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Folha de S.Paulo e bonapartismo: legitimando o golpe civil-militar (1963-1964)1 

 

Valdemar Gomes de Sousa Junior2 

 

RESUMO 

Neste artigo pretendo lançar um pouco de luz sobre a relação entre a imprensa e o golpe 

de 64, através da análise do caso da Folha de S. Paulo. Meu propósito é estabelecer os 

nexos existentes entre o jornal e o contexto em que seu discurso foi produzido para 

recuperar as motivações que levaram o jornal a desqualificar o governo Goulart e os 

movimentos sociais que lutavam pelas reformas de base. Com os recursos da análise 

imanente debruço sobre os editoriais do jornal entre janeiro de 1963 e abril de 1964 - 

período em que Goulart governou o país sob o sistema presidencialista até ser deposto 

pelo golpe. Assim, meu objetivo é evidenciar como a Folha de S.Paulo atuou no sentido 

de garantir legitimidade ao movimento conspiratório que implantou a ditadura em 1964.  

Palavras-Chave: Bonapartismo; Golpe civil-militar; Folha de S. Paulo; Ditadura. 

  

 

Folha de S.Paulo and bonapartism: legitimating the civil-milling swell (1963-1964)  

 

ABSTRACT 

In this article I intend to shed some light on the relationship between the press and the 

coup of 64, through the analysis of the Folha de S. Paulo case. My purpose is to 

establish the links between the newspaper and the context in which its discourse was 

produced to recover the motivations that led the newspaper to disqualify the Goulart 

government and the social movements that fought for grassroots reforms. With the 

resources of the immanent analysis on the newspaper editorials between january 1963 

and april 1964 - the period in which Goulart ruled the country under the presidential 

system until being ousted by the coup. Thus, my goal is to highlight how Folha de S. 

Paulo acted in the sense of guaranteeing legitimacy to the conspiratorial movement that 

implanted the dictatorship in 1964. 

                                                 
1 Este artigo é uma sintese das conclusões da dissertação de mestrado defendida da PUC-SP em 2007 com 

seguinte título: "Os editoriais da Folha de S. Paulo: evidências de uma solução bonapartista para a 

crise (1963-1963)     
2 Doutorando e Bolsista e UFABC do PCHS. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Desde o pioneiro trabalho de Dreifuss (1981), vem ganhando vulto a literatura 

que não deixa dúvida de que houve articulação civil no Golpe de 643. Sua publicação 

deslindou o complexo IPES/IBAD que agregava importantes setores do empresariado 

nacional, entre outros membros da sociedade civil, que começaram a confabular contra 

o governo Goulart desde a tentativa frustrada de golpe em 1961. No seio do núcleo 

sedicioso os meios de comunicação (O Globo, Jornal do Brasil, OESP, Folha, Correio 

da Manhã) assumiram relevante papel abrindo caminho para o ardil político. A ponto de 

Silva (2016) conceituá-lo de golpe Midiático-Civil-Militar, por considerar a mídia o 

intelectual orgânico das elites econômicas e defensora do projeto de desenvolvimento 

que se seguiu. Prefiro apenas Civil-Militar por considerar as mídias parte do todo social 

e não uma força apartada das demais. 

 

     

1-A charge de Latuff remete ao apoio da grande imprensa ao golpe de 1964 que também se articulava através  IPES 

 

 

                                                 
3 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro, São Paulo, Contexto, 2016. 

SILVA, Juremir Machado. 1964: Golpe midiático-civil-militar. Porto Alegre, Sulina, 2016. NETTO, 

José Paulo. Pequena história da ditadura brasileira (1964-1985), São Paulo, Cortez, 2014.  

RIBEIRO, David Ricardo Sousa. Da crise politica ao Golpe de Estado: conflitos entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo durante o governo João Goulart. São Paulo, Hucitec, 2015. ALVES, 

Maria Helena. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Bauru/SP,  Edusc, 2005.    
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Contudo o que me interessa aqui não é a mídia em geral, mas um órgão de 

impressa específico: a Folha de S. Paulo. O diário tem suas origens em 1921, a partir 

das mãos de um grupo de jornalistas que trabalhava na redação do jornal O Estado de S. 

Paulo, (Olival Costa, Pedro Cunha, Léo Vaz, Mariano Costa, Ricardo Figueiredo, 

Antônio dos Santos Figueiredo e Artêmio Figueiredo)4. Porém, ao contrário do bravo 

matutino, que desde 1888 está sob o comando da família Mesquita, a Folha cambiou de 

proprietários em 1931 e 1945. Quando finalmente em 1962 foi adquirida por Octávio 

Frias em sociedade com Carlos Caldeira5 (MOTA e CAPELATO, 1981). Cada uma 

dessas mudanças veio significar alterações em sua linha editorial e nos interesses que 

animavam os grupos por detrás do jornal. Neste sentido, Mota e Capelato (1981), 

identificam que para além das aparentes mudanças, existe uma linha de continuidade: a 

ideologia liberal-conservadora, calcada na defesa da ordem. Então entre os anos 20 e 50, 

o jornal manifestou seu anticomunismo, antipopulismo e antiestatismo -  

posicionamentos também defendidos pela UDN (MOTA e CAPELATO, 1981). Porém, 

ao cobrir os anos 60 e 70, quando o jornal já estava sobre o controle de Frias /Caldeira, 

os autores apenas citam que a Folha de S.Paulo adotou uma carta de princípios liberal-

democráticos e mantêem um completo silêncio a respeito da defesa e  do apoio que o 

jornal deu ao Golpe de 1964 e a Ditadura.  

 No fim dos anos 70, com o ocaso da Ditadura, a Folha deu inicio a uma 

operação de produção de memória e de ações de marketing com o fito de forjar uma 

identidade democrática e de resistência à Ditadura- eclipsando seu envolvimento com os 

militares (PIRES, 2008). Vale dizer que o livro de Mota e Capelato (1981) é a pedra 

angular sobre qual irá se edificar esta memória6. Esta estratégia de produção da 

memória - que envolveu a publicação de livros, artigos de jornal, comemorações e 

rememorações - em uma ação seletiva promoveu o silenciamento e esquecimento a 

respeito da sua cumplicidade com o golpe, por um lado e, por outro, exaltou sua 

participação na campanha pelas Diretas (DIAS, 2014).  

Porém, apesar da sua participação na campanha "Diretas Já" é necessário dizer 

que a Folha não só participou ativamente da conspiração, como também colaborou com 

                                                 
4 O jornal era prensado nas oficinas do Estadão e redigido basicamente pela mesma equipe de jornalistas, 

inclusive contava entre seus colaboradores Júlio de Mesquita Filho ( TASCHNER, 1992).  
5 Sociedade que durou até 1992 Cf.http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/grupo_folha.shtml 
6 Em artigo recentemente publicado promovo esta discussão: SOUSA JR, Valdemar Gomes de. Forjando 

tradições: pensando a identidade da Folha de S.Paulo a partir de  Hobsbawm e Hall. In 

JUSTAMAND; ALBUQUERQUE; CRUZ (Orgs). Fazendo Antropologia no Alto Solimões vl.7. 

Embu/SP, Alexa Cultural, 2017, p.143-157. 
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a Ditadura. Estes elos de participação e colaboração ficam nítidos, em primeiro lugar, 

quando Dreifuss (1981) expõe que a Folha era membro do IPES (Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais), entidade que reunia a elite orgânica e que promovia ações para 

desestabilizar o governo Goulart. No IPES participou de atividades de ação ideológica, 

junto com outros veículos de comunicação, desbravando a trilha para a intervenção 

militar ao sancionar à ação das Forças Armadas frente à opinião pública. Aspecto 

fundamental para garantir a unidade das frações de classe, elemento que faltou nos 

golpes fracassados de 1954, 1955 e 1961 (NETTO, 2014).   

Em segundo lugar, Boris Casoy, em entrevista a Tascher (1993), afirmou que até 

1975 o diário permaneceu atrelado à Ditadura por compromissos financeiros, porque o 

processo de modernização e o crescimento do patrimônio líquido do grupo Folha se 

realizaram com incentivos do governo. O crescimento foi acompanhado pelo 

endividamento que provocou, segundo o ex-editor da Folha, o entrelaçamento entre o 

jornal e o governo militar. Em outra conversa, o mesmo jornalista expôs à Anne-Marie 

Smith que os laços entre o regime e a imprensa, que para além das questões financeiras, 

a adesão a autocracia se sucedeu também por interesses políticos e, por ambos, 

partilharem de universo ideológico comum. Assim, por serem empresas vinculadas ao 

capitalismo e anticomunistas, aprovaram a repressão contra a esquerda (SMITH apud 

DIAS, 2014).   

Corrobora com as palavras de Casoy o balanço positivo dos anos Médici e de 10 

anos da “Revolução Democrática de 64” que o jornal fez ao publicar um conjunto de 

editoriais ao longo do mês de março de 1974. Nestes editoriais a Folha promoveu uma 

defesa enfática da centralização política impressa pelo governo de 64, segundo ela, 

fundamental para assegurar a ordem social que possibilitou o desenvolvimento 

econômico.  No editorial do dia 17 intitulado “Balanço Positivo” sentencia: 

 

Não há desenvolvimento sem ordem. (...) por dever de justiça, diga-se que 

muitas medidas oportunas e adequadas impediram o crescimento da vaga de 

terrorismo que ameaçava o Brasil, a ponto de convertê-lo numa ilha de paz 

no mundo conturbado e indeciso. Por tudo isso, e pela dignidade com que 

exerceu o poder, o general Emílio Garrastazu Médici é credor do 

reconhecimento e do apreço de seus compatriotas. A História lhe fará a 

justiça a que tem direito reconhecimento (FOLHA apud DIAS: 2014, p.150). 

  

Finalmente, por intermédio de seus editoriais a Folha passou a defender o 

bonapartismo como estratégia para frear a influência política das classes populares nos 
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centros de decisão. Grosso modo, bonapartismo se refere “a um tipo de dominação 

burguesa em que o poder político não é exercido diretamente pela burguesia, mas 

delegado a uma força militar que o absolutiza” (ASSUNÇÃO, 1991, p.24). Ou melhor, 

considerando a incapacidade da burguesia assegurar sua dominação e hegemonia no 

terreno democrático, ela recorre à formas de governo autoritário em aliança com as 

Forças Armadas e, assim, passa a defender o Golpe Civil-Militar.  

É justamente este ponto que tenho o desejo de evidenciar neste artigo: o esforço 

da Folha de S.Paulo em legitimar o golpe através de seu discurso e, deste modo 

constatar a continuidade de uma linha editorial liberal-conservadora, anticomunista e 

antipopulista, durante os anos 60 e 70. Portanto, minha tarefa é demonstrar como este 

apoio se materializou no seu discurso e quais foram suas motivações. E que conjunto de 

ideias, representações e símbolos foram mobilizados para legitimar e justificar a 

organização de um Estado bonapartista. 

Como Fiorin (1988) encarei o discurso jornalístico como instrumento dos 

interesses de classe e, como tal, ele elabora modelos de interpretação da realidade, 

fazendo circular sentidos que interessam a quem domina, interditando a circulação de 

sentidos indesejáveis e mantendo silêncio quando necessário. Estudei os editoriais para 

identificar, através de sua própria lógica interna, como o jornal, envolto pelas condições 

histórica de sua produção, sintetiza os conflitos sociais e se posiciona como sujeito 

histórico. Em outras palavras, busquei elucidar a lógica interna inerente as mensagens 

que este jornal veicula, cuja imanência se revela também ao sondar a interconexão entre 

estes discursos e as circunstâncias históricas em que foram produzidas, às quais tais 

editoriais respondem. Numa relação dialética entre o texto e contexto, procurei criar 

possibilidades de inferência e interpretação sobre o objeto no sentido  de resgatar a 

função social que cumpre, indo além da aparente neutralidade que divulga e revelando 

sua ideologia. As inferências e interpretações tinham por objetivo pensar quais eram as 

motivações do sujeito histórico (Folha) ao produzir determinados enunciados e que 

efeitos tiveram sobre o social. A leitura dos editoriais permitiu classificá-los em 

categorias de análise em temas ou palavras sobre as quais as inferências entre texto e 

contexto ensejaram as interpretações.  

 O artigo está dividido em três partes. Na primeira, teço considerações a respeito 

do caráter conservador da burguesia nacional, da qual os proprietários do jornal fazem 

parte, a fim de entender que a defesa do golpe pelo diário resulta de um posicionamento 
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de classe. Na segunda, discuto que a defesa da legalidade (Constituição e do 

Parlamento), por parte do jornal, ocorre enquanto eles representam obstáculos aos 

avanços sociais e salvaguardam o status quo, profundamente marcado pelas 

desigualdades sociais e econômicas. Na terceira e última parte, analiso o discurso que 

legitima o golpe e que desqualifica o presidente acusando-o de: querer instaurar uma 

ditadura; se afastar do “verdadeiro povo” ao aproximar-se dos movimentos sociais para 

aprovar as reformas e; ser conivente com a infiltração comunista no tecido social. Todas 

estas imputações, segundo a Folha, levou o povo a eleger os militares para interromper 

o estado de subversão em curso.  

  

O CONSERVADORISMO DA FOLHA OU PORQUE A FOLHA APOIOU O GOLPE? 

   

 Os anos do governo Goulart foram um período bastante conturbado, em razão 

do acirramento das lutas sociais em torno das reformas de base e do aumento da 

participação popular na política. Agravados por uma forte crise econômica que 

comprometia o desenvolvimento do país. A posição que o diário adotou em favor da 

intervenção militar, concebo como expressão dos interesses das classes dominantes 

diante das lutas sociais num cenário de crise. Não é derivado de mero evento casual, 

mas produto dos antagonismos entre as classes sociais, como deixa transparecer a fala 

de Boris Casoy, anteriormente citada. Para elucidar este ponto recorro ao debate sobre o 

caráter conservador e contrarrevolucionário da burguesia brasileira. Nesta perspectiva 

encontramos autores7 que, ao analisar o processo de desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil, identificam uma forma de entificação do capital que denominam de 

modernização conservadora, na qual o velho não cede espaço ao novo, mas  ambos se 

combinam. Em outras palavras, a modernização não ocorre por intermédio de 

revoluções com a superação das velhas estruturas sociais, políticas e econômicas e sim, 

por meio de assimilações e conciliações pelo alto que excluem a participação popular. 

Explicam eles que quando as crises ameaçam pôr abaixo uma determinada ordem, as 

classes dominantes realizam arranjos no bloco no poder para promover acomodações, 

concessões e reformas necessárias, sem atender as demandas do conjunto da sociedade. 

                                                 
7
FERNANDES, Florestan.  A revolução brasileira: ensaio de interpretação sociológica. São Paulo, 

Globo, 2006. IANNI, Octávio. Pensamento social no Brasil. Bauru/SP, Edusc, 2004. CHASIN, José. A 

miséria brasileira, 1964-1994: do golpe militar à crise social. Santo André/SP, Edições Ad Hominem, 

2000. MACIEL,  David Maciel. Argamassa da ordem: da ditadura militar a nova república (1974-1985). 

São Paulo, Xamã, 2004.   
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Ianni (2004) diz que foi assim em 1888-1889, 1930, 1964 e 1985. Segundo ele, as 

pressões dos setores populares para elevar seu nível de participação política e 

distribuição da riqueza nacional não são novas. E, nestes casos, a ação das classes 

dominantes, como explica Coutinho, sempre foi contrarrevolucionária: 

 

No Brasil, bem como na generalidade dos países coloniais ou dependentes, a 

evolução do capitalismo não foi antecedida por uma época de ilusões 

humanistas e de tentativas - mesmo utópicas - de realizar na prática o 

‘cidadão’ e a comunidade democrática. Os movimentos neste sentido, 

ocorridos no século passado e no início deste século, foram sempre agitações 

superficiais, sem nenhum caráter verdadeiramente nacional e popular. Aqui, a 

burguesia se ligou as antigas classes dominantes, operou no interior da 

economia retrógrada e fragmentada. Quando as transformações políticas se 

tornaram necessária, elas eram feitas pelo ‘alto’, através de conciliações e 

concessões mútuas, sem que o povo participasse das decisões e impusesse 

organicamente a sua vontade coletiva. Em suma, o capitalismo brasileiro, ao 

invés de promover uma transformação social revolucionária - o que 

implicaria, pelo menos momentaneamente, a criação de um ‘grande mundo’ 

democrático - contribuiu, em muitos casos, para acentuar o isolamento e a 

solidão, a restrição dos homens ao pequeno mundo de uma mesquinha vida 

privada (COUTINHO apud CHASIN, 2000, p.54).  
 

Esta condição da burguesia brasileira é produto de sua subordinação ao grande 

capital internacional. Ianni (2004) retoma a formação dos estados nacionais e as lutas de 

independência do Brasil e da América Latina para explicar como este fenômeno se deu. 

Diz que, na primeira metade do século XIX, quando ainda o capitalismo europeu vivia 

sua fase competitiva - portanto, ainda não havia entrado na sua fase monopolista - 

existia a possibilidade do desenvolvimento de formações capitalistas autônomas e 

independentes. E foi neste contexto em que ocorreram as lutas de independência da 

América Latina, contudo - como é o caso brasileiro - 1822, não veio significar a ruptura 

com as formas coloniais de organização social, política e econômica. Pelo contrário, foi 

mantida intocada a economia assentada no trabalho escravo e na grande propriedade 

agrícola, em íntima ligação com as velhas estruturas sociais herdadas do colonialismo e 

com manutenção do poder político centralizado sob a forma monárquica, cujas 

reivindicações, protestos e forças populares, tanto no campo e na cidade não foram 

incorporadas. Conclui Ianni (2004), que o Brasil não rompeu com os obstáculos que 

impediam o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas -  a escravidão e o 

latifúndio - e, assim, permaneceu preso ao seu passado colonial.  

Mais tarde quando estas forças encontraram espaço para seu desenvolvimento, 

ocasionando a promoção do capitalismo, a economia mundial já entrara na fase 
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monopolista. Nestas condições o Brasil se integrou à economia mundial como país 

subordinado aos interesses do grande capital, onde os interesses das classes dominantes 

locais se submeteram e se entrelaçaram aos interesses do imperialismo. Como 

consequência a burguesia brasileira não se associou às camadas populares para realizar 

uma revolução que pusesse fim às arcaicas estruturas. Pelo contrário, ela se integrou ao 

grande latifúndio e ao capital internacional contra o povo, extraindo, por meio da 

superexploração do trabalho, a mais-valia (CHASIN, 2000).  

Como classe subordinada, que impõe a superexploração do trabalho, a burguesia  

só pode exercer seu poder político sob forma autocrática e é incapaz de “perspectivar 

sua autonomia econômica, e, assim, de se pôr à frente de um projeto de cunho nacional, 

apto a incluir, embora nos limites do capitalismo, as classes a ela 

subordinada"(CHASIN,2000, p.23). Em outros termos, a burguesia brasileira, em razão 

da necessidade da superexploração da força de trabalho - da qual necessita para extrair 

duplamente a mais-valia (para si e para a burguesia internacional) - não pode viabilizar 

sua hegemonia e dominação sob forma democrática. Deste modo, ela pode não realiza 

as franquias democráticas como nos países de via clássica de desenvolvimento do 

capital. Para realizá-las é necessário romper com sua condição subalterna (CHASIN, 

2000).  

 O Golpe de 64 somente pode ser compreendido em sua totalidade considerando 

esta dinâmica que revela o caráter conservador e contrarrevolucionário da burguesia 

brasileira. Fato ignorado pelos autores que defendem que a instauração da ditadura foi 

resultado da radicalização das forças sociais que levaram de roldão as instituições 

democráticas8. Esta literatura não explica, porque as instituições democráticas não 

suportaram reformas dentro dos próprios marcos do capitalismo. Se observamos o 

programa de reformas, podemos identificar seu conteúdo popular, mas não 

revolucionário e radical, como anunciava a direita conservadora: 

  

                                                 
8
  SANTOS, Wanderley Guilherme. O cálculo do conflito - estabilidade e crise política brasileira. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003. FIGUEIREDO, Argelina. Democracia ou 

reformas? Alternativas democráticas à crise política: 1961-1964. São Paulo, Paz e Terra, 1993. 

FERREIRA, Jorge. O governo Goulart e o golpe civil-militar de 1964. In: FERREIRA, Jorge; 

DELGADO, Lucilia de Almeida. Brasil republicano - o tempo da experiencia democrática. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.343-404. GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: 

Companhia da Letras, 2002. VILLA, Marco Antônio. Jango - um perfil (1945-1964). São Paulo: Globo, 

2004.   
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a) Reforma agrária, para distribuir a terra com o objetivo de criar uma 

numerosas classes de pequenos proprietários no campo, rompendo com o 

monopólio da terra e atingindo as bases de sustentação do latifúndio, ao 

mesmo tempo que ampliaria o mercado interno, viabilizando o 

desenvolvimento industrial autocentrado; 

b) A reforma urbana, para planejar o crescimento das cidades, combatendo-

se a especulação imobiliária e protegendo-se os inquilinos; 

c) A reforma bancária, com a finalidade de criar um sistema controlado 

pelo Estado e voltado para o financiamento das atividades que pudessem 

garantir a autonomia nacional; 

d) A reforma eleitoral, incorporando o voto dos soldados e dos graduados 

das Forças Armadas e, principalmente, o dos analfabetos, que 

constituíam quase metade da população adulta do país;  

e) A reforma do estatuto do capital estrangeiro, para disciplinar os 

investimentos estrangeiros, limitando-se a remessa de lucros para o 

exterior e prevendo-se a estatização dos setores considerados estratégicos 

(indústrias de base e transportes públicos); 

f) A reforma universitária, para que o ensino e a pesquisa, devidamente 

democratizados, e sob o controle de professores e estudantes, se 

voltassem para o atendimento das necessidades sociais e nacionais 

(REIS: 2014, p.33) 

 

Se vê pelos objetivos que as reformas não possuíam nenhum caráter 

revolucionário, pelo contrário, romperiam com os obstáculos ao desenvolvimento do 

capital, como a reforma agrária.  

Ribeiro (2013) elucida este aspecto ao debruçar-se a respeito da participação do 

Poder Legislativo no Golpe de 1964 e apresentar uma radiografia das instituições 

políticas edificadas a partir de 1946. Diferentemente da literatura referida, ele 

compreende o Parlamento como espaço de representação dos interesses de classe e não 

como entidade que expressa os interesses do povo. Na história republicana do Brasil, 

diz ele, as oligarquias agrárias sempre estiveram bem representadas no Congresso e, 

durante a Era Vargas, com a ascensão econômica da burguesia industrial-financeira esta 

consolidou sua representação parlamentar. Como resultado, a Constituição de 1946 

garantia e legitimava os interesses dos integrantes do bloco no poder (RIBEIRO, 2013). 

Com isto, de partida, o autor assevera que a Constituição de 1946 não possuía nenhum 

caráter democrático como, de modo geral, esta historiografia e a própria Folha irá 

apresentar. Pelo contrário, Ribeiro (2013) sustenta que a Constituição será óbice para 

realização das Reformas de Base nos anos 60 e, portanto, irá garantir privilégios as 

classes dominantes.   

Neste empreendimento de apresentar o Parlamento brasileiro como expressão 

dos interesses de classe, Ribeiro esmiúça 3 aspectos que ajudam a compreender estes 

vínculos: a origem social dos membros do Congresso Nacional; o conteúdo 

programático dos partidos e os discursos de seus membros e; a identificação das classes 
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sociais beneficiárias de suas políticas. Ao examinar estes aspectos conclui que os 

partidos majoritários (UDN, PTB e PSD) no Congresso representavam os interesses das 

oligarquias rurais, da burguesia industrial financeira e dos setores médios urbanos. Em 

síntese, os partidos não representam os interesses da coletividade, do povo, mas de 

grupos específicos (RIBEIRO, 2013)9. O autor acrescenta ainda que as Reformas de 

Base propostas pelo governo Goulart, tanto a reforma política, como a reforma agrária 

tocavam num ponto sensível do poder das classes rurais. A época o sistema eleitoral não 

permitia que analfabetos e militares de baixa patente votassem. Com isso havia uma 

sub-representação dos trabalhadores urbanos e rurais no sistema político. A reforma 

incorporaria um contingente enorme de eleitores que, segundo ele, minaria as bases de 

sustentação dos partidos políticos tradicionais que governavam com base no campo 

(UDN e PDS). Por sua vez, a reforma agrária, “partia da promessa de tornar o direito à 

propriedade rural acessível ao maior número de famílias dos trabalhadores rurais” 

(RIBEIRO, 2013, p.89), política distributiva que retiraria milhares de trabalhadores 

rurais das condições de dependência dos latifundiários. Deste modo, havia um temor de 

que o fim da concentração fundiária e a transformação de analfabetos em eleitores 

promovessem a inserção das camadas populares na cena política. Consequentemente, 

eles (UDN e PSD) concentravam suas forças para preservar a predominância política 

que o Poder Legislativo possuía perante o Poder Executivo (RIBEIRO,2013).  

 

A CONSTITUIÇÃO COMO A ÚLTIMA FRONTEIRA   

 

Não por acaso num primeiro momento a Folha levanta o tom de sua crítica para 

defender o papel do Congresso e a “intocabilidade” da Constituição quando o projeto de 

Reforma Agrária é apresentado ao Parlamento em março de 1963. Assembleia 

Parlamentar e Carta Constitucional funcionavam como barreiras legais de contenção às 

lutas sociais, pelo caráter conservador de ambos.  

O projeto do governo definia que as indenizações fossem quitadas com títulos da 

dívida pública com correção de 10%. Para que o projeto fosse adiante era necessário 

                                                 
9
Sua conclusão não deixa de considerar que a politização da sociedade provoca reflexos sobre a 

representação partidária e, que a partir dos 50, o PTB é o partido que melhor representa os trabalhadores 

urbanos. Nas eleições de 1958 e 1962 o PTB foi o partido com maior crescimento. Segundo David 

Fleischer, os principais fatores que determinaram o crescimento eleitoral do PTB foram: o processo de 

industrialização e urbanização pelo qual o país passava, e o crescimento da expansão organizacional do 

partido, uma vez que no momento de sua fundação ele não possuía representação em muitos estados e na 

maioria dos municípios. (FLEISCHER apud RIBEIRO: 2013. p.113).  
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alterar o artigo 141 da Constituição, pois este determinava que as indenizações às 

desapropriações deveriam ser pagas em dinheiro e à vista. Determinação que protegia a 

propriedade latifundiária. Alterá-la somente era possível por intermédio de uma emenda 

constitucional com o consentimento de ⅔ dos parlamentares. Como o governo não 

possuía uma base parlamentar suficiente para a promover a alteração, seria necessário 

negociar com as maiores bancadas legislativas: UDN e PSD (FIGUEIREDO,1993). Os 

mesmos partidos que Ribeiro (2013) demonstrou representar os interesses do latifúndio. 

Desta forma, a maioria conservadora do Congresso neutralizava as forças sociais que 

impulsionavam o governo a adotar posições mais progressistas. Enquanto a 

Constituição se mantivesse intocada a propriedade privada estaria segura, inviabilizando 

qualquer reforma de caráter social e distributiva.  

 

 

2-Manifestações em favor das Reformas de Base 

 

 Portanto, naquele momento a Folha defendia a observância e o respeito a lei. E 

é com este espírito de defesa da legalidade, que ela entra no debate a respeito da 

Reforma Agrária:  

 

Nada em princípio justifica a tese da intocabilidade das Constituições (...) A 

própria Carta Magna Federal prevê a possibilidade de sua emenda (...) O que 

todos os democratas devem defender intransigentemente é que, no processo 

de modificação constitucional, se obedeçam rigorosamente às disposições 

prescritas na própria Constituição. Só com o quórum qualificado (⅔ dos 

membros das duas casas do Congresso) se poderá aceitar qualquer emenda a 

lei maior da República. Não se justificam, mas antes devem ser encaradas 

com muita dúvida quanto à sua sinceridade, as tentativas de baixar esse 

quórum e facilitar as emendas, como se se tratasse de leis ordinárias. Mais do 

que simples cautela, o quórum qualificado é garantia sabiamente estabelecida 

para que as alterações na Constituição só possam efetivar-se quando 



nº16 
maio-out  

2017 

 

12 

correspondam às aspirações e necessidades gerais e profundas do povo 

brasileiro. Afrouxar aquelas exigências seria permitir que maiorias ocasionais 

pudessem a qualquer momento forçar a aprovação de modificações na 

estrutura do país” (FOLHA, 09/05/1963, p.4) 

 

Diante das dificuldades de negociação (sobretudo a forma de cálculo das 

indenizações às desapropriações e a forma de pagamento) dentro do Congresso, o 

Marechal Lott passou a defender a possibilidade do governo realizar uma consulta 

popular através de plebiscito. Contrária a qualquer ação popular que pudesse influenciar 

os processos políticos, a Folha atacou duramente a ideia do militar.  Posto que somente 

o Poder Legislativo, segundo o jornal, correspondia aos verdadeiros interesses da nação 

e delegar suas funções ao povo e ao Executivo seria o mesmo “que o Congresso 

proclamar sua própria falência e assinar seu atestado de óbito” (FOLHA,17/03/1964, 

p.4) Ademais, “o sistema político em vigor no país é o de democracia representativa, em 

que o povo toma suas decisões através daqueles que elege livremente. A reforma agrária 

bem ou mal, é assunto neste momento de competência do Congresso e a este cabe 

definir-se sobre a questão” (FOLHA,14/05/1963, p.4)  

Emerge dos editoriais da Folha uma concepção de democracia que conflui com 

a noção schumpeteriana. Em Schumpeter (1984) a democracia é concebida como um 

procedimento adotado para se tomar decisões políticas e realizar escolhas. E para isso os 

mecanismos eleitorais têm papel chave no regime democrático. Pois, é pelas eleições 

que uma nação toma suas resoluções.  

No sistema democrático schumpeteriano pouco importa os fins alcançados com 

as deliberações do governo ou o atendimento das demandas da sociedade, mais 

importante são os meios através dos quais os eleitores escolhem e manifestam suas 

preferências e interesses. Nesta perspectiva a democracia é apenas a melhor forma de 

dirimir questões da vida pública, independente de seus resultados. Podendo inclusive 

decidir contra a maioria. Porque as decisões dos homens públicos não se orientam e 

nem se curvam ao desejo da maioria, são decisões técnicas, as melhores dentro de um 

rol de possibilidades (SCHUMPETER, 1984).  

O autor julga o cidadão comum incapaz de se envolver com os grandes temas da 

política, porque é fisgado facilmente pela mesquinhez da vida cotidiana. O homem 

comum não está apto a decidir e apreender de forma independente e de forma racional 

suas próprias demandas e necessidades. Ele credita somente às lideranças a capacidade 

de atuar no mundo político e os procedimentos democráticos servem apenas para 
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selecionar os dirigentes (SCHUMPETER, 1984). 

Como decorrência nas eleições os indivíduos escolhem os sujeitos e os partidos 

a quem delegam o poder e, portanto, a quem transferem a capacidade de decidir por 

eles. Desta forma, as eleições funcionam, tal como um contrato, onde o povo detentor 

do poder transmite ao destinatário (o Parlamento) o poder-fazer. Ao fazer a transferência 

de poder, ocorre uma delimitação e o estabelecimento de tarefas distintas para o povo e 

para o governo. Ao primeiro, cabe trabalhar ordeiramente e obedecer às decisões que 

emanam do Estado e, ao segundo, o executar e o decidir. Por esta lógica, o jornal 

repudia veementemente a proposta de plebiscito e a influência dos movimentos sociais 

no centro de decisão política. E sustenta que o Congresso é, de fato, a expressão das 

vontades coletivas, das aspirações gerais, porque ele está revestido da autoridade e 

legitimidade assegurados pelo sistema eleitoral. Ao povo restava apenas a possibilidade 

de pressionar através dos mecanismos circunscritos no ordenamento legal e 

institucional, como explica no concernente  

 

à pressão da opinião pública sobre os que a representam, no Congresso 

Nacional, é legítima quando exercida em termos. Através de abaixo-

assinados e moções enviadas aos congressistas; por meio de reuniões em 

praças públicas ou em recintos fechados; por manifestos distribuídos a todos 

os órgãos de divulgação; pelo envio de comissões as casas de leis, para 

entender-se diretamente com os membros do Poder Legislativo - pode e deve 

influir decisivamente, o povo em geral, para que se transforme em realidade 

aquilo a que se aspira. (...) O remédio é insistir, pelos mesmos processos 

democráticos e a cada eleição, melhorar o Congresso” (FOLHA, 16/04/63, 

p.4). 
  

 Os meios que os trabalhadores na cidade e no campo se utilizavam (greves, 

comícios, ocupações de terra, assembleias) para pressionar o Congresso a votar a 

Reforma Agrária foram considerados, pelo matutino, antidemocráticas. Isto porque, as 

pressões não eram exercidas através de expedientes ordeiros disponíveis num regime 

democrático, como os citados no editorial. E as organizações e associações de 

trabalhadores não possuíam representatividade para exercer pressões legítimas sobre o 

Parlamento. Pois, alerta o jornal, era de “todos conhecida a ínfima porcentagem de 

sindicalização do trabalhador: cerca de 10% apenas, deles pertencem aos seus 

respectivos sindicatos” (FOLHA, 16/04/1963, p.4). Como defensora da ordem social 

vigente, ainda que injusta e desigual, a Folha irá justificar frente a seus leitores o golpe. 

Isto ocorre porque as instituições caracterizadas por um arranjo que assegurava os 

interesses das classes dominantes estavam ameaçadas pela pressão popular.  
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As pressões sobre o Parlamento, eram para o jornal, sinais evidentes de que os 

movimentos sociais estavam rompendo com o ordenamento político, quando estes 

sujeitos se ocupavam do fazer alheio, confundindo o saber-fazer de cada um: a) o 

movimento estudantil, se envolvia em processos de agitação política e transformava as 

universidades em “verdadeiros centro políticos”, fruto da omissão dos professores e de 

sua “participação desorientadora (...) vinha esquecendo de sua missão educativa, 

fazendo de suas cátedras verdadeiras tribunas de pregação 

política”(FOLHA,12/01/1964, p.4). A universidade que era centro de “pesquisa, ensino, 

transmissão do legado cultural e do conhecimento técnico especializado, dos quais 

dependem o avanço técnico-científico, o progresso, a produtividade do trabalho" 

(FOLHA, 12/01/1964, p.4) estaria transformando nossa “mocidade que estuda, ou que 

deve estudar, numa simples força política, na mão de políticos ambiciosos ou de hábeis 

agentes da desordem”(FOLHA,12/01/1964, p.4); b) Os sindicatos também fugindo às 

suas funções caracterizadas “pelo estudo, defesa e ordenação dos interesses econômicos 

e profissionais dos que exercem a mesma atividade ou profissão”(FOLHA, 23/05/63, 

p.4), se transformaram em “máquina nacional de greves”. Sob o poder destas 

agremiações de trabalhadores, a greve, antes “um legítimo direito reconhecido pelas 

democracias aos trabalhadores” (FOLHA,12/06/1963, p.4), se convertia em instrumento 

de subversão. Isso porque as “direções sindicais dominadas em grande parte por 

elementos extremistas, de minorias sem escrúpulos, vem lançando sindicatos e 

categorias profissionais em aventuras inglórias que comprometem a paz social no país” 

(FOLHA, 12/06/1963, p.4). Sob esta lógica, o jornal passou a responsabilizar os grupos 

sociais e o governo Goulart por instalar no país um “caos político-administrativo” e pelo 

clima de “radicalização das posições políticas”, que foi pouco a pouco tomando conta 

do país, com uma “sucessão de greves e a pregação da violência e da subversão” 

(FOLHA, 05/10/1963, p.4). 

 As instituições políticas do regime (Congresso e partidos), não expressavam os 

interesses de toda coletividade, mas os interesses das classes dominantes. Romper com 

estar instituições era colocar sob ameaça o poder destas classes. Assim, enquanto estas 

estruturas se mantivessem intactas as classes dominantes estariam seguras. As lutas 

sociais que se intensificaram nos anos de 1960 exerciam fortes pressões sobre o sistema 

político, com o intuito que de ele incorporasse as demandas das classes trabalhadoras 

urbanas e rurais por distribuição de renda e participação política. 
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Portanto, as lutas sociais dos anos 60, que almejavam a ampliação da cidadania, 

ameaçavam a velha ordem e os privilégios das classes dominantes. Sua contenção era 

garantia de manutenção da ordem, mas esta não poderia ser mantida sobre o mesmo 

ordenamento político-institucional. Assim, o recurso da força é o dispositivo para deter 

o avanço das classes populares, porque a burguesia como classe subordinada não 

poderia realizar concessões sem ver a já exígua parcela da mais-valia que lhe cabia, 

diminuir ainda mais. O apoio que os militares receberam é sinal evidente de que a ação 

das Forças Armadas correspondia a uma realidade social objetiva: as tensões sociais 

tinham chegado a um ponto que não se resolveria mais com acordos de cúpula, então a 

defesa do golpe bonapartista. 

    

ESTRATÉGIA PARA GARANTIR A LEGITIMIDADE AO GOLPE  

 

   Como no final de 1963, Goulart ainda não havia logrado êxito nas reformas e 

nem alcançado sucesso com o Plano Trienal, medidas consideradas, por ele, 

fundamentais para driblar a inflação e retomar o crescimento econômico. Por falta de 

base parlamentar suficiente para implementação do programa de reformas, o Executivo 

tomou um conjunto de medidas, como parte de uma nova estratégia, para organizar uma 

ofensiva política para garantir o apoio às reformas (FIGUEIREDO, 1993).  

A primeira, foi constituir uma Frente Parlamentar (FP) para aprovar às reformas, 

por iniciativa de San Tiago Dantas, Ministro da Fazenda, em outubro de 1963. A FP era 

integrada por políticos da ala mais moderada do PTB e de outros partidos progressistas, 

inclusive o PC, denominada por Dantas de "esquerda positiva". A segunda, foi a 

elaboração do Decreto n° 53.700, da Superintendência para a Reforma Agrária 

(SUPRA), em dezembro de 1963, que desapropriava terras federais situadas às margens 

das rodovias e dos açudes, para fins da reforma agrária. A terceira, foi organizar uma 

série de grandes comícios, nas principais cidades do país, a fim de mobilizar a maioria 

da população em favor das reformas (agrária, bancária, administrativa, universitária e 

eleitoral) que estavam bloqueadas no Congresso.    

Porém, ao passo que o governo se aproximava das forças sociais que 

pressionavam o Congresso para a realização das reformas a Folha começou a sustentar 

que se processava um verdadeiro divórcio entre o governo e o povo. Tanto mais ele se 

avizinhava dos "grupelhos radicais", mais se distanciava do "homem comum". Isto 
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porque, tais grupos, de quem o chefe da nação se aproximava, “representavam as forças 

extremistas da sociedade” e destoavam da “vocação centrista” que o povo brasileiro 

possuía. O discurso afirmava que a população nacional de índole patriótica e ordeira 

condenava o governo que se desviava do caminho da ordem e que se deixava levar pelo 

comunismo, pela violência, pelo caos e pela desordem. 

 

A maioria do povo brasileiro é centrista – e não há como negar essa 

afirmativa. Recente pesquisa de opinião o demonstrou. Fatos que todos os 

dias provam a repulsa popular aos extremistas da esquerda e da direita. (...). 

Assim, o presidente da República apenas estará se reidentificando com o 

povo, se se afastar dos radicalismos e, equidistante deles, procurar na 

tranquilidade centrista à solução dos problemas nacionais (FOLHA, 

18/10/1963, p.4). 
 

Portanto, diante destas circunstâncias, a Folha declarava que competia somente 

ao presidente voltar a se identificar com o povo e que para isso bastava ele “auscultar o 

pensamento do homem comum, do trabalhador ordeiro, das donas de casa, da classe 

média, enfim de todas as camadas que, com seu mourejar de todos os dias, constrói este 

fabuloso país que sobrevive a tantas e tão graves lesões”(FOLHA, 27/09/1963, p.4). 

O povo é representado no discurso do jornal cansado das esquerdas com “seu 

pseudoreformismo que servia de fundo para a pregação subversiva”(FOLHA, 

27/02/1964, p.4). E porque elas se utilizavam da “necessária reformulação de algumas 

de nossas estruturas”, não para perseguir “com objetivos sinceros e elevados”, mas para 

“estimular lutas de classes, lançando cizânia entre brasileiros e tentando fasciná-los com 

soluções contrárias a nossa índole” (FOLHA, 24/12/1963, p.4). Do mesmo modo, no 

plano narrativo do diário, a nação brasileira se distanciava do presidente, isolando-o, 

porque “surdo ao bom senso, preferiu o Sr. João prestigiar uma iniciativa vista com 

justificada apreensão por toda a opinião pública nacional que não deixa embair pela 

pregação de uma dúzia de extremistas interessados em subverter o regime” (FOLHA, 

14/03/1964, p.4).  No “Comício das Reformas”, do dia 13 de março de 1964 na Central 

do Brasil (Rio de Janeiro), Goulart assinou o decreto da SUPRA, proclamou a 

necessidade de alterar o artigo 141 da Constituição, a encampação das refinarias 

particulares de petróleo e o voto dos analfabetos (SILVA, 2016).  

Este último gesto, foi retratado pela Folha de S.Paulo, como atitude típica de 

ditadores. A multidão reunida, diz o jornal, “lembra as maciças concentrações populares 

organizadas e dirigidas para sustentar ditadores ou aspirantes a tal” (FOLHA, 
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13/03/1964, p.4) e que a população fora “arregimentada (...) para bater palmas nas horas 

certas às palavras do presidente, que se porta com um pré-Fueher” (FOLHA, 

14/03/1964, p.4). Ou que “a organização e o tom do discurso têm muito dos 

movimentos que os candidatos a ditador seguem, para matar a democracia – a 

democracia tão rudemente caricaturada pelo presidente em suas palavras” (FOLHA, 

14/03/1964, p.4). Tais atitudes do governo, se transformam nos editoriais da Folha, em 

sinais evidentes de que o presidente sinalizava o desejo de romper com legalidade 

democrática.  

Como consequência deste raciocínio, da Folha de S.Paulo, recaiu sobre o 

governo e movimentos sociais a responsabilidade pelo golpe. A retórica abriu caminho 

para legalizar a ruptura institucional que depôs Jango, porque passou o acusar de querer 

instaurar um executivo forte e centralizado e provocar a cisão entre ele e o povo, ao 

aproximar-se dos comunistas10.   

 

 

3-Charge da Folha que ilustra a bem a associação entre as reformas e o comunismo 

 

Simultaneamente a medida que se afastava de Goulart, o discurso ratificava, que 

a nação se aproximava dos militares. Aquela passava a creditar às Forças Armadas a 

capacidade para assumir o poder político, em razão de estar cansada das agitações e 

“por não possuir espírito revolucionário” (FOLHA,04/10/1963, p.4). A intenção da 

                                                 
10  Motta (2002) que estudou o anticomunismo do Brasil, diz que a tese de combate ao comunismo serviu 

para justificar intervenções autoritárias na vida nacional, assim foi em 1937 e 1964. As medidas 

extraordinárias se fazem necessárias porque os anticomunistas alegam que as instituições liberais-

democráticas não fornecem os instrumentos adequados para conjurar os riscos de subversão. 
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Folha era apresentar o golpe como manifestação da vontade/querer popular que 

escolheu as Forças Armadas, por suas qualidades à assumirem o poder político. Porque 

eram elas as únicas instituições capazes de restaurar e preservar “o império da lei". Esta 

narrativa produziu a falsa idéia de que Jango não possuía apoio e, assim, foi deposto por 

não contar com uma base social que não lhe dava sustentação. Porém, dados do IBOPE 

confirmam que o presidente possuía 76% de aprovação entre os entrevistados 

(LAVAREDA apud SILVA, 2016)   

Se de um lado, o discurso apresentava a democracia ameaçada pelas 

manifestações a favor das reformas, com apoio do presidente que se distanciava do 

povo, do outro retratava às Forças Armadas como único órgão capaz de garantir a 

restauração da ordem e a preservação das instituições políticas. As virtudes das Forças 

Armadas eram apresentadas pelo diário como intrínsecas à “natureza” do órgão militar e 

historicamente colocadas a prova em situações de crise, para resguardar à democracia. 

Enfatizava que situações como esta se apresentaram nos anos de 1945, 1954, 1955 e 

1961. E em todas elas os militares intervieram a favor das instituições. Não por acaso o 

cenário político de 63 e 64 retratado em suas páginas era de “caos político-

administrativo”, de “agitação social”, de “radicalismo e subversão, guardando certa 

similaridade com aqueles contextos. Portanto, ao ressaltar o espírito legalista das Forças 

Armadas e, ao mesmo tempo, pintar um cenário em que o comunismo ameaçava às 

instituições políticas e um presidente com pretensões de implantar uma ditadura, o 

jornal está dando a senha para o Exército atuar.   

As datas dos editoriais permitem ver que muito antes do comício na Central do 

Brasil em 13 de março de 1964, a Folha já assegurava suporte a ação dos militares. Sua 

adesão ao golpismo não aconteceu nas últimas horas, mas vinha de longa data, com 

deixou patente Dreifuss (1981). Por esta razão, seus editoriais de 1963 já caracterizava o 

Exército como “uma força de alto padrão técnico e de acendrados sentimentos 

patrióticos” (FOLHA, 20/11/1963, p.4), possuidor “de um espírito legalista (...), que tem 

surpreendido os pregadores da subversão” e nos “momentos cruciais para as instituições 

brasileiras, tem ele surgido como elemento acautelador da democracia”(FOLHA, 

20/11/1963, p.4)  

O que muda de 63 para 64, é que a medida que a lutas de classe vai se 

agudizando em torno das reformas de base, o jornal eleva o tom e intercede, sem meias 

palavras, pelo ato militar, como fica explícito no editorial do dia 14 de março, dia 
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seguinte após o comício:  

 

Depois de longa preparação, foi realizado - sem maiores incidentes - o 

comício da Guanabara, comício lamentável, se lembrarmos os ataques do 

presidente à Constituição, que ele jurou defender, e a determinado candidato 

cuja aspiração presidencial ele procura impedir. Resta saber se as Forças 

Armadas ficarão com o presidente, traindo a Constituição, ou ficarão com sua 

tradição e defenderão as instituições e a pátria? (FOLHA apud SILVA: 2016, 

p.117)  
 

 

Contudo, se ocorreu alteração no tom dos editoriais, como este que procurava 

incitar as Forças Armadas, permanece inalterada a caracterização do Exército como uma 

instituição no Brasil que “tem sido uma das mais sólidas garantias do regime 

democrático e de que repetidas vezes os seus mais altos chefes têm dado exemplo de 

desambição política e extremado zelo patriótico” (FOLHA, 06/08/1963, p.4).  Mas do 

que uma tradição ou parte do caráter das Forças Armadas preservar a legalidade é uma 

atribuição constitucional, pois quem lê “a Constituição Federal ressaltará 

meridianamente claro o dever e a função das Forças Armadas: defender a Pátria e 

garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. (...) Mais de uma vez temos dito que 

as Forças Armadas constituem uma das mais preciosas reservas da legalidade em nosso 

país” (FOLHA, 26/01/1964, p.4). 

Com esta “responsabilidade” sobre os ombros das Forças Armadas, entendia o 

periódico que a preservação do aparelho militar, era garantia da legalidade e da ordem 

constitucional. Então, para o jornal, acabar com esta instituição, “reserva moral da 

nação”, era passo obrigatório para quem desejava perverter a ordem e, isso estava em 

curso, segundo ele, durante o governo Goulart11.  Assim,  

 

está em curso sub-reptícia campanha que visa a dividir as classes armadas, 

intrigá-las com a opinião pública, desmoralizá-las, talvez. Não é preciso ser 

muito arguto para descobrir a finalidade dessa movimentação: criar condições 

para subverter as instituições democráticas, de que as Forças Armadas, em 

toda a nossa história, têm o principal sustentáculo. Privados da autoridade 

moral de que sempre se revestiram, incompatibilizadas com os setores de 

opinião, cindidas por divergência internas artificialmente fomentadas, 

deixaram elas de ser obstáculo mais temível que os agitadores têm de 

enfrentar (FOLHA,22/09/1963, p.4). 

                                                 
11

O ano de 1963 foi marcado pela reivindicação dos militares do baixo escalão para se tornarem elegíveis 

para cargos legislativos, pois em 62, alguns sargentos, suboficiais e praças se candidataram e se elegeram. 

Mas, o STF reafirmou a inelegibilidade dos militares, ocasionando a revolta de 600 sargentos em 12 de 

setembro de 1963. 
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 A importância do dispositivo militar, como instrumento de preservação do 

ordenamento institucional, era fundamental na sua perspectiva. Sua ruptura significava 

o fim da velha ordem que a Constituição de 1946 e o Congresso conservadores 

tentavam preservar.  E que as lutas sociais, no campo e na cidade, que emergiram a 

partir dos anos 50, procuravam transformar. Quando, a Folha, bem como as classes 

dominantes da qual fazia parte, se deram conta que o “esquema da ordem” estava, a 

seus olhos, fragilizado, passaram a defender o bonapartismo para impor a modernização 

conservadora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os editoriais da Folha, nos anos de 1963 e 1964, serviram para desqualificar o 

governo Goulart, abrindo caminho para o golpe. Este posicionamento não é 

circunstancial, como a Folha procurou imprimir ao escrever sua trajetória12, mas remete 

a um posicionamento político-ideológico diante das lutas de classes, que barrou os 

avanços sociais e implementou a modernização conservadora.  

 As lutas sociais em torno das reformas de base e das reivindicações salariais, 

foram transformadas, no discurso da Folha, como manifestações da infiltração do 

comunismo. Seguindo esta lógica, a CGT, as UNE, as Ligas Camponesas foram 

consideradas instrumentos pelos quais o comunismo ia realizando sua obra. 

 Segundo esta perspectiva, o funcionamento desses tipos de entidades era nocivo 

à existência da paz social, da democracia e da ordem, pois, todas tinham como objetivo 

fundamental, desmoralizar e subverter as instituições. A ruptura com a ordenação 

democrática começava, segundo o diário, com homens do próprio governo, ou a eles 

vinculados, que pregavam abertamente a subversão e criavam um clima favorável a um 

levante incontrolável.  

 Este tipo de discurso serviu para legitimar a mobilização das forças 

bonapartistas que instaurou o desenvolvimento capitalista assentado na superexploração 

do trabalho, garantida pelo regime de força inaugurado em 1964. O jornal defendeu a 

supressão do “regime democrático”, porque, como parte de uma burguesia subordinada 

                                                 
12

 O livro de Mota e Capelato é escrito a pedido de Otávio Frias Filho como uma edição comemorativa 

dos 60 anos da Folha em 1981.  
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é autoritária e nega a classe trabalhadora participação nos processos de decisão política.  
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