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RESUMO 

 A cultura tem a capacidade de promover o desenvolvimento socioeconômico 

por estimular o pensamento crítico e independente. Durante a primeira metade da 

década de 1960, ela foi utilizada como variável de propagação das ideologias da elite 

dirigente, que tinha como objetivo evitar que as reformas de base propostas por 

Goulart fossem colocadas em prática. Assim, a cultura se transformou em instrumento 

de desestabilização do governo de Jango, que culminou no Golpe de 64 e na 

instalação da Ditadura Civil-militar. 

 O ambiente cultural foi fundamental para a aplicação do Golpe, pois ajudou a 

criar um cenário de medo através da propagação da ideologia anticomunista, ideologia 

esta que só seria combatida com a intervenção militar. Com a consolidação do regime 

autoritário, as reformas econômicas postas em prática pelo PAEG ocasionaram o 

aprofundamento das assimetrias internas, como a corrosão do poder de compra, 

aumento da desigualdade social e da dependência do país, aprofundando o seu 

caráter de subdesenvolvido. 

 

INTRODUÇÃO 

Os acontecimentos recentes no cenário político e econômico brasileiro, como 

o impeachment da presidente Dilma e as políticas recessivas adotadas pelo governo 

Temer, foram intensamente propagadas pelos meios de comunicação de massa e 

relativamente apoiadas pela sociedade. Levando-se em consideração a diferença 

temporal e das particularidades de cada época, há algumas similaridades em ambos 

os períodos que levam a comparações com o Golpe de 64, como o baixo desempenho 

econômico antes da deposição de ambos os presidentes, a rápida adoção de políticas 

recessivas após suas substituições e a intensa utilização dos meios de comunicação. 

Diante disso, faz-se necessário um resgate histórico do período ditatorial para 

melhor compreensão da sociedade brasileira, buscando entender o cenário político-

econômico dos anos 60 e como foi a instauração e consolidação da ditadura civil-

militar. Para isso, a pesquisa concentrou-se na atuação do ambiente cultural, 

analisando como foi a utilização da cultura como instrumento de desestabilização do 

governo Goulart, na consolidação da ditadura civil-militar e a homogeneização da 

opinião pública, que mesmo diante das reformas recessivas do PAEG, que resultou 

na perda do poder de compra e consequentemente, no aumento da desigualdade 

social, continuou apoiando o governo autoritário. 



OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é compreender como a cultura se tornou variável 

promotora do subdesenvolvimento econômico do país ao ser utilizada como 

instrumento de desestabilização do governo de João Goulart, consolidação da 

Ditadura Civil-Militar e das políticas econômicas aplicadas durante o regime 

autoritário. Para tal, o trabalho aponta os efeitos socioeconômicos negativos advindos 

deste período conturbado da história brasileira, que só foi possível devido a 

manipulação do ambiente cultural para homogeneizar a opinião pública. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi o de revisão de 

literatura, através de consulta bibliográfica de livros, artigos acadêmicos e matérias 

jornalísticas, buscando compreender as ideias centrais das contribuições de autores, 

como Alves (1988), Dreifuss (1981) e Furtado (2012). Além de levantamento de dados 

referente ao ambiente cultural, para corroborar a discussão desenvolvida a partir do 

arcabouço teórico consultado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A crise no início dos anos 60 é consequência do esgotamento dos ciclos 

econômicos advindos das políticas de industrialização imitativa1, que acarretou em 

efeitos negativos após a finalização dos grandes empreendimentos da gestão 

Kubistchek, como o rápido processo de urbanização sem um planejamento capaz de 

atender às necessidades do crescimento urbano – como moradia, o aumento da 

demanda por bens alimentícios e emprego – (VIANA, 1981; TAVARES, 2010). 

Além disso, a finalização dos projetos do Plano de Metas teve como resultado 

a estagnação do PIB, elevação o desemprego e a capacidade ociosa, que somados 

a falta de planejamento urbano, desencadeou uma crise de abastecimento de 

alimentos, estimulando práticas monopolísticas com aumento de preços, elevação da 

inflação e a corrosão do salário real da população (VIANA, 1981).  

                                                           
1 Para Furtado (2012), a industrialização imitativa advém do fato das sociedades promoverem o 
desenvolvimento socioeconômico baseado na ampliação do consumo de bens tecnologicamente mais 
avançados não condizentes com a capacidade produtiva do país, visto que importa-se implícito o estilo 
de vida e promove a reprodução da mesma, via consumo de bens de luxo que só é possível para uma 
pequena parcela da sociedade. 



Buscando superar a crise, Goulart apresentou o um plano liderado pelo 

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, que era dividido em duas fases: a primeira 

visava combater a inflação crescente através da melhoria no abastecimento 

alimentício; erradicar o analfabetismo; ampliar o mercado de trabalho. Já a segunda 

fase buscava implantar reformas de bases que modificassem as estruturas 

socioeconômicas do país, como a reforma agrária; controle de remessas de lucros; 

nacionalização de empresas de serviços públicos controladas por capital estrangeiros. 

Essas medidas promoveriam um desenvolvimento autônomo e com maior justiça 

social, com a diminuição da dependência externa e da desigualdade social (VIANA, 

1981). 

A elite dirigente mostrou-se insatisfeita com as reformas propostas por Goulart, 

e para garantir que as mesmas não fossem aprovadas, e assim, manter a 

estratificação social vigente, articulou, com os militares e com o governo norte-

americano, um golpe de Estado. Para que golpe tivesse êxito, segundo o General 

Golbery, era necessário um preparo ideológico que fosse amplamente divulgado para 

a sociedade, visto que a tentativa de golpe de 1961 fora frustrada justamente pela 

falta de uma ideologia que fizesse com que a sociedade apoiasse uma intervenção 

militar (DREIFUSS, 1981).  

 Para que essa ideologia fosse difundida em um país com extensão geográfica 

como o Brasil, foi criado o IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais), uma 

associação de cunho apartidário e liberal, entre empresários, tecnocratas e militares, 

financiado diretamente pelo governo norte-americano, que tinha como objetivo a 

desestabilização do governo Goulart por meio de coordenação de pesquisas sociais 

e econômicas, que seriam propagadas através de campanhas políticas e militares de 

cunho ideológico, utilizando-se de todo o aparato cultural que dispunham na época 

(DREIFUSS, 1981). 

A cultura é definida por Furtado (2012, p. 51), como “a manifestação qualitativa 

de tudo que cria o homem”, que possibilita o desenvolvimento socioeconômico por 

meio da herança cultural. A transmissão dos conhecimentos das gerações passadas 

para as futuras, articulando o passado com o presente, promove debates que resultam 

no pensamento crítico necessário para a compreensão da sociedade em que vive. E 



era esse pensamento crítico2 promovido pela cultura que o General Golbery pretendia 

eliminar para a facilitação da unificação popular. 

A eliminação do caráter desenvolvimentista da cultura é possível pois, segundo 

Adorno e Horkheimer (1947), quando a cultura é transformada em mercadoria e 

utilizada como meio de propaganda, o seu valor de uso é substituído pelo valor de 

troca. Ou seja, se antes a cultura era fabricada visando a promoção de debates, após 

sua mercantilização, elas passam a ser fabricadas em série e estandardizadas, 

fundindo-se com as indústrias e seu consumo é moldado pela vontade dos agentes 

de sentirem-se pertencentes a determinados grupos, reforçando o vínculo entre a 

propaganda, consumo e a manutenção da burguesia como classe dominante, visto 

que são elas que financiam as propagandas da indústria cultural. 

Devido a ligação entre as propagandas com às grandes indústrias, a veiculação 

das ideologias foi feita, inicialmente, através dos programas de rádio, editoriais de 

livros e jornais. Os editoriais visavam a substituição da abundância dos livros 

marxistas por aqueles considerados apropriados, promovendo uma maior 

democratização da literatura. Assim, a sociedade foi dividida em três grupos de acordo 

com determinado tipo de linguagem: aos estudantes, trabalhadores industriais e 

militares, foram direcionados os panfletos de leitura rápida e objetiva; ao grupo com 

maior conhecimento cultural, os livros e artigos científicos; e para todo o restante da 

sociedade, jornais e revistas de linguagem acessível (DREIFUSS, 1981). 

A propaganda tornou o cenário político e econômico dos anos 60 cada vez mais 

conturbado, e, para ter maior eficiência na desestabilização do governo Goulart, os 

jornais passaram a entrevistar pessoas, previamente escolhidas e com as respostas 

já formuladas, para responder questões em relação ao custo de vida, ao programa 

Aliança do Progresso e sobre educação (DREIFUSS, 1981).  

Além disso, para atingir grupos analfabetos e de menor poder aquisitivo, foi 

patrocinado pelo SESI e outras empresas ligadas ao IPES, amostras de filmes a céu 

aberto em bairros mais humildes e cidades no interior dos estados. As mensagens 

propagadas às classes mais baixas, segundo Coimbra (2001, p. 55), eram que os 

comunistas eram “bandidos, malfeitores, marginais, terroristas, pessoas 

                                                           
2 O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, argumenta que é necessário acabar com o pensamento 
crítico das escolas brasileiras através do projeto “Escola Sem Partido”, projeto esse que visa diminuir 
a autonomia dos professores que promovem debates críticos necessários para a compreensão da 
sociedade que esses alunos estão inseridos. Para ver mais: Folha de S. Paulo, 07/08/2018.  



extremamente perigosas que precisavam ser evitadas, e, se necessário, eliminadas”, 

já que os mesmos, através dos sindicatos trabalhistas, tinham como objetivo fazer os 

operários trabalharem cada vez mais, e caso os mesmos não aceitassem o regime de 

trabalho cansativo, seriam exilados em países soviéticos (DREIFUSS, 1981). 

Instalado o medo e a ideologia anticomunista na sociedade brasileira, o Golpe 

de 1964 teve êxito, e como afirma Dreifuss (1981), no mesmo dia foi criado o ANPES 

(Associação Nacional de Planejamento Econômico e Social), um grupo de 

empresários e diretores de bancos que faziam parte do IPES3, agora seriam os 

responsáveis pela formulação das políticas econômicas ao longo do regime. Nomes 

como Roberto Oliveira Campos (Ministro do Planejamento), Antônio Delfim Netto e 

Mário Henrique Simonsen (ambos também ocupantes dos cargos de Ministro da 

Fazenda e do Planejamento), tornaram-se figuras centrais na formação do 

pensamento econômico durante a ditadura civil-militar4.  

Uma das primeiras ações advindas da nova equipe econômica coordenada por 

Oliveira Campos foi o PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), que consistia 

em diretrizes para reformas econômicas que tinham como argumento a superação da 

crise financeira e a contenção da inflação. Apesar do Plano ter possibilitado certa 

estabilidade econômica e propiciado o forte crescimento econômico no governo 

posterior (Milagre Econômico) (HERMANN, 2011; DREIFUSS, 1981). 

Dentre as várias reformas propostas no PAEG, estavam a reforma tributária e 

trabalhista5, que penalizaram as classes sociais mais baixas e aprofundou a condição 

de subdesenvolvido do país. A elevação da arrecadação tributária ocorreu através do 

aumento dos impostos indiretos, beneficiou as classes mais altas com incentivos à 

aplicações e isenções no imposto de renda. Já a reforma trabalhista substituiu a 

                                                           
3 Assim como o IPES, o MBL (Movimento Brasil Livre) também era um grupo liberal que se declarava 
apartidário e que utilizou o ambiente cultural (redes sociais) para difundir suas ideologias ajudar na 
desestabilização do governo vigente. Em 2018, para concorrer a cargos políticos, o grupo filiou-se a 
partidos políticos com o DEM. 
4 Segundo Dreifuss (1981), a ditadura brasileira não deveria ser caracterizada apenas como militar, 
visto que há dados que comprovam que ela foi planejada, instaurada e mantida durante todo o seu 
período (1964-1985) com o apoio financeiro e midiático de organizações empresariais da época, como 
a FIESP, SENAI, Globo, Folha, etc. Portanto, o autor defende que há uma certa superestimação do 
poder militar e uma subestimação do papel político da elite civil, quando na verdade, ambos agiram 
juntos para a aplicação e consolidação do Golpe de Estado.   
5 Na década de 60, um dos objetivos da reforma trabalhista era a transformação dos sindicatos em um 
sistema corporativo com menor autonomia e com maior controle do governo, em 2017, o seu 
enfraquecimento ocorre com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, não levando em 
consideração que 20% da arrecadação desses impostos são direcionados ao Ministério do Trabalho, 
para custear programas de seguro-desemprego, abono salarial e financiamento de programas de 
geração de emprego e rendas. Para ver mais: El País, 25/04/2017.   



estabilidade por tempo de trabalho após dez anos de serviço pelo FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço), além da política salarial restritiva que promoveu um 

arrocho salarial (HERMANN, 2011).  

Essas reformas tiveram como consequência o rápido crescimento da classe 

média e o aprofundamento da desigualdade social. Para evitar um maior 

descontentamento da sociedade e que a mesma deixasse de apoiar o governo civil-

militar, iniciou-se uma política monetária expansionista6 via crédito, para aumentar o 

consumo de bens duráveis e melhorar a sensação de bem-estar social. Como 

resposta, houve o aumento da demanda por aparelhos de televisão, que era essencial 

para manter a propagação das ideologias da burguesia (HERMANN, 2011; ALVES, 

1988).  

Em consonância com a elevação do consumo de aparelhos de televisão e a 

consolidação da indústria cultural brasileira, criou-se um projeto de comunicação em 

massa que interligasse todo o país para promover a padronização dos desejos, 

valores e opiniões populares através da veiculação de programas, e esse projeto foi 

colocado em prática com a inauguração da Rede Globo, em 1965, com financiamento 

militar e de capital estrangeiro. A Rede Globo tinha como função fortalecer a opinião 

popular de apoio ao governo militar por meio de suas programações (ALVES, 1988). 

Mesmo com a acentuação do descontentamento da população contrária à 

ditadura, levando as classes artísticas, intelectual e estudantil a se manifestarem cada 

vez mais ativamente em busca redemocratização, os meios de comunicação agiam 

na contramão, veiculando mensagens em âmbito nacional contradizendo o cenário 

nacional vigente. As mensagens propagadas eram discursos semelhantes ao do 

General Médici, (1973), no auge dos “Anos de Chumbo”7, pela Rede Globo: 

Sinto-me feliz, todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao jornal. 
Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos 
em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao 
desenvolvimento. É como se tomasse um tranquilizante após um dia de 
trabalho. 

                                                           
6 Em 2016, sob o argumento para pagamentos de dívidas, o governo Temer promoveu uma expansão 
dos meios de pagamentos através da liberalização dos recursos de contas inativas do FGTS. Para 
ver mais: O Globo, 21/12/2016. 
7 Os “Anos de chumbo” foram os anos que se sucederam ao AI-5, decretado em 1968 e revogado em 
1974. O Ato foi um dos atos mais duros instituídos ao logo da ditadura civil-militar, visto que concedeu 
poder de exceção aos militares, institucionalizando as práticas de violações dos direitos humanos como 
prisões, torturas e assassinatos. 



A mídia também era utilizada para veicular dados omitindo a real situação 

econômica do país. Após a modificação do cálculo salarial8, o governo subestimou a 

produtividade e não considerou a inflação real para os reajustes salariais. Os dados 

divulgados eram de que a variação dos preços fora de 14,9%, porém, economistas do 

BIRD afirmaram que na verdade era de 22,5%. Além disso, o DIEESE demonstrou 

que a produtividade industrial havia crescido 57,5%, enquanto o salário teve reajuste 

de 23,9% (MOISÉS, 1982).  

O final do Milagre econômico estimulou maiores manifestações e 

reivindicações dos que se opunham ao regime autoritário, e como resposta, o Estado 

passou a puni-los com censura, exílios, prisões, torturas e assassinatos. As violentas 

práticas de repressão contra os movimentos de resistência eram politicamente 

legitimadas com as determinações do AI-5 (Ato Inconstitucional número 5), 

sociologicamente corroboradas pela ideologia anticomunista propagada, e no âmbito 

econômico, justificadas pelo “Milagre Econômico” e manipulação dos dados, que não 

permitiam que a sociedade soubesse a real situação do país (ALVES, 1988). 

 

RESULTADOS 

O gráfico 01 evidencia a incongruência das políticas adotadas durante a 

ditadura civil-militar. O salário mínimo teve um pico no ano de 1964, ainda durante o 

governo Goulart e, após o Golpe de Estado, apresentou queda, enquanto a demanda 

por aparelhos de televisão cresceu. A elevação do consumo de televisão vai de 

encontro com a política monetária expansionista, com o projeto de integração do meio 

de comunicação de massa, como meio de propagar as ideologias de seus detentores. 

 

Gráfico 01: Consumo de aparelho de TV em milhões e Salário mínimo real 

 

                                                           
8 O salário passou a ser reajustado anualmente com média dos salários dos últimos 24 meses, com 
repasse de uma estimativa da produtividade e da expectativa da metade da inflação futura.   



Outro fato que corrobora a importância do ambiente cultural para a 

consolidação da ditadura civil-militar é a elevação do número concessões de 

emissoras de TV e censura dos artefatos culturais considerados subversivos, como 

os livros. A tabela 01 e o gráfico 02 demonstram que, o maior número de concessões 

de TV e censura de livros ocorreu durante o governo Geisel e não durante os Anos de 

Chumbo, do período do General Médici, e isso pode ser explicado devido a divulgação 

dos documentos9 norte-americanos, que possibilitou uma melhor compreensão dos 

dados obtidos, que até então iam em contradição com a história que sempre fora 

propagada pelos veículos de comunicação de massa. 

 

Gráfico 02: Número de livros censurados      Tabela 01: Número de concessão de TV 

                          

Portanto, as reformas econômicas do PAEG vão de acordo com o processo de 

desenvolvimento imitativo abordado por Furtado, visto que ao mesmo tempo que 

ocasionaram a queda no salário mínimo real, promoveram também uma política 

monetária expansionista de crédito para estimular a demanda de bens 

tecnologicamente mais avançados não condizentes com a situação econômica e da 

capacidade produtiva do país, como os aparelhos de televisão. 

O cenário cultural reforçou a condição de subdesenvolvido e dependente do 

Brasil, visto que para propagar as ideologias da elite dirigente e consolidar a opinião 

pública favorável ao governo autoritário, possibilitou que as políticas recessivas do 

PAEG fossem aplicadas, mesmo que as mesmas ocasionaram o aumento da 

desigualdade social e um crescimento econômico beneficiando uma pequena parcela 

                                                           
9 Em maio de 2018, foram divulgados documentos sigilosos que estavam sob o poder da CIA que 
comprovam que a redemocratização do país não foi segura, como sempre fora propagado pelos meios 
de comunicação. Os documentos comprovam que durante o governo do General Geisel, as repressões 
como torturas e assassinatos não só tiveram continuidade, como também era de conhecimento de 
Geisel, que chegou a autorizar execuções de militantes opositores. Para ver mais: Folha de S. Paulo, 
10/05/2018. 



da sociedade, com a rápida elevação de uma pequena classe média, em vez de 

priorizar um desenvolvimento socialmente mais justo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro de um sistema econômico, a cultura possuí um papel 

desenvolvimentista ao estimular a capacidade criativa, que leva a resoluções criativas 

e ao progresso técnico. Foi através das ideias criativas no início do século XX que 

deu-se início o processo de industrialização por substituição de importação, visando 

promover um mercado doméstico que desse dinamismo próprio a economia brasileira. 

Após mais de 20 anos de industrialização por substituição, suas consequências foram 

sentidas no início dos anos 60, com a crise advinda do esgotamento da capacidade 

produtiva do período JK. 

Objetivando superar a crise, Goulart promoveu reformas de base que atingisse 

a estrutura socioeconômica do país, e a elite nacional, insatisfeita com as propostas, 

atuou, junto com os militares e governo norte-americano para a aplicação do golpe de 

Estado, privilegiando uma pequena elite da sociedade em detrimento do restante da 

sociedade. Para isso, foi utilizada a cultura como variável promotora de ideologias que 

aprofundaram o subdesenvolvimento do país.  

Tanto a aplicação quanto a consolidação do golpe só foram possíveis porque a 

cultura foi transformada em instrumento de propagação de mensagens políticas, 

econômicas e sociais, fazendo com que a mesma perdesse sua capacidade de 

promover o desenvolvimento socioeconômico via estímulo de pensamento crítico e 

emancipador. Sendo assim, o golpe de 1964 e todas as suas consequências, como 

violentas repressões físicas, aplicação de reformas econômicas penalizando as 

classes sociais mais baixas, aumento da desigualdade social e concentração de renda 

em prol de uma pequena elite, demonstrou que a cultura, quando utilizada de pela 

elite dirigente visando a estabilidade social vigente e o status quo, atua também como 

variável promotora do aprofundamento do subdesenvolvimento.  
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