte do povo simplório de que o comunismo destruiria a família, a 

democracia e os princípios básicos da sociedade cristã não foi difícil. Mais facilmente porém, 

foi envolver a classe média. As elites, há muito, já haviam fechado com o discurso 

anticomunista. Assim, os militares foram avalizados por uma sociedade confusa e cheia de 

desencontros provocados pelas elites políticas e econômicas que não aceitavam as reformas 

socioeconômicas que garantiriam para todos os brasileiros o usufruto das riquezas nacionais. 

O que se viu depois, nos vinte e um anos de ditadura militar, foi um dramático 

processo de concentração de renda que erigiu e consolidou os maiores patrimônios pessoais 

que se conhece no cenário nacional, favorecendo o poder econômico que financiou todo o 

processo conspiratório e golpista que acabou com as propostas que reduziriam seus seculares 

e injustos privilégios. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De uma coisa não abro mão: a minha dedicação e lealdade aos pequenos, aos deserdados da sorte, aos 

milhões de brasileiros que vegetam na miséria, maltratados e explorados por essa nossa elite egoísta .           

 (João Goulart in  PINHEIRO NETO, 2008, p. 36) 

 

 O golpe burguês civil-militar de março de 1964 que levou a vinte e um anos de 

ditadura no Brasil com reflexos que, ainda hoje, quase quarenta anos depois de extinta, surtem 

perniciosos resultados, tanto do ponto de vista social quanto político, econômico e cultural, 

requer uma verdadeira catarse que prepare o Brasil para novos tempos. 

 Evidentemente que um conjunto de situações acabou por conduzir àquele fatídico dia 

31 de março de 1964. Questões de ordem econômica, política, social, ideológica e cultural 

amalgamaram-se no então tecido social brasileiro e, no final, determinaram os fatos.  

 As Reformas de Base, propostas pelo presidente João Goulart, mexeram 

profundamente com a sociedade brasileira, especialmente no que se refere ao aspecto 
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econômico e social. Goulart desejava modernizar o Brasil a partir de um modelo 

redistributivo de renda, de terras e de oportunidades. Por conta disso, novos atores sociais 

(trabalhadores urbanos, camponeses, deserdados, excluídos sociais das mais diferentes 

formas) passaram a protagonizar todo o processo de reformas.  

 Este modelo de reformas adotado pelo presidente teria feito, no entender das elites, 

uma suposta ponte com o comunismo. A partir do momento em que as classes populares 

ascenderam no processo de transformação social, a luz vermelha de alerta foi acesa nos 

quartéis. Paralelamente a isso, as reformas defendidas por João Goulart impactaram as elites 

econômicas e as elites políticas que as representavam. Assim, todos os elementos do 

espetáculo mundial produzido pela Guerra Fria, isto é, o enfrentamento ideológico entre o 

comunismo/socialismo e o capitalismo se apresentavam, no entender dos militares golpistas, 

nas reformas propostas pelo presidente João Goulart. 

 À parte toda e qualquer questão política e ideológica, a economia, em qualquer 

sistema socioeconômico - especialmente no capitalismo -, fala muito mais alto. O capital e a 

sua ética insaciável de acumulação torna-se incontrolavelmente voraz, desconhecendo todo e 

qualquer princípio ético e moral. Quanto à relação entre banqueiros, especialmente, norte-

americanos, e o III Reich, Moniz Bandeira, muito oportunamente, lembra que diversos 

banqueiros e  

 

até mesmo [banqueiros] judeus, negociaram com o regime nazista e lhe 

concederam financiamento de cerca de US$ 7  bilhões [...]. Os banqueiros 

judeus justificavam, dizendo que o antissemitismo lhes parecia certo, sob o 

regime nazista, porque era contra os pobres, refugiados e trabalhadores. 

(BANDEIRA, 2017, p. 42).  

 

 Portanto, "amigos, amigos; negócios à parte". Jargão popular que se encaixa como 

uma luva nas relações financeiras e econômicas. Ou seja, o que manda é o capital, 

especialmente no mundo ocidental. Pergunta que já foi feita neste artigo: seria diferente no 

Brasil?  

 Quando o presidente João Goulart propõe as Reformas de Base, ele acaba, ainda que 

inconscientemente, defendendo uma grande modificação da estrutura econômica nacional e, 

por tabela, contrariando sensivelmente os donos do capital. Daí sugerir-se que questões 

econômicas, especialmente, compuseram o leitmotiv que levou ao 31 de marco de 1964. 
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