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Fernando Santomauro 



Prólogo: o golPe e o  
filme sobre o golPe

Na noite de 30 de março de 1964, dois dias antes do “April Fool’s 
Day” nos Estados Unidos, o 1o de abril, popularmente conhecido 
como o “Dia da Mentira” no Brasil, o Presidente Lyndon Johnson 
atendeu, no Texas, um telefonema. Ele conversava com seu Secretá-
rio de Estado, Dean Rusk, que estava acompanhado de sua equipe 
e de representantes da CIA em Washington D.C. para definirem as 
ações a serem adotadas pelos Estados Unidos diante da crise política 
que dividia o Brasil entre os pró e os antipresidente João Goulart.1

Rusk alertou o Presidente americano que naqueles próximos 
dias, ou mesmo naquela noite, a situação brasileira poderia se agra-
var com uma reviravolta dos que, segundo ele, “resistiam” a Jango, 
isto é, parte das Forças Armadas e alguns governadores, principal-
mente dos Estados mais populosos do Leste, como Minas Gerais e 
São Paulo. 

O secretário de Estado avisou o Presidente Johnson que, por 
precaução, já havia solicitado ao secretário de Defesa Robert 
McNamara, o envio de cargueiros com munição e armas não re-
gistradas. Segundo Rusk, “os representantes da CIA sugerem que 
essa força-tarefa inclua um LSD carregado com barcaças contendo 

 1 Documento 1.
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18  FERNANDO SANTOMAURO

armamento apropriado e munições, no caso do suprimento de armas 
semiclandestinas ser aceito. O Secretário McNamara foi consultado 
para decidir sobre isso”.2 Na denominação da marinha americana, 
um LSD é um “Landing Ship, Dock”,3 navio de desembarque de 
doca, um cargueiro com capacidade para carregar armamentos, heli-
cópteros e veículos anfíbios.

Além disso, Rusk já descrevia a Johnson os planos de ação mi-
litar, e se essa fosse necessária, descartava o uso dos marines ame-
ricanos. Segundo a carta que o Secretário enviaria ao embaixador 
Gordon, lida a Johnson por telefone: “Obviamente, em um país 
com mais de 75 milhões de pessoas, maior que os Estados Unidos 
continental, esse não é um trabalho para um punhado de marines dos 
Estados Unidos”.4 

Ao mesmo tempo, o Secretário de Estado defendia o auxílio aos 
revoltosos com o envio de equipamentos militares que poderiam 
chegar mais rápido em aviões, pousando no Recife ou outro local 
do nordeste brasileiro. Rusk pedia a aprovação do Presidente para 
enviar a carta ao Embaixador no Brasil, Lincoln Gordon. Nela, pe-
dia ao Embaixador que mobilizasse os adidos militares no País para 
definir as demandas de armamentos mais adequados à situação. 

Na conversa, o secretário Rusk salientava que a decisão do 
Presidente deveria levar em conta, principalmente, a avaliação do 
embaixador Lincoln Gordon, que estava acompanhando as ações in 
loco. A carta a Gordon, aprovada pelo Presidente após a leitura pelo 
telefone, determinava que, a todo custo, os Estados Unidos deve-
riam evitar a tomada do Brasil por uma ditadura comunista – o que 
os governos de Jango e Leonel Brizola representavam claramente 
naquele momento, tanto para o Departamento de Estado, quanto 
para a CIA e Lyndon Johnson.

Na tarde do dia seguinte, 31 de março, o Presidente Johnson vol-
tou a falar sobre o assunto com o sub-secretário de Estado, George 

 2 Documento 2.
 3 Disponível  em <http://www.navy.mil/navydata/fact_display.

asp?cid=4200&tid=1000&ct=4>. Acesso em: 25 dez. 13. 
 4 Transcrição da carta lida disponível em Documento 3.
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Ball, e com o assessor para assuntos inter-americanos, Thomas C. 
Mann, para saber da situação política brasileira e dos preparativos 
americanos.5 Com base nas reuniões entre o Departamento de Defe-
sa e Embaixada no Brasil,6 foram confirmadas as intenções de envio 
de armamentos por navios, o que poderia levar até dez dias. Se fosse 
necessário uma ajuda mais rápida, poderiam ser acionados os navios 
que já estavam em Aruba e, dependendo da situação, como já havia 
sido proposto, aviões. 

O subsecretário Ball atualizou o Presidente sobre as movimen-
tações dos principais governadores e exércitos em nove Estados 
brasileiros, entre eles Minas Gerais, Rio de Janeiro e possivelmente 
São Paulo (segundo Ball, esse era chave para a definição da situação). 
Além disso, acompanhavam a movimentação política orquestrada 
no Congresso para o impeachment de Jango. Ball só esperava a defini-
ção de São Paulo para que a conjuntura se confirmasse nas próximas 
12 horas e os Estados Unidos pudessem tomar uma posição oficial.

Desde janeiro de 1964, o Presidente Johnson também enfrentava 
no Panamá outra crise política na região, considerada por ele uma 
ameaça comunista.7 No auge da crise panamenha, em março de 
1964, Johnson deixava claro que não permitiria nenhuma nova Cuba 
no continente, em conversa com o Senador Richard Russel:

Eu só disse que nós não vamos ter nenhuma Cuba por lá. Eles 
dizem que os comunistas têm uma base de apoio lá, que vão fazer 
o inferno e tentar dar um golpe comunista [...] [Eu disse] que nós 
não vamos ter outra Cuba no hemisfério, mesmo se eles tivessem 
homens suficiente, se ele não tivesse; eu mandaria mais do que ele.8 

 5 Documento 4. Algumas das gravações telefônicas desse dia também aparecem 
nos documentários brasileiros “O Dia que Durou 21 Anos”, dirigido por Ca-
milo Galli Tavares, e “Dossiê Jango”, de Paulo Henrique Fontenelle, ambos de 
2013.

 6 Documento 5.
 7 Mais sobre as instruções de Johnson para a crise no Panamá, em março de 1964, 

em Documento 6.
 8 Documento 6. 
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20  FERNANDO SANTOMAURO

No Panamá, os Estados Unidos tinham respondido, desde ja-
neiro, com uma intervenção militar com soldados americanos, que 
acabaram, entre outras coisas, matando 22 pessoas, após uma mani-
festação de estudantes. Os jovens queriam colocar a bandeira pana-
namenha na zona do canal, construído e cedido aos Estados Unidos 
até então. Até final de março, Johnson não se mostrava disposto a 
ceder ao governo panamenho, que por conta do incidente de janei-
ro, tinha rompido relações diplomáticas com os Estados Unidos, e 
queria rever a cessão do canal. Apesar da resistência inicial, as ne-
gociações entre EUA e Panamá avançaram a partir de abril de 1964.

Nos mesmos dias de março e durante os mesmos telefonemas 
com o Departamento de Estado, Johnson tinha que enfrentar o que 
acreditava ser duas crises comunistas no “hemisfério”: no Panamá 
e no Brasil. E para as duas, ele acreditava que os EUA tinham que 
garantir o mesmo resultado, a todo custo, isto é, que não houvesse 
uma “nova Cuba” na região. 

Diretamente do Texas, em 31 de março, na última recomendação 
ao Departamento de Estado antes do golpe militar, Johnson foi claro 
sobre o que fazer em relação ao Brasil: “Eu acho que nós devemos 
fazer tudo a nosso alcance e estarmos preparados para fazer tudo o 
que precisarmos, assim como estávamos no Panamá, se isso tudo for 
factível”.9

Na tarde do dia 1o de abril, após as movimentações militares 
previstas no dia anterior e com o golpe em marcha, o Secretário de 
Estado e seus assessores10 fizeram uma teleconferência11 com o em-
baixador Gordon para saber dos acontecimentos das últimas horas e 
construir o cenário de ações a serem adotadas a partir de então.

Além de perguntarem sobre os desdobramentos políticos e des-
locamentos militares (inclusive sobre a resistência de Brizola no Sul), 
o Departamento de Estado pediu orientações a Gordon para, se pre-
ciso fosse, desenvolver alguma atividade, oficial ou não, e reforçar a 

 9 Documento 9.
 10 Pelo Departamento de Estado estavam Ball, Adams e Burton, Documento 7.
 11 Documento 8.
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onda anti-Goulart: “Será que a adesão ao movimento anti-Goulart 
continuará sem algum encorajamento, velado ou explícito, vindo do 
nosso lado? [...] Algum dos líderes da revolução pediu a você algum 
apoio explícito? Algum sinal público de nosso apoio ajudará Goulart 
nesse momento?”.12 Outra interessante informação da teleconferên-
cia do dia 1o era a preocupação do Departamento de Estado sobre a 
situação e a posição de Juscelino Kubitschek, e se esse já havia sido 
contactado por Lincoln Gordon naquelas últimas horas. 

Em sua resposta, Gordon disse serem preocupantes a ocupação 
das rádios gaúchas pelas forças comandadas por Brizola, a mo-
vimentação do 3o exército no Sul e a greve geral convocada pelo 
Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). Na mesma fala, o Em-
baixador mencionou a possibilidade de deslocar três destroieres e 
um submarino para a Baía de Guanabara,13 bem como a dificuldade 
de combustível para a locomoção desse submarino. 

Segundo Gordon, um dos únicos a pedir apoio aberto dos ame-
ricanos, além de possibilidade de auxílio de armas e força naval, foi 
Adhemar de Barros e seu grupo político, localizado em São Paulo, o 
que não foi levado em consideração pelo Embaixador Americano. 
Para Gordon, o apoio aberto dos americanos iria fortalecer Jango: 

Com exceção de Adhemar e alguns de seus aliados Paulistas 
que continuam a falar não claramente sobre necessidades de armas 
e possível vontade de mostrar força naval ali, não houve nenhuma 
pressão por apoio declarado. Eu não considero que a abordagem 
Paulista seja séria ou responsável. Nesse momento, sinais abertos de 
nosso apoio seriam um erro político que jogaria a favor de Goulart. 
Nós devemos, é claro, continuar a estudar essa questão de hora em 
hora, na medida em que a situação evolua.14

 12 Documento 8.
 13 Documento 8.
 14 Documento 8.
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Finalmente Gordon contava ao Departamento de Estado sobre 
o seu encontro com Kubitschek no dia 31 de março de 1964 e as im-
pressões políticas dele em relação ao golpe. Segundo o documento, 
JK teria feito uma análise da política nacional, dito ao representante 
americano o que achava de Jango (associando-o ao comunismo), 
declarando sua ruptura com o seu ex-vice-Presidente e acreditando 
no sucesso de sua derrota. Segundo comentou Gordon ao Departa-
mento de Estado, em 1o de abril de 1964: 

Eu encontrei Kubitschek às 21:15 e mandei uma mensagem 
que aparentemente não foi enviada no meio da confusão de ontem à 
noite. [...] Kubitschek disse que a movimentação de São Paulo seria 
crítica para o sucesso e se a rebelião fosse branda, Goulart abriria seu 
caminho para a ditadura. [...] Nós discutimos sobre o problema da 
legitimidade, que ele pensou que seria facilmente cuidado pelo Con-
gresso, se o aspecto militar fosse resolvido. Ele tinha visto Goulart 
no meio da tarde e suplicou a ele que salvasse seu mandato fazendo 
uma ruptura clara com a CGT e os comunistas, mas Goulart disse 
que isso seria sinal de uma fraqueza que ele não poderia mostrar. [...] 
A hora teria claramente chegado e nessas horas não seria necessário 
nenhum apoio especial dos EUA. Acabei de saber que o relatório da 
conversa com Kubitschek foi enviado ontem como Embtel 2134.15 

Outro relato de Kubitschek ao governo americano é registrado 
em um telegrama do dia 31 de março, em sua conversa com James 
Minotto, assessor americano para as relações com o Senado. Segun-
do o telegrama, JK confiava que o Golpe em marcha seria vitorioso, 
que as greves durariam até que “a fome começasse” e garantiu ao 
interlocutor americano ter rompido com Goulart, pois ele entregaria 
o País aos comunistas: 

Em uma conversa com James Minotto, membro da equipe para 
o comitê de apropriações no Senado, Kubitschek disse que “para 

 15 Documento 8.
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razões práticas a situação já estava acabada. Aconteceria um golpe 
bem sucedido contra Goulart, e que a resistência a isso se resumiria 
a uma greve geral de dois ou três dias. Os trabalhadores, no entanto, 
iriam voltar ao trabalho assim que começassem a ficar com fome”. 
Kubitschek também relatou que contou a Goulart que “ele estava 
rompendo com ele já que o Presidente estava seguindo um caminho 
que acabaria por entregar o país aos comunistas”. 16

Pouco mais de 45 dias depois do Golpe, os cinemas do Brasil e 
da América Latina, começaram a exibir um documentário de notí-
cias, que aparecia antes dos principais filmes americanos em cartaz, 
nas melhores e mais movimentadas salas comerciais do continente. 
Apesar de aparentar ser uma produção brasileira, de caráter jornalís-
tico, o filme era feito pela agência de informação norte-americana, a 
United States Information Agency (USIA). 

Seu roteiro, encontrado depois de 50 anos nos National Archives 
norte-americanos em College Park (Maryland), era um dos diversos 
produzidos pela agência para o público brasileiro no período e esse, 
particularmente, foi o primeiro filme confeccionado pela USIA para 
narrar o que teria sido uma revolução democrática no Brasil.

O filme Victory for democracy17 contava como o povo brasileiro 
teria feito uma revolução popular em nome da democracia, salvando 
o país de uma ditadura comunista iminente. Segundo o documen-
tário, em sua introdução, chegara ao fim “uma era de incerteza e 
medo. Por quatro anos, [o povo] sofreu com uma espiral inflacio-
nária, alarmantes greves de trabalhadores, e promessas vagas e não 
cumpridas. Agora a nação parece tomar uma nova direção... e uma 
nova esperança”.18

A seguir, o filme mostrava cenas de militantes “comunistas” 
sendo trazidos em um bonde, para servirem de “claque”19 oficial dos 
discursos comunistas do Presidente no dia 13 de março (discurso da 

 16 Documento 9.
 17 O roteiro do filme está disponível em Documento 10.
 18 Documento 10.
 19 Documento 10.
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Central do Brasil), onde teria sido usada a velha tática comunista de 
confundir a população com discurso nacionalista e reformista, mas 
que no fundo seria de “tumulto e destruição”.20 Na continuação, ci-
tava as revoltas na Marinha brasileira, que segundo o filme da USIA 
teriam sido apoiadas por Jango, uma “clássica estratégia comunista 
de dividir para conquistar”: 

Marinheiros mais à esquerda e ligados à Associação da Marinha 
se trancaram no prédio da União Metalúrgica. Eles denunciavam a 
falta de comando, mas tinham o apoio do Presidente Goulart. Um 
encontro de almirantes no Clube Naval concluiu que esse era um 
esforço para dividir as forças armadas em diferentes campos... outro 
velho truque comunista.21

A partir daí, o documentário narrava a reação do Exército, apoia-
do pela população, registrada pelos jornais e a consequente vitória de 
seis Estados “resistentes” ao regime de Jango, liderados por Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o filme da USIA, em 
São Paulo, onde houve uma maciça comoção da população anti-
-Jango, não foi sequer necessária nenhuma ação militar durante os 
dias da “Revolução”.22

O newsreel mostrava uma “revolução pacífica, rápida e feliz”.23 
Como saldo da “Revolução”, o filme produzido pela USIA mos-
trava que alguns centros de subversão foram fechados e quartéis 
reconhecidamente comunistas foram averiguados pelo Exército. No 
Rio de Janeiro, foram presos espiões comunistas chineses que teriam 
tramado matar algumas lideranças democráticas.24

 20 Documento 10.
 21 Documento 10.
 22 Documento 10.
 23 Documento 10.
 24 Documento 10. O caso dos nove chineses acusados de espionagem em 1964 é 

tratado profundamente em Guedes e Fiuza (2014). A Comissão da Verdade, 
iniciativa do governo brasileiro finalizada em 2014, inocentou os nove chineses, 
que teriam sido acusados e condenados injustamente após o Golpe. 

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   24 14/01/2016   22:19:03



A ATUAÇÃO POLÍTICA DA AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO...  25

Como conclusão, o documentário mostrava a chuva de papel 
picado e serpentinas durante a “Marcha da Família, com Deus e 
pela Liberdade”, narrada como uma “manifestação da vitória, outra 
demonstração espontânea do apoio popular à mudança, e uma volta 
ao curso natural da Nação”.25

Figura 1 – População na comemoração da Marcha da Família, com Deus, pela 

Liberdade, em 02/04/64. Foto tirada e distribuída pelo USIS no Rio de Janeiro.

Por fim, a bandeira brasileira aparecia ao fundo e a narração 
anunciava que ainda havia muito a ser feito depois da eleição de 
Castelo Branco pelo Congresso, para cumprir o mandato restante e 
liderar a nação nos desafios que se impunham a seguir. O filme ter-
minava em tom triunfante: “O povo está determinado que esse deve 
ser um grande ponto de mutação na sua história”.26

Como se percebe, as ações imediatas da USIA em total coordena-
ção com as orientações da Casa Branca, demonstram perfeitamente 
o papel que a agência exerceu entre as ações da Política Externa 

 25 Documento 10. Todas as imagens do livro estão disponíveis, em seu formato 
original, em:  <http://usianobrasil.blogspot.com.br>. 

 26 Documento 10.
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Americana no Brasil, confundindo a opinião pública nacional por 
meio de ações midiáticas não-assinadas e passando aos espectadores 
brasileiros a visão conveniente ao governo estadunidense.

Portanto para melhor compreender as relações Brasil-Estados 
Unidos, não é possível deixar de considerar a influência norte-ame-
ricana nos modos de viver e de pensar do brasileiro, o que acaba por 
se refletir também nas relações políticas e econômicas entre os dois 
países. A história mostra que essa influência não aconteceu por aca-
so. Durante grande parte do século XX, o governo norte-americano 
se preparou com uma grande estrutura para atingir de forma eficien-
te a opinião pública brasileira.

A presente obra procura demonstrar como o governo norte-
-americano agiu, por meio da USIA, baseando-se em pesquisas 
quantitativas e qualitativas, bem como usando o entretenimento, 
a propaganda e a comunicação para influenciar grande parte dos 
brasileiros de acordo com os seus interesses políticos e econômicos.

Criada em 1953 pelo Presidente Eisenhower, a USIA foi a agên-
cia americana de maior presença no exterior, com postos em mais de 
300 cidades ao redor do mundo, entre os anos 1950 e 1960. Durante 
o período mais acirrado da Guerra Fria dificilmente alguma ativida-
de do governo americano no exterior deixava de se relacionar direta 
ou indiretamente com alguma ação da USIA.

Entretanto as diversas ações estratégicas da USIA não foram 
resultado só da oposição entre EUA e URSS no pós-guerra. A USIA 
foi fruto de um longo processo que se confunde com a história da 
política externa norte-americana no século XX, relacionando-se di-
retamente com sua postura em relação ao mundo, com seus avanços 
e retrocessos, e com a sofisticação do uso de diversos instrumentos 
de política externa ao mesmo tempo (cultura, informação, coopera-
ção, comércio e política).

Para tentar explicar esse processo, no capítulo 2 são analisados os 
antecedentes da USIA ao longo da primeira metade do século XX. 
A análise parte desde os esforços de propaganda americana da 1a 
Guerra, seus métodos e criação de uma política americana de “infor-
mação” no exterior, chegando às ações tomadas durante a 2a Guerra, 
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inclusive no Brasil. Além disso, observa-se como essas estruturas 
criadas e abandonadas foram reinventadas e potencializadas no pós-
-2a Guerra, naquele momento com novo foco na batalha ideológica 
entre os blocos capitalista e comunista.

O capítulo 3 procura demonstrar a formação, os objetivos, as 
ações e os resultados alcançados pela USIA no Brasil (ponto focal 
das políticas de informação americana na América Latina), desde 
sua criação, em 1953, até o golpe civil-militar de 1964 (ano em que 
Edward Murrow renuncia ao cargo de diretor da USIA). 

Durante esse período, a agência era responsável por acompanhar e 
influenciar a opinião pública brasileira por meio de vários canais: uma 
agência de notícias própria (com publicações em jornais e revistas), 
produção de programas de rádio e TV, constantes pesquisas de opi-
nião pública, além de alianças estratégicas com políticos, jornalistas, 
associações civis, bem como entre cidades americanas e brasileiras.

Essas ações atingiam direta ou indiretamente, desde donas de 
casa até agricultores, sindicatos, igrejas, estudantes e lideranças polí-
ticas (muitas vezes em conjunto com Departamento de Estado, CIA, 
USAID, Consulados e ONGs), misturando pesquisa de mercado, 
propaganda pró-EUA, contrainformação, comunicação de massa, 
turnês artísticas e bibliotecas públicas. Tudo isso sendo feito em har-
monia com os interesses econômicos norte-americanos. 

A USIA possuía, como coordenadores locais, agentes de relações 
públicas que trabalhavam nos postos da agência, os USIS (United 
States Information Services). Geralmente o agente de relações públi-
cas chefiava uma equipe com pelo menos um agente de informação 
e um agente de relações culturais, que disseminavam as mensagens 
americanas ao público brasileiro de acordo com as instruções de Wa-
shington, mesclando propaganda e entretenimento. 

Na maioria das vezes, os USIS eram baseados nos consulados 
americanos das principais cidades brasileiras (como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Recife, Curitiba e Por-
to Alegre), e com postos móveis para cidades no interior do Brasil. 
Os postos locais da USIA criaram e gerenciaram bibliotecas públicas 
e centros-binacionais Brasil-Estados Unidos, onde era oferecido o 
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ensino de inglês e de onde eram irradiadas as informações para os 
públicos locais. Nos anos 1960, o Brasil contou com o maior número 
de centros binacionais no mundo, com 64 deles espalhados pelo País.

Além disso, a agência era responsável pela pesquisa periódica de 
mídia e da opinião pública brasileira, que avaliava a imagem dos Es-
tados Unidos, de seus Presidentes e de suas ações internacionais nos 
principais meios de comunicação brasileiros. As pesquisas também 
cobriam a situação de temas como reforma agrária, eleições locais 
e, principalmente, a reação de diferentes grupos brasileiros em mo-
mentos de crise política nacional ou internacional (como na renúncia 
de Jânio e nas crise dos mísseis). Tais pesquisas se intensificaram nos 
primeiros anos da década de 1960, sempre medindo a popularidade 
de líderes tidos como subversivos, como Jango, Brizola, Julião, Che 
Guevara e Fidel Castro. Em seguida, os relatórios de opinião pública 
no Brasil eram enviados aos diversos órgãos do governo americano, 
inclusive ao Presidente da República, subsidiando importantes de-
cisões norte-americanas no País durante o período.

Já o tema do capítulo 4 é a forma como a USIA se adequou às 
novas realidades impostas a partir do governo Lyndon Johnson, 
perdendo sucessivamente orçamento e importância no interior do 
governo americano durante a segunda metade dos anos 1960 e 1970, 
até o seu ocaso nos anos 1980 e 1990, com fim em 1999. 

A obra foi baseada essencialmente na consulta direta aos arqui-
vos norte-americanos em Washington D.C. (National Archives 
and Records Administration/NARA), Maryland (NARA, College 
Park), Nova York (NARA/Manhattan, Public Library, Rockefeller 
Archives Center/RAC); e brasileiros, no Rio de Janeiro (Biblioteca 
Nacional e Arquivo Nacional). Além disso foram usados como re-
ferência os livros e estudos de ex-funcionários da USIA, bem como 
realizadas entrevistas com ex-diretores da USIA no Brasil. 
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