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Apresentação

Carla Reis Longhi* 

Fabio Gentile**

Esta coletânea é o resultado das pesquisas discu-
tidas no Grupo Temático de trabalho - Ditadura e vio-
lência institucional, realizado no âmbito das atividades 
do Seminário Internacional “Rupturas e continuidades 
na dinâmica latino-americana e do Caribe: até o sécu-
lo XXI”, evento organizado pela Sessão brasileira da 
Associação de Historiadores Latino-Americanos e do 
Caribe (ADHILAC), com o apoio do Departamento 
de História da Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de São Paulo, em 2016, o que ensejou a articulação 
dos pesquisadores em 2017, por ocasião da Semana 
de História, realizada também nas dependências da 
PUCSP. 

Partindo das estimulantes reflexões geradas pe-
los trabalhos apresentados naquelas circunstâncias, 
organizamos o presente livro, tentando um delicado 
equilíbrio entre a exigência cientifica de revisar teorias 
consolidadas, até se tornarem senso comum histórico; 
bem como de percorrer novas trilhas teórico-metodo-
lógicas – como demostra a qualidade e a originalidade 
dos trabalhos escolhidos –, e a exigência civil, expressa 
também pela destacada participação do público ao lon-
go dos trabalhos desencadeados naqueles seminários, 
de esclarecer o recente passado ditatorial, com o seu 
legado ainda traumático de violência, terror e torturas 
- feridas ainda abertas nas sociedades contemporâneas 
da América Latina. Na nossa perspectiva crítica trata-se 
de considerar a herança das experiências autoritárias e 
ditatoriais como fixação de aspectos que se tornaram 
perenes e que estão inseridos na própria redemocrati-
zação pós ditadura, de acordo com um processo que 
alguns cientistas sociais chamam de “hibridismo” da 
“semidemocracia” latino-americana, caracterizada por 
uma convivência ambígua de novos elementos demo-
cráticos e permanências autoritárias

Os capítulos aqui presentes contemplam a diver-
sidade esperada num grupo de trabalho que discute ca-
racterísticas, especificidades e percursos das ditaduras 
e violências institucionais praticadas nos Países Latino-
Americanos e no Caribe ao longo do século XX, con-
tendo, assim, distintos objetos, recortes espaço-tempo-
rais e abordagens teórico-conceituais. Em função disto, 
o livro está organizado em módulos temáticos.

O primeiro módulo intitulado Perspectivas teó-
rico-conceituais reúne os capítulos que trazem como 
pano de fundo a análise sobre diferentes conceitos, ca-
tegorias e ideias que circundam ou constituem os temas 
aqui analisados, debatendo suas formulações e formas 
de circulação e apropriação dos conteúdos que as com-
põem. Nesta perspectiva, Fábio Gentile abre a discus-
são com uma reflexão sobre o autoritarismo brasileiro 
e suas aproximações e diferenças com o fascismo e o 
totalitarismo, propondo o questionamento da ideia de 
que o fascismo foi uma construção própria da moder-
nidade europeia e sustentando a tese de que as ideias 
de corporativismo, eixo este central na constituição do 
fascismo, também circulavam na América Latina, atua-
lizando o modelo autoritário de Vargas. Em proximida-
de com a discussão proposta por Fábio Gentile, a auto-
ra Carla Reis Longhi percorre a construção da ideia de 
segurança nacional no Brasil discutindo, a partir desta, 
a própria conceituação de Nação e sua perspectiva au-
toritária, reconstituindo o modo como estes conceitos 
foram processados pela intelectualidade política brasi-
leira. É uma forma também de contribuir para o avanço 
do debate sobre os regimes totalitários e autoritários 
pensados como fenômenos “em andamento”, que é 
mais produtivo acompanhar pela observação empírica 
das suas evoluções, dada a dificuldade de se chegar a 
um consenso sobre o que seria um ideal tipo totalitário 
e autoritário. 

Já Jussaramar analisa a formação e a utilização 
da noção de guerra contrarrevolucionária, buscando os 
teóricos que a discutiram e revelaram suas formas de 

* Professora, Doutora do Departamento de História da PUC-SP – 
graduação e pós-graduação. Contato: carlalonghi@uol.com.br.
** Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Contato: fabio_gentile@gmail.com.
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circulação. Hector Mondragón, por sua vez, reconsti-
tuindo o percurso das ditaduras latino-americanas e do 
Caribe, discute as diferentes categorizações da noção 
de golpe. Este módulo é encerrado com o interessante 
artigo de Lívia Cotrim que reflete sobre modalidades 
de golpes contemporâneos, analisando o contexto bra-
sileiro de 2016 discutindo, para tanto, sobre as formas 
de capitalismos excludentes e a inviabilidade de condi-
ções democráticas nestes cenários. 

O segundo módulo deste livro tem como título 
Estratégias de Estado e táticas de enfrentamento. Trata-
se de uma inspiração em Michel de Certeau que elucida 
as diferentes condições de enfrentamentos. Segundo o 
autor, enquanto as ações de Estado, ações institucio-
nais podem ser organizadas, planificadas e economi-
camente gestadas, as ações de classe, de instituições 
não governamentais e dos diferentes sujeitos que põem 
em questão o próprio modelo de Estado, são ações que 
emergem nas bordas e fissuras, aproveitando as brechas 
sistêmicas para a reação. Neste módulo encontramos as 
duas modalidades de ação nos capítulos de Nilo Dias e 
no de Cristiane Medianeira que ponderam sobre ações 
de Estado, discutindo a organização e o funcionamento 
de órgãos vinculados à segurança pública com a fina-
lidade de vigilância e repressão. Enquanto Nilo Dias 
discute a polícia brasileira nos anos de 1950, Cristiane 
Medianeira propõe a análise das vigilâncias efetivadas 
pelo Centro de Informação do Exército (CIEX) brasi-
leiro que atuou com os Serviços Secretos do Exército e 
da Marinha argentinos, na repressão à população.

Os capítulos de Danielle da Rocha e Hiolly de 
Souza abordam as resistências ocorridas durante o 
período ditatorial, através ações de distintos sujeitos. 
A primeira autora recupera todo o percurso da greve 
dos bancários de1977/78, numa instigante reflexão so-
bre a intensificação da exploração e da concentração 
de riqueza entre os anos de 1964-85, enquanto Hiolly 
de Souza aponta para o papel exercido pela Comissão 
Pastoral da Terra na mediação dos conflitos no campo 
no Estado do Paraná nos anos de 1970.  Temos, por 
fim, os textos de Tiago Salgado e Azucena Galván que, 
sem deixar de tratar dos enfrentamentos nestas diferen-
tes instâncias, os colocam no eixo das disputas e dos 
enfrentamentos entre nações, analisando os interesses e 
as estratégias geopolíticas e as suas implicações nacio-
nais. No texto de Azucena Galván temos a complexa 
relação México- Cuba entre os anos de 1964-1976 e 

no texto de Tiago Salgado vemos a reflexão sobre as 
relações Venezuela- EUA a partir do colapso do Pacto 
de Punto Fijo e a eleição de Hugo Chaves em 1998. 

Fechamos o livro com o módulo Biografias e 
Memórias sobre ditaduras: a luta contra o esqueci-
mento e a busca da verdade. Os países latino america-
nos e do Caribe vêm discutindo, ao longo deste breve 
século XXI, a importância da recuperação das memó-
rias como forma de compreensão da história e efetivo 
exercício da cidadania. É a certeza de que, sem a com-
preensão do todo, chamado comumente de verdade, 
não há a possibilidade de futuro. Assim, neste módu-
lo, encontramos memórias de diferentes sujeitos e em 
diferentes formatos, alinhavando partes deste extenso 
contexto sócio-político latino americano e caribenho 
do século XX.

Os textos de Ana Balbino e dos pesquisado-
res Daniel Perseguim, Karina Quintanilha e Rodolfo 
Costa Machado, se aproximam quanto ao formato 
e ao lugar de fala de seus interlocutores, pois ambos 
reconstituem trajetórias de resistências frente aos go-
vernos autoritários. Assim, Ana Balbino, compondo 
pesquisa bibliográfica e trechos de entrevistas, busca 
reconstituir a trajetória do ex-presidente da Federação 
Nacional dos Ferroviários e dirigente do Comando 
Geral dos Trabalhadores (CGT), Raphael Martinelli, 
nos quadros da guerrilha brasileira. Daniel Perseguim, 
Karina Quintanilha e Rodolfo Costa Machado, atra-
vés de entrevista recente, recuperam a memória de 
Martin Almada em sua fala sobre o período de prisão 
na Operação Condor, pela ditadura Stroessner, além de 
seu exílio na França e a pesquisa na Revista da Polícia 
Paraguaia que o conduziu à descoberta do Arquivo do 
Terror, em 1992.

O capítulo de José Dias e Carlos Paixão recupera 
a trajetória política de Juracy Magalhães que, através 
de vasta pesquisa bibliográfica, apresenta o percurso 
político-partidário deste político baiano desnudando 
as articulações políticas regionais do cenário baiano, 
ao mesmo tempo em que elucida pontos da política 
nacional.

Os dois últimos textos têm características um 
pouco diversas. Mayra Coan Lago apresenta as re-
lações estabelecidas entre o cidadão argentino e o 
Presidente Peron, em seu primeiro governo, através das 
cartas enviadas ao presidente, reconstituindo, em parte, 
o universo simbólico do trabalhador, tanto do campo, 
quanto da cidade, de diferentes regiões da Argentina, 
explicitando percepções, demandas e aspirações. 
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Michel Justamand propõe ‘exibir algumas memórias da 
revolução nicaraguense, a invasão, suas consequências, 
também para a política externa dos Estados Unidos da 
América (EUA), o império invasor...’, através da reto-
mada de publicações e entrevistas de Noam Chomsky.

O leitor pôde constatar a diversidade de objetos, 
em perspectivas teórico- conceituais e abordagens me-
todológicas distintas, num rico tecido de questões que 
colocam a América Latina e o Caribe em questão. Em 
momento em que o sentido e a viabilidade da democra-
cia vem sendo questionada; em que práticas autoritárias 
e perspectivas conservadoras circulam pelas mídias e 
são aplaudidas por setores da sociedade, a reflexão so-
bre ditaduras e violências institucionais torna-se mais 
que necessária. Boa leitura.
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A CARTA DEL LAVORO FASCISTA:  
um modelo para o Brasil nacional-desenvolvimentista de Getúlio Vargas

Fabio Gentile*

Nos últimos anos, a interpretação consolidada 
do fascismo como fenômeno típico da modernidade 
europeia (PAXTON, 2004) está sendo ultrapassada, 
ou quanto menos discutida, por uma abundante histo-
riografia latino-americana que, partindo dos trabalhos 
pioneiros de Gino Germani e Helgio Trindade (1974), 
está mostrando com base em novas fontes documen-
tais e novas interpretações que as ideias fascistas tive-
ram uma notável circulação na América Latina entre 
as duas guerras mundiais (FINCHELSTEIN, 2010). 
De forma específica, o resultado mais interessante des-
ta nova historiografia é convidar a repensar a peculiar 
apropriação do fascismo europeu na América Latina, 
para destacar a criação de um modelo de Estado Novo, 
capaz de mobilizar as massas através de um aparato 
simbólico-litúrgico, elaborado com base nas mais mo-
dernas técnicas de propaganda, perante a decadência 
do velho liberalismo do século XIX. 

De forma geral, o debate avançou bastante. 
Porém, muito ainda tem que ser feito. Falta ainda uma 
análise mais satisfatória da forma como os países la-
tino-americanos adaptaram para a própria realidade 
o fascismo pensado como um “nacionalismo social”, 
enquadrado em um moderno e complexo modelo mul-
tidimensional (jurídico, econômico, político e social) 
corporativista de organização do conflito capital-traba-
lho, produzido para uma sociedade industrial avança-
da. De forma mais específica, é interessante entender 
quais são as complexas trajetórias desta adaptação do 
corporativismo fascista na América Latina, em função 
de coadjuvar o take off da “periferia” do capitalismo, 
de acordo com a teoria do “desenvolvimento tardio” 
(MANN, 2004). 

Se concentrarmos o nosso interesse ape-
nas no debate brasileiro, esta lacuna é evidente. 
Registra-se um considerável atraso sobre o tema da 
apropriação do corporativismo fascista no projeto 

nacional-desenvolvimentista autoritário, autárquico e 
intervencionista da Era Vargas, cujo legado chega até 
a redemocratização da década de Oitenta. O problema 
fundamental é que a literatura não consegue explicar 
de qual forma aconteceu esta complexa obra de assi-
milação do corporativismo afastado da sua matriz fas-
cista italiana e adaptado para um regime autoritário 
sem partido único de massa, sendo que nas intenções 
do jurista Alfredo Rocco1 o estado corporativo, sob o 
rígido controle do partido único, deveria ser a essência 
do totalitarismo fascista.     

Esta falta de estudos sobre a influência fascista 
na Era Vargas pode ser explicada por alguns fatores 
interligados entre eles.

Em primeiro lugar porque, de forma geral, os 
estudos político-sociais brasileiros sobre o fascismo 
ficaram longamente marcados pela teoria do “ho-
mem cordial” (BUARQUE DE HOLANDA, 1936). 
Formado na família rural e patriarcal, o homem bra-
sileiro, generoso e hospitaleiro, mal se adaptaria para 
uma sociedade de massa, moderna, industrializada, ur-
banizada e socialmente organizada que pode vir a ser 
uma sociedade fascista totalitária. Prevaleceu então a 
tendência a interpretar o regime varguista com as ca-
tegorias mais tradicionais de autoritarismo ou de po-
pulismo, limitando a comparação com o totalitarismo 
nazifascista – pensado como um produto especifico da 
modernidade europeia, dificilmente compatível com o 
patriarcalismo e o patrimonialismo brasileiro – apenas 
ao movimento integralista, considerado o verdadeiro 
fascismo brasileiro.

O segundo fator de dificuldade no avanço do de-
bate político e social brasileiro sobre o corporativismo 

1. Alfredo Rocco (Nápoles, 1875 – Roma, 1935). Jurista, após 
uma adesão juvenil ao Partido Radical, se tornou um dos maiores 
expoentes do movimento nacionalista italiano. Eleito em 1921 para 
a Câmara dos Deputados do Reino de Itália, com a chegada do fas-
cismo no poder, foi eleito Ministro da Justiça, 1925-1932, e promo-
veu a codificação do direito penal fascista, através da elaboração do 
Código Penal de 1930. 

* Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Contato: fabio_gentile@gmail.com.
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fascista diz respeito à força da herança varguista na 
construção nacional de uma memória coletiva desde 
a democratização da década de Cinquenta, passando 
pela ditatura civil-militar, até a redemocratização da 
década de Oitenta. De acordo com o historiador Carlo 
Romani, o mito, habilmente construído por juristas 
como Oliveira Vianna e Francisco Campos ou por 
ideólogos do Estado Novo como Azevedo Amaral, e 
alimentado pelos modernos meios de comunicação de 
massa, de um Getúlio Vargas “pai dos pobres e dos tra-
balhadores”, criador do nacional-desenvolvimentismo 
e das leis em matéria de proteção do trabalho, acaba 
relativizando a proximidade da Era Vargas com os re-
gimes totalitários, até o ponto de interpretar a violência 
política, a ditadura autoritária, a repressão e o terror, a 
propaganda e a censura, o anticomunismo, o sistema 
policial e a tortura, - enfim, o sentido mais profundo 
do autoritarismo varguista - apenas como epifenôme-
nos “contingencias da história, quando comparadas à 
modernização burocrática e aos avanços econômicos 
trazidos pelo varguismo à nação. Esta interpretação 
que minimiza o caráter ditatorial do regime varguis-
ta, da qual discordamos, ainda é majoritária no país” 
(ROMANI, 2015, p. 201). 

O terceiro fator, o que mais interessa para os fins 
da nossa análise, diz respeito ao problema da influência 
da Carta del lavoro (1927), o documento fundamen-
tal do corporativismo italiano, na legislação trabalhista 
brasileira das décadas de Trinta e Quarenta. A questão 
se inicia logo depois a Revolução Varguista de 1930 e 
continua sendo até hoje o centro de uma controvérsia, 
especialmente no campo jurídico, inclusive se conside-
rarmos que o modelo corporativo dos anos Trinta é ain-
da a espinha dorsal da atual organização sindical bra-
sileira (SILVA, Lopes R.; PINTO e SILVA, 2014). O 
debate parece polarizar-se em torno do confronto entre 
aqueles que defendem a tese de que a legislação brasi-
leira é uma cópia tout court da Carta do trabalho italia-
na e aqueles que tendem a dissociar-se do documento 
italiano para apoiar a tese da originalidade e da novi-
dade de um corpus jurídico finalizando a construção de 
um sujeito de direitos sociais e trabalhistas (BARROS 
BIAVASCHI, 2007). A própria historiografia mais crítica 
e documentada sobre o assunto não parece sair deste 
“impasse”, uma vez que reconhece a matriz fascista 
das leis sociais durante a Era Vargas, sem reconstruir 
as causas e as trajetórias do processo de assimilação 

de um modelo, pensado de forma compatível com 
um Estado que aspirava claramente ao totalitarismo 
(CASTRO GOMES, 1988).

Diante este panorama bastante lacunoso, gosta-
ríamos de abordar a questão da influência do corpo-
rativismo fascista na via brasileira ao nacional-desen-
volvimentismo de cunho autoritário, com um enfoque 
metodológico e analítico mais produtivo para o avanço 
de debate. O objetivo é interligar o debate sobre o fas-
cismo como “fenômeno em andamento” (PAXTON, 
2004) pensado no “cerne da modernidade do século 
XX” (MANN, 2004), com aquele processo de “circu-
lação-compartilhada” de ideias em nível global entre 
as duas guerras mundiais, de forma a analisar como o 
modelo italiano foi recebido e reelaborado no nacio-
nalismo autoritário brasileiro da década de 1920, até 
tornar-se praxe durante a década de 1930.

Nessa lógica, o corporativismo, nas suas várias 
dimensões (econômica, política, social e jurídica), tor-
na-se um campo privilegiado de análise por revelar 
uma imagem mais dinâmica do ciclo evolutivo fascis-
ta, desde o seu nascimento na Itália, durante a Primeira 
Guerra Mundial até a tragédia da Segunda Guerra 
Mundial, uma vez que, nas intenções de Mussolini e de 
seus colaboradores, o Estado Corporativo devia ser a 
essência do Stato nuovo fascista e totalitário, a ser exi-
bido com orgulho diante de todo o mundo, através da 
fórmula da “terceira via” fascista, verdadeiramente “re-
volucionária” entre o liberalismo e o socialismo. Basta 
pensar que não só o Portugal de Salazar e a Espanha de 
Franco, mas também alguns países do Leste Europeu, 
a Áustria de Dollfuss, a Alemanha nazista em alguns 
aspectos e a Argentina peronista, apreciaram e utiliza-
ram os princípios da Carta del lavoro na construção de 
seu próprio projeto de governo autoritário e totalitário.

Tendo em conta o estado atual do debate, a li-
nha maestra do trabalho está voltada para a análise 
da influência do corporativismo fascista no nacio-
nal-desenvolvimentismo de cunho autoritário da Era 
Vargas entre a Revolução de 1930 e a Segunda Guerra 
Mundial. A escolha dessa periodização é necessária a 
fim de mostrar que a apropriação do modelo fascista 
na criação do Estado autoritário e corporativo, pilar do 
nacional-desenvolvimentismo, não se limitou à fase di-
tatorial do Estado Novo (1937-1945), mas foi uma ope-
ração gradual, cujas raízes teóricas já são detectáveis 
no debate ideológico e político da Primeira República.  

Vamos tratar, portanto, do triunfo do corpora-
tivismo durante a época de Getúlio Vargas, tentando 
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responder a algumas das questões que surgiram ao lon-
go da pesquisa: como e com base em quais fontes as 
ideias corporativas e fascistas, tais como a  “questão 
social”, “nacionalismo social”, “Estado nacional do 
trabalho”, “categoria”, “contrato coletivo”, a “justiça 
do trabalho”, as “corporações”, o “enquadramento sin-
dical”, p “sindicato único”, os “produtores da nação” e 
os “conselhos técnicos”, circularam no Brasil entre os 
anos 1920 e 1930?

Como e em que medida os intelectuais e os juris-
tas que auxiliaram Vargas na construção do Estado cor-
porativo receberam o modelo de Alfredo Rocco, modi-
ficando e adaptando-o de forma mais compatível com a 
realidade brasileira. Para analisar esse aspecto, focare-
mos uma parte da nossa análise sobre a trajetória inte-
lectual de Oliveira Vianna, um dos principais arquitetos 
da adaptação do Estado corporativo fascista para a via 
brasileira ao autoritarismo. Essas questões são comple-
xas porque colocam dois problemas fundamentais. 

O primeiro problema diz respeito aos diferen-
tes modelos de Estado nos quais o corporativismo es-
teve presente. Se no caso do Estado fascista italiano, 
Alfredo Rocco pensou em uma organização corpora-
tiva sujeita rigidamente ao controle do partido-Estado 
totalitário, no caso brasileiro, ao contrário, o corpora-
tivismo enquadrou-se em um regime autoritário que, 
mesmo apresentando bastante afinidades com os regi-
mes totalitários, não tinha partido único de massa, mas 
baseou-se na liderança do presidente.

O segundo problema diz respeito aos dife-
rentes níveis econômicos e sociais dos dois países. 
Precisamos, então, entender como foi possível adaptar 
a um país agroexportador, dependente do mercado in-
ternacional, com uma classe operária ainda embrioná-
ria, o modelo corporativo italiano, concebido para um 
país que, desde a segunda metade do século XIX, tinha 
tomado o caminho da industrialização, inclusive com 
o conflito capital-trabalho típico de uma sociedade in-
dustrial avançada.

Nossa hipótese baseia-se na convergência de 
duas teorias. A análise estruturalista de Juan Linz que 
vê o fascismo como um latecomer, um fenômeno ideo-
lógico, político e social retardatário, típico da moderni-
dade do século XX – distinto das outras ideologias (o 
liberalismo e o socialismo) amplamente presentes ao 
longo do século XIX. Um fenômeno que se expande rá-
pida e simultaneamente numa época de crise das insti-
tuições liberais e de afirmação do socialismo (do qual o 
fascismo quer subtrair “espaço político”, sobretudo no 

campo da organização das classes trabalhadoras, pen-
sadas em categorias enquadradas de forma corporati-
va), assim como de expansão do autoritarismo tendente 
à direita (LINZ, 1976).

A teoria do “desenvolvimento tardio”, em sua 
variante nacionalista, segundo a qual alguns países “pe-
riféricos” tenderam essencialmente para o Estado auto-
ritário corporativo, modelado com base no fascismo, 
pensado como centro organizador da nação em todos os 
seus aspectos, tendo como objetivo superar o atraso e 
quebrar a dependência dos países mais desenvolvidos.

Nesta perspectiva, o corporativismo fascista foi 
percebido pelos teóricos do autoritarismo brasileiro 
como o modelo mais moderno para a época que era 
de reorganização das relações entre Estado, indivíduo 
e mercado. Perante a decadência do “artificialismo” da 
velha republica liberal, a via brasileira ao nacional-de-
senvolvimentismo tomou a forma de uma “apropriação 
criativa” do repertório e da linguagem fascista em um 
contexto histórico diferente do italiano da década de 
1930. No caminho traçado pela Revolução de 1930, 
Vargas e os arquitetos do Estado Novo apresentaram 
a transição para a civilização industrial centrada no 
Estado autoritário e corporativo, como o caminho pri-
vilegiado para reconstruir a economia nacional, após a 
crise de 1929 – que tomou evidente a dependência do 
café, o principal produto da economia agroexportadora 
brasileira, do mercado global.

Um dos principais fundamentos teóricos des-
sa visão foi o conceito de corporativismo “integral” 
e “puro” do economista e político romeno Mihail 
Manoilesco.2

Trata-se de um modelo de corporativismo elabo-
rado de acordo com os diferentes níveis econômicos e 
políticos de cada país para resolver a crise econômica 
das áreas avançadas e coadjuvar o take off industrial da 
“periferia” do capitalismo, com base na ideia de que 
essa área poderia ter rompido o vínculo de dependência 
semicolonial dos países mais desenvolvidos. 

2. Seguidor do fascismo italiano, convidado para o Con-
gresso de Ferrara (1932), Manoilesco foi um dos autores 
mais populares do debate brasileiro dos anos de 1930. Sua 
obra mais famosa – O século do corporativismo (1934) – foi 
traduzida do francês para o português por Azevedo Amaral, 
um dos principais apologistas do Estado Novo. Por “inte-
gral” entende-se um modelo de corporativismo não limitado 
apenas ao dirigismo econômico, mas que engloba todas as 
forças sociais e culturais da nação. “Puro” refere-se à centra-
lidade das corporações como fontes de poder do Estado.
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Esse conceito previa a implantação de um 
Estado forte, capaz de organizar integralmente todos os 
recursos nacionais para projetar a transformação neces-
sária e irreversível da sociedade agraria para a socie-
dade industrial (MANOILESCO, 1938, p. 7). Embora 
as massas trabalhadoras da “periferia” do capitalismo 
ainda não tivessem chegado a um nível de organização 
e consciência de classe comparável à dos países mais 
industrializados, também nessa área, a transição para a 
era industrial, dominada pela organização e pela técni-
ca, deveria ser coadjuvada por uma política preventiva, 
orgânica à centralização capitalística, de incorporação 
da classe operária ainda em formação ao Estado, para 
evitar a reprodução do conflito de classe da sociedade 
europeia durante a Primeira Guerra Mundial.

Nessa perspectiva, o corporativismo fascista – 
em suas múltiplas dimensões de catalogação jurídica do 
“social”, dirigismo econômico, organização da nação e 
harmonização do conflito capital-trabalho – encaixou-
-se perfeitamente no projeto nacional-desenvolvimen-
tista autoritário e estadocêntrico de Getúlio Vargas, de 
modernização corporativa da sociedade brasileira no 
período entre guerras.

O corporativismo italiano: do sindicalismo 
nacional à Carta del Lavoro

Para os fins de nossa análise teórica sobre a in-
fluência do corporativismo fascista na legislação traba-
lhista, precisamos relembrar as etapas essenciais que 
constituíram o modelo italiano do sindicalismo nacio-
nal até a Carta do trabalho.

Na origem do corporativismo fascista há a dou-
trina fundamental do sindicalismo nacional. Afirma-se 
na Europa em princípio do século XX (França, Itália, 
Inglaterra, Alemanha, Suíça, Polônia) e fundamenta-se 
na socialização da economia entregue às categorias do 
trabalho e da produção em todas as suas manifestações, 
sendo que elas não deviam mais ser enquadradas no 
esquema marxista capitalismo-proletariado, mas sim 
ser repensadas à luz das novas transformações aporta-
das pela técnica, pela administração e pela organização 
empresarial. 

No caso italiano, o sindicalismo nacional que 
reivindicava a ligação com o socialismo de Mazzini, 
amarra-se ao sindicalismo revolucionário teorizado por 
Sorel na França. O seu programa teórico-político em-
basa-se na aversão pelo regime liberal- representativo, 

no afastamento do sindicado e do trabalho dos dogmas 
do marxismo e na centralidade do trabalho nos proces-
sos de transformação política, econômica e social do 
Estado como fundação da nação (o “Estado nacional do 
trabalho”).  Neste modelo, só os produtores, identifica-
dos pela sua condição profissional, gozam plenamente 
do status de cidadãos da nação.

Porém, deve-se à Alfredo Rocco a transformação 
do sindicalismo nacional em “sindicalismo jurídico”, 
pressuposto para a construção do Estado corporativo 
fascista. O modelo de Rocco é o ápice de uma trajetória 
ideológica e política coerente desde sua adesão ao mo-
vimento nacionalista. Vale a pena examina-la rapida-
mente. No nacionalismo conservador do jurista italiano 
o ponto de partida é a crítica ao liberalismo, formulada 
através de alguns elementos fundamentais interligados: 
o problema da relação autoridade-liberdade e o proble-
ma das massas amorfas produzidas pela modernização. 

O horizonte teórico de referência para Rocco é a 
escola jurídica alemã do positivismo legal. Pensamos em 
Georg Jellinek, o qual, em Sistema dos direitos públicos 
subjetivos (1892), teoriza o conceito de “auto-obrigação 
do Estado” como fundamento dos direitos individuais. 
Em síntese, é o Estado — e não o indivíduo — o sujeito 
originário e representante do interesse geral e da sobe-
rania. Os direitos individuais têm sua origem na vonta-
de do Estado de ser vinculado não por outras normas, 
mas pela auto-legislação, a ser vista como uma auto-o-
brigação do Estado às próprias leis. Segue então que a 
liberdade individual está na autolimitação do Estado em 
relação ao direito que ele mesmo criou. 

Mas como é reelaborado o conceito da auto-
-obrigação do Estado em relação às próprias leis do 
pensamento nacionalista e depois, daquele fascista? 
Enquanto na tradição jurídica liberal a ideia de auto-
limitação do Estado é a base legal sobre a qual se fun-
damenta a liberdade do cidadão no Estado de Direito, 
Rocco opera uma verdadeira torção do positivismo 
jurídico, sendo que a autolimitação do Estado, codifi-
cada pela escola organicista alemã e pelo Rechtsstaat 
italiano, assume a forma de um Estado nacional que 
transcende a vida de cada indivíduo e a sua liberdade. 
O conceito de nação, associado a uma ideia de Estado 
autoritário dotado de um “poder executivo depositário 
e órgão de todas as funções do Estado genericamen-
te consideradas” (ROCCO, 2005, p. 225), termina 
por negar, seja a tradição liberal democrática, seja o 
socialismo. 
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Em um dos textos básicos sobre o nacionalis-
mo italiano, Rocco expõe os princípios da doutrina 
nacionalista italiana (ROCCO, 1914). Para o jurista, 
o Estado liberal esgotou sua tarefa. Durante um tem-
po modernizou a Itália, elaborando também uma ideia 
apreciável de harmonização do conflito social, mas o 
problema da crise do liberalismo está na sua incapaci-
dade de compreender a irrupção das massas na história. 
O limite fundamental do liberalismo – assim como o do 
socialismo que, a seu ver, possui a mesma raiz indivi-
dualista – está na sua garantia dos direitos individuais, 
enquanto que, para o nacionalismo, o princípio funda-
mental reside na ideia que o indivíduo vive e se realiza 
em sua nação, entendida como uma sociedade dotada 
de existência transcendente dos singulares e estrutura-
da em uma totalidade orgânica que tem interesses supe-
riores àqueles dos indivíduos que a compõem. 

Nesta visão, conciliam-se idealismo e positi-
vismo. São ideias que expõem claramente as bases da 
ideologia nacionalista e logo as daquela fascista tota-
litária: a organização das massas no Estado-nação. As 
massas imersas na história são amorfas. Devem ser 
enquadradas dentro de organismos com fins superiores 
aos dos singulares componentes e isto somente pode 
ser obtido através de uma atividade de paciente orga-
nização (nação, sociedade, Estado), onde há uma fusão 
total entre a nação e o Estado. 

Esta é a moldura filosófico-jurídica sobre a qual 
se fundamenta o modelo italiano consagrado pela lei do 
3 de abril de 1926- Sobre a disciplina jurídica das rela-
ções coletivas do trabalho-, pela criação do Ministério 
das Corporações, o órgão reiterado para o controle e 
o funcionamento das normas previstas pela lei e pela 
Carta del lavoro de 1927, o manifesto programático do 
projeto corporativo fascista. 

O próprio Rocco ilustrava a orquestração jurídi-
ca, no sentido fascista corporativo, das relações entre 
capital e trabalho: reconhecimento jurídico dos sindi-
catos, concentração da representação das categorias 
num só sindicato, disciplina dos contratos coletivos 
estipulados por este sindicato com defesa erga omnes, 
instituição da magistratura do trabalho e, finalmente, 
proibição de greves e bloqueios, punidos como crime 
(ROCCO, 2015, p. 311).

Como destacado num trabalho recente, a grande 
novidade e ao mesmo tempo o sentido mais profundo 
da lei Rocco foi a construção de um corporativismo au-
toritário moderno. Não foi uma simples negação dos 
elementos constitutivos da sociedade industrial, mas a 

absorção em sua própria esfera. A parcialidade dos inte-
resses sindicais na totalidade do Estado. Esvaziou-se a 
sua capacidade de representação antagônica de sujeitos 
fora do Estado, para incorporá-los e legitimá-los como 
órgãos públicos do Estado, em busca de seu papel ori-
ginal de organizador da sociedade. O Estado torna-se a 
nova fonte de legitimidade dos sindicatos: não mais os 
trabalhadores (GAGLIARDI, 2010, p. 38).

Sobre os quatro pilares fundamentais da lei de 
1926 construiu-se a Carta del lavoro, a qual represen-
tou, por sua vez, o compromisso entre as diversas con-
cepções corporativas dentro do fascismo. Em continui-
dade com a lei de 1926, a Carta del lavoro terminava 
por ser a única reafirmação dos princípios corporativos, 
sinteticamente exposta em breve documento, compos-
to por trinta enunciações agrupadas em quatro blocos 
sobre a natureza do Estado corporativo e a sua orga-
nização; o contrato coletivo de trabalho e as garantias 
do salário; os guichês de emprego e enfim previdência, 
assistência, educação e instrução. Foi essencialmente 
uma complexa reorganização da estrutura social italia-
na, que desde o tempo do take off industrial estava se 
organizando de forma antagônica ao estado. 

A Carta do trabalho teve uma grande ressonân-
cia internacional. Bem além das expectativas do pró-
prio fascismo italiano, ela foi estudada, comentada e 
utilizada em países que embasavam claramente suas 
políticas sociais e econômicas na doutrina corporativa 
do fascismo. 

Circulação das ideias fascistas e corporativistas 
após a Revolução de 1930

Entre a segunda metade dos anos Vinte e os 
primeiros anos da década de Trinta, o fascismo pene-
trou no Brasil através de organizações políticas, revis-
tas, jornais e livros, sobretudo os de natureza jurídica 
(OLIVEIRA VIANNA, 1943, p. 27). Do ponto de vis-
ta ideológico, chegou a ganhar mais força depois da 
Revolução de 1930, quando a nova elite governante, 
liderada por Getúlio Vargas, pretendeu enfrentar a crise 
do liberalismo da Velha República com um projeto de 
Estado autoritário, embora a Constituição de 1934 ex-
presse ainda um compromisso entre o liberalismo e o 
autoritarismo.

Na verdade, o próprio Getúlio Vargas, na véspera 
da Revolução. não fez segredo de sua admiração pelo 
fascismo: “a minha diretriz no governo do Rio Grande 
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(...) se assemelha ao direito corporativo ou organização 
das classes promovida pelo fascismo, no período da 
renovação criadora que a Itália atravessa” (VARGAS, 
1938, p. 150). 

Também sob o aspecto mais prático, os concei-
tos de “superior interesse da nação”, “sindicalismo 
nacional” e “colaboração entre as classes”. exerceram 
profunda influência após a Revolução de 1930. No dis-
curso do Rotary Club, proferido em dezembro de 1930, 
argumentava o Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor: 

A regularização jurídica das relações entre o capital e 
o trabalho obedecerá, pois, entre nós, ao conceito fun-
damental de colaboração das classes. Não há nenhuma 
classe, seja proletária, seja capitalista, que possa pre-
tender que os seus interesses valham mais do que os 
interesses da comunhão social. O Brasil primeiro, de-
pois os interesses de classes (COLLOR, 1990, p. 187). 

O princípio do enquadramento jurídico do sindi-
cato, anunciado no discurso de Collor é o fundamento da 
lei sindical de 1931.3 Também o próprio Vargas se ma-
nifestou sobre a importância desta lei no discurso pro-
nunciado em maio de 1931, salientando a relevância da 
colaboração de classe das organizações sindicais no me-
canismo dirigente do Estado (VARGAS, 1943, p. 209).

Sabe-se que a necessidade de atentar para a or-
dem econômica e social conforme os princípios da 
justiça e de homogeneizar a vida nacional, foi a maior 
tarefa do governo provisório liderado por Getúlio 
Vargas. Entre a Revolução de 1930 e a Constituição de 
1934, passando pelo processo constitucional, o Estado 
sindical-corporativo, afastado do projeto de simbiose 
totalitária estado-nação-partido fascista-sindicato, es-
pecialmente após a crise de 1929, apresenta-se como 
um caminho privilegiado para colmar o defeito de 
conteúdo social do Estado moderno. Esse Estado ele-
va, então, a vida social ao plano da vida política com 
a condição de integrar a sociedade em suas múltiplas 
articulações e subdivisões, em um projeto de Estado 
Novo, comprometido sob o efeito da crise das ordens, a 
repensar sua soberania, entendida como reapropriação 
total do espaço público por um processo de integração 

3.  O decreto no. 19770 regula a sindicalização das classes pa-
tronais, operárias e dá outras providências. O artigo 1 atribui às 
associações sindicais o direito de defender perante o Governo e por 
intermédio do Ministério do Trabalho os interesses de ordem eco-
nômica, jurídica, higiênica e cultural de todos os trabalhadores que 
exercessem profissões idênticas, similares ou conexas no território 
nacional.

de seus poderes e das forças sociais baseado no direito, 
coadjuvado, neste papel, pelo sindicato, instrumento 
privilegiado de transformação corporativa do Estado.  

O modelo corporativo do fascismo influenciou 
o cenário de profunda transformação econômica, po-
lítica e social após a Revolução de 1930. Enquanto os 
técnicos do governo Vargas estavam reformulando os 
pilares da lei Rocco sobre a disciplina jurídica das rela-
ções de trabalho e da Carta do Trabalho de 1927 numa 
nova veste jurídico-política, o próprio Vargas expôs as 
diretrizes da ideologia trabalhista, cerne da sua política 
social. Inspirado pelo conceito de trabalho como um 
dever social do indivíduo enquadrado no Estado nacio-
nal, tal como previsto no segundo princípio da Carta 
do trabalho italiana, em discurso de 1933, convidava 
a Assembleia Constituinte a reajustar a vida nacional, 
considerando: a centralidade do trabalho como funda-
mento da vida nacional do País e do status de cidadão 
brasileiro, a cooperação entre empregados e emprega-
dores, a sindicalização das classes, a justiça do traba-
lho, a reorganização do “social” nas “categorias” (ar-
tigos I-XII da Carta del lavoro) e levando o problema 
para o âmbito do novo direito corporativo que se afir-
mou em consequência da imprescindível necessidade 
de  enquadrar o fenômeno da organização coletiva dos 
interesses e do conflito capital-trabalho que acontecia 
no nível internacional.

O que nos interessa é entender como e em que 
medida as ideias de fascismo e do corporativismo, 
afastadas de suas raízes totalitárias, influenciaram os 
processos de ruptura da ordem liberal da Primeira 
República e contribuíram para a construção de um pro-
jeto nacional-desenvolvimentista autoritário e estado-
cêntrico durante a Era Vargas.

Oliveira Vianna, fascismo corporativismo e 
“autoritarismo instrumental”

Ocuparemo-nos de Oliveira Vianna porque acre-
ditamos que ninguém mais do que ele foi capaz de unir 
a tradição do nacionalismo autoritário brasileiro após a 
Primeira Guerra Mundial com a modernização totali-
tária do fascismo, uma vez que o problema do corpo-
rativismo foi um dos grandes temas de sua produção 
nos anos 1930, seja como intelectual “orgânico” com-
prometido em repensar as relações Estado e sociedade, 
servindo-se também de modelos estrangeiros, seja como 
um dos principais juristas da legislação social durante 
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a Era Vargas, na sua função de consultor jurídico do 
Ministério do Trabalho desde 1932 até 1940 (BASTOS 
RUGAI; QUARTIM DE MORAES, 1993). Será tam-
bém uma maneira de repensar o papel dos intelectuais 
como protagonistas na “circulação das ideias”.

Discutir sobre apropriação do corporativismo 
fascista em Oliveira Vianna nos leva, necessariamente, 
a nos perguntar se o conceito de “autoritarismo instru-
mental” mantém até hoje um fecundo potencial analíti-
co no campo do pensamento brasileiro. Teorizado pelo 
cientista político brasileiro W. G. dos Santos na década 
de setenta, o “autoritarismo instrumental” tornou-se, 
desde aquela época, uma categoria fundamental do 
pensamento político-social brasileiro. Visando diferen-
ciar o autoritarismo de Vianna das outras vertentes do 
pensamento autoritário brasileiro, Santos elabora um 
conceito capaz de dar conta do sentido mais profundo 
do seu pensamento. Nesta perspectiva, o “autoritarismo 
instrumental” é pensado como um instrumento transi-
tório, cuja utilização é limitada ao cumprimento da sua 
tarefa de criar as condições para a implantação de uma 
sociedade liberal no Brasil (DOS SANTOS, 1978, p. 
93). É uma explicação parcialmente satisfatória. O “au-
toritarismo instrumental” formulado por Santos a partir 
de uma hipótese de convivência ambígua entre autori-
tarismo e liberalismo que acompanha todo o processo 
da modernização brasileira do século XX, não explica 
de forma adequada as causas e as trajetórias do com-
plexo processo de assimilação, na legislação trabalhista 
brasileira, do modelo corporativista de cunho totalitá-
rio arquitetado por Rocco. 

Em outras palavras, a questão central a ser colo-
cada é: como foi possível no pensamento de Oliveira 
Vianna, ideólogo do Estado autoritário, adaptar para 
a sociedade brasileira o Estado corporativo, pensado 
como o melhor e mais moderno “instrumento” no pe-
ríodo entre as duas guerras mundiais, sem necessaria-
mente cair na teoria da “ditadura permanente” do tota-
litarismo fascista.

Precisamos então ver como ele, durante os anos 
de 1930, se apropria, em seu “autoritarismo instru-
mental”, do modelo corporativo criado por Alfredo 
Rocco. Atentemos a Problemas de direito corporativo 
(OLIVEIRA VIANNA, 1938). Trata-se de uma co-
letânea de artigos publicados no Jornal do Comércio 
para defender o anteprojeto da comissão dos técnicos 
do Ministério do Trabalho, em 1935, que se apropriava 
tanto da justiça do trabalho (articulo V da Carta del la-
voro), quanto das críticas dirigidas pelo exímio jurista 

liberal Waldemar Ferreira por ter introduzido no direi-
to brasileiro um dos pilares do totalitarismo fascista 
(FERREIRA, 1937; OLIVEIRA VIANNA, 1938, p. 
78). O texto de Vianna utiliza um léxico jurídico e argu-
mentações reelaboradas pela principal ciência jurídica 
fascista da época e pelo pensamento de M. Manoϊlesco. 

Desde as primeiras páginas, o tom da autodefe-
sa de Vianna é jogado sobre uma hábil e fina tentativa 
de desenganchar o corporativismo do férreo modelo do 
Partido-Estado totalitário fascista, levando o discur-
so para o âmbito da relação entre a tradição jurídica 
e o novo direito corporativo que se afirmara em con-
sequência da imprescindível necessidade de colher o 
fenômeno da organização coletiva dos interesses e do 
conflito capital-trabalho em nível internacional, não li-
mitado ao caso do fascismo italiano. 

Vianna pretende mostrar como o modelo cor-
porativo quer resolver o problema das relações entre 
Estado e sociedade no século XX, da mesma forma que 
o liberalismo no século XIX, indo além das fronteiras 
da tradicional lógica dicotômica: privado ou público, 
lei ou contrato. 

Em face do novus ordo do século XX, caracte-
rizado pela ampliação das forças sociais e dos grupos 
de interesse, ele estava convencido de que os proble-
mas jurídicos tornaram-se problemas de “categoria” 
(OLIVEIRA VIANNA, 1938, p. 26). Dessa forma, o 
Estado estava retomando todas as suas prerrogativas – 
governo, poder e corporativismo – para organizar o fe-
nômeno moderno “das pluralidades coligadas”, em uma 
catalogação total do “social” baseada nas “categorias”. 

Mas, se o modelo de corporativismo teorizado 
por Vianna recalca em boa substância o modelo corpo-
rativo italiano, como o jurista fluminense pode sair do 
impasse de ser acusado de “imitar” uma organização 
corporativa que, nas intenções explícitas de Alfredo 
Rocco, tinha de ser a essência da ditadura permanente 
do totalitarismo? Como Vianna pode justificar normas 
fascistas como o poder normativo da magistratura do 
trabalho, o contrato coletivo, o sindicato único e a proi-
bição de greve no direito do trabalho brasileiro?

Para argumentar sobre o caráter “instrumental” e 
transitório do seu autoritarismo, Vianna desengancha o 
seu modelo corporativista do totalitarismo fascista refe-
rindo-se principalmente à literatura jurídica italiana da 
época (CARNELUTTI, 1928; RANELLETTI, 1937). 
Ele recupera uma explicação “redutiva” da novidade 
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introduzida por Rocco na ciência jurídica italiana que 
tende a evidenciar os elementos de continuidade entre 
a construção do jurista napolitano e a tradição jurídica.  

Prevalece assim uma tendência técnico-jurídi-
ca “neutra” a dissociar a norma do contexto político, 
extraindo-se assim aquela sua real incidência na trans-
formação da sociedade. A lei italiana de 1926 é ao 
mesmo tempo interpretada como uma restauração da 
tradicional soberania estatal que se perdeu na crise do 
liberalismo; o início de uma nova fase transitória e ins-
trumental, caracterizada pela organização corporativa 
das ligações entre indivíduo, sociedade e Estado, indo, 
portanto, além do fascismo para alcançar outras metas 
(a democracia social corporativa). 

Colocando-se na linha de Carnelutti, Vianna vê 
na lei Rocco a defesa da vocação ordinária do direi-
to, a ser configurado como composição de um conflito 
intersubjetivo. A lei de 1926 harmonizou a nova di-
mensão do coletivo, emersa pela industrialização e, ao 
mesmo tempo, projetou o Estado no “social”, já que 
é a mesma vocação social do homem procurando o 
instrumento para regular a pacífica convivência entre 
os sujeitos que compõem a sociedade. É uma leitura 
que tende a ver na Carta del lavoro italiana o grande 
debate jurídico-político da época, sobre a exigência de 
regulamentar de forma coletiva as novas relações tra-
balhistas, ou seja, a passagem do conflito individual do 
trabalho para  o conflito coletivo, entendido como aglo-
meração de uma série homogênea de conflitos indivi-
duais (CARNELUTTI, 1928, OLIVEIRA VIANNA, 
1938, p. 150). Nesta ótica, a instituição da magistratura 
do trabalho podia ser legitimada como um instrumento 
jurídico criado pelo Estado para se autogarantir perante 
os novos conflitos emersos da economia industrial mo-
derna (OLIVEIRA VIANNA, 1938, p. 83).   

Ficava claro que, embora em contextos diferen-
tes, Carnelutti e Vianna eliminavam da Lei Roquiana a 
sua original aspiração totalitária, ao se colocar como lei 
de um Estado que pretende estender seu poder anulan-
do a fronteira entre público e privado. 

Se a escola de direito italiano fornece as ferra-
mentas para definir o quadro legal do Estado autoritário 
de matriz sindical-corporativa, no entanto, é a teoria do 
corporativismo “puro” e “integral” de Manoilesco que 
lhe permite desenganchar o corporativismo autoritário 
do totalitarismo.

Nesta perspectiva, Vianna pensa o corporativis-
mo como a forma mais completa da organização nacio-
nal – Estado, economia, política, sociedade –, destinada 

a marcar a história do século XX (além da experiência 
fascista), assim como o liberalismo havia marcado o 
século XIX, compatível com diversos estádios de de-
senvolvimento econômico e social de cada Estado-
nação, mediante as funções específicas das corporações 
e das organizações sindicais (MANOILESCO, 1938).

Por esse motivo, Manoilesco, mesmo dan-
do mérito ao fascismo italiano por ter redescoberto 
o corporativismo como resposta à crise da época da 
Primeira Guerra Mundial, teoriza que o corporativis-
mo “integral” não é somente um dirigismo econômico 
ou a burocratização das corporações e dos sindicatos 
diretamente subordinados ao partido único (Partito 
Nazionale Fascista), pilar central do Estado totalitá-
rio, mas é, sobretudo, um modelo de organização de 
todos os aspectos da vida nacional que vê o Estado e as 
corporações, na qualidade de fontes legítimas de poder 
público, juntarem-se no exercício da função econômica 
e da função político-social (criação do sindicato úni-
co; magistratura do trabalho; socialização dos meios de 
produção). 

Na visão de Manoilesco, a própria versatilidade 
do corporativismo faz dele um modelo compatível, seja 
com países que estão em estágio industrial avançado, 
como no caso da via fascista italiana ao corporativis-
mo, seja com países rurais, a “periferia” do capitalis-
mo, com forte influência dos militares no poder políti-
co, como é o caso da Romênia e do Brasil nos anos de 
1930, envolvidos com a transição para uma economia 
industrial.

Reelaborando de forma pessoal o pensamento 
corporativo “puro” e “integral” de Manoilesco, Oliveira 
Vianna tenta diferenciar-se de Alfredo Rocco e mais 
em geral do corporativismo fascista. Se para Rocco o 
corporativismo foi essencialmente a “terceira via” fas-
cista dirigista entre o liberalismo e o comunismo, para 
Oliveira Vianna, ao contrário, o corporativismo, afas-
tado da estrutura totalitária embasada no partido único 
(modelo fascista) e utilizado na forma “integral” teori-
zada por Manoilesco, foi adaptado à especificidade da 
formação histórica e social brasileira e ao seu grau de 
desenvolvimento econômico e político (OLIVEIRA 
VIANNA, 1938, p. 83). 

A verdadeira essência de seu “autoritarismo ins-
trumental” – antimarxista, nacionalista e sindical-cor-
porativo –, cujo objetivo era levar o Brasil à “democra-
cia social”, está na capacidade de reelaborar, de forma 
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original e em função da realidade brasileira, os modelos 
de organização política, econômica e social originados 
na Europa e nos Estados Unidos entre as duas guerras. 

Também de Manoilesco provém a ideia de 
Oliveira Vianna de que o corporativismo, como prin-
cípio de organização e mobilização integral dos indiví-
duos nas corporações, realiza o escopo final da nação 
que, ao contrário, seria forçada a se apresentar como 
uma massa amorfa de indivíduos não organizados, no 
centro da qual estaria um Estado muito fraco em relação 
à atribuição dos seus poderes, como no período liberal 
(MANOILESCO, 1938, p. 78). É uma ideia muito am-
pla de corporativismo, na qual a concepção idealista da 
nação como “espírito vivo” funde-se à ideia de cunho 
positivista da nova função do Estado, coadjuvado pelas 
corporações, na organização do mundo da produção e 
do trabalho, tendo sempre em vista o interesse superior 
da nação. 

Essa concepção satisfaz Oliveira Vianna em sua 
atividade de sociólogo, jurista e homem político dedi-
cado a dar uma forma ao povo brasileiro. Ele toma do 
modelo corporativo de Manoilesco os elementos que 
podem ser úteis para a realidade brasileira, enquanto 
recupera do fascismo italiano a estrutura sindical-cor-
porativa do Estado. Tem-se aqui outra transição impor-
tante, mas não sem contradições. 

Se o autoritarismo instrumental de Oliveira 
Vianna recusa o totalitarismo, porque então se reme-
te ao princípio fascista de absorção do sindicato no 
Estado corporativo, do qual Rocco foi o principal ar-
tífice, destacando a importância do sindicato único nas 
suas principais obras dos anos de 1930? 

A nosso ver, Oliveira Vianna quer construir um 
Estado moderno baseado no conceito de “nação so-
cial”, cujos pontos fundamentais – em sintonia com o 
projeto fascista da constituição do Estado nacional do 
trabalho em todas as suas articulações sobre a base das 
representações sindicais, voltadas a realizar a transfor-
mação radical da sociedade nacional no sentido corpo-
rativo – são, o reconhecimento jurídico do sindicato 
unitário dos trabalhadores e a solução legal dos confli-
tos de classe atribuídos à magistratura do trabalho.

Enfim, para que o conceito de “autoritarismo 
instrumental” de Oliveira Vianna mantenha ainda o seu 
fecundo potencial analítico na área dos estudos e das re-
flexões sobre o autoritarismo brasileiro, é preciso fun-
damentá-lo com novos elementos teóricos, devendo ser 
repensado tendo em vista que o autoritarismo se carac-
teriza como “instrumental” para uma futura sociedade 

liberal, não apenas porque “Oliveira Vianna absorveu 
muitos temas do liberalismo conservador do Império” 
mantendo de qualquer forma um diálogo sempre aberto 
com o liberalismo (MURILO DE CARVALHO, 1993, 
p.22), mas, sobretudo, porque busca a sua legitimidade 
no afastamento do Estado totalitário (fascista ou comu-
nista) europeu caraterizados por uma visão teleológica 
do Estado, pelo antiliberalismo radical e pela simbiose 
partido único–Estado.

Uma vez afastado do totalitarismo, o “autorita-
rismo instrumental” pode ser então apresentado como 
o mais “adequado” para sustentar a nova ordem indus-
trial do país, e ao mesmo tempo, dado o seu caráter 
“instrumental” e transitório, ele apresentaria sempre 
uma possibilidade, em cada fase da ditadura varguista, 
de abrir para uma sociedade liberal, enquanto no caso 
europeu não é possível alguma compatibilidade entre 
liberalismo e totalitarismo.

Estes novos elementos de reflexão podem dar 
mais uma contribuição para explicar de forma mais sa-
tisfatória de que forma Oliveira Vianna articulou, na 
década de trinta, sua apropriação do modelo corpora-
tivo fascista, para organizar juridicamente o nacional 
desenvolvimentismo varguista.

Conclusões 

A nossa tese é a de que a Carta del lavoro e o mo-
delo corporativista fascista atualizaram o autoritarismo 
brasileiro, em busca de um novo modelo de ordem so-
cial e de organização dos processos de modernização 
que o Brasil estava atravessando entre o final dos anos 
de 1920 e os anos de 1930. Podemos dizer que o auto-
ritarismo brasileiro mostrou-se disponível para receber 
a novidade do modelo corporativo fascista pensado por 
Alfredo Rocco, na perspectiva do Estado sindical-cor-
porativo de matriz ditatorial e autoritária teorizado por 
Sergio Panunzio, tirando assim a sua matriz totalitária. 
Foi então uma “apropriação criativa” em um contexto 
histórico diferente daquele da Itália fascista da época. 

Com base no modelo italiano, desde a Revolução 
de 1930, Vargas, Oliveira Vianna e os demais arquitetos 
da legislação trabalhista, montaram de forma original a 
“via brasileira para o estado autoritário de cunho cor-
porativo”, na qual se entrelaçaram várias dimensões, 
inspiradas pelo “corporativismo puro e integral” de M. 
Manoilesco:
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- A dimensão econômica. O corporativismo 
como uma “terceira via” para responder eficazmente 
à crise capitalista de 1929, através da intervenção do 
Estado na economia, com uma perspectiva necessa-
riamente nacional-desenvolvimentista e industrialista, 
com o objetivo de quebrar a dependência do mercado 
internacional.

- A dimensão ideológico-política. O corporati-
vismo como momento de máxima expressão do Estado 
autoritário surgido para nacionalizar as massas amorfas 
e sem educação. 

- A dimensão social. O estado corporativo como 
resposta preventiva para o perigo de uma revolução 
comunista no Brasil. Nesta perspectiva, era necessário 
neutralizar o conflito de classes que, inevitavelmente, 
surgiu a partir do processo de industrialização, como 
aconteceu nos países mais avançados, incorporando o 
sindicato no Estado em troca de uma legislação prote-
tora do trabalho, para dar uma nova representação so-
cial em nome da solidariedade, da reconciliação e da 
harmonia entre as classes.

Ao mesmo tempo, foi uma longa e complexa in-
corporação da Carta del lavoro, separada do seu rígido 
contexto totalitário, em uma extensa legislação social, 
concebida tendo em vista a nova dimensão dos con-
flitos coletivos de trabalho, e focada na ideologia do 
“trabalhismo”, plasmada no paternalismo generoso de 
Getúlio Vargas, “pai dos pobres”.

Por estas razões, enfim, é extremamente simpli-
ficador falar de uma “cópia” do corporativismo fascista 
porque, se é verdade que a estrutura básica do modelo 
sindical brasileiro foi o sindicalismo corporativo italia-
no, é também verdade que o rígido estatismo dirigista 
de Rocco foi adaptado de forma específica para o na-
cional-desenvolvimento industrialista de cunho autori-
tário da Era Vargas. 
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REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE SEGURANÇA NACIONAL 
PARA A ANÁLISE DE ESTADOS AUTORITÁRIOS

Carla Reis Longhi*

O título deste capítulo carrega uma aparente pro-
posição pontual: um conceito de segurança em contex-
to explicitamente autoritário. Isto, contudo, é uma pro-
vocação, para demonstrar que o conceito de segurança 
nacional e, como questão de fundo, a noção de Nação, 
são norteadores do ‘autoritarismo socialmente implan-
tado’ neste país. Assim, escolhi dois aspectos aparente-
mente simples e específicos: noção de nação/naciona-
lismo e o conceito de segurança para defender a ideia 
de que sempre fomos autoritários, o que nos leva a duas 
ponderações iniciais: a primeira é a da necessidade de 
refletirmos sobre os aspectos conceituais e históricos 
desta construção que embasam formas de autoritarismo 
e a segunda é a de, a partir disto, ponderarmos sobre os 
aspectos legais e as dimensões práticas do conceito de 
segurança nacional, numa historicidade que ultrapassa 
os períodos claramente autoritários.

Nação e pensamento autoritário no Brasil

Não temos como intuito neste artigo aprofun-
dar a discussão sobre o que formaliza uma Nação e o 
sentimento nacional e tampouco ponderar sobre como 
estes dois aspectos se associam. Nossa intenção é a de 
compreendermos o modelo de Nação aqui estrutura-
do e as consequências disto para o desenvolvimento 
da cidadania e de uma noção de republicanismo em 
nosso país.  Situaremos brevemente alguns aspectos. 
“As nações, sabemos agora- ...-‘não são tão antigas 
quanto a história’, como pensava Bagehot. O senti-
do moderno da palavra não é mais velho que o sécu-
lo XVIII considerando-se ou não o variável período 
que o precedeu” (HOBSBAWM, 1990, p. 13). O autor 
demonstra em Nações e Nacionalismos (1990) que o 
conceito tem uma historicidade recente, entendimento 
este compartilhado por Anderson (2008) quando pro-
cura demonstrar que “... a criação desses produtos, no 

final do século XVIII, foi uma destilação espontânea 
do ‘cruzamento’ complexo de diferentes forças históri-
cas” (ANDERSON, 2008, p. 30). Hobsbawm encami-
nha inicialmente a questão “Como hipótese de traba-
lho trataremos como nação qualquer corpo de pessoas 
suficientemente grande cujos membros consideram-se 
como membros de uma nação” (1990, p. 18) e, ao apro-
priarmo-nos desta frase indicamos o lugar de nossa fala 
que, como dito, não tem a preocupação de reconstituir 
seu percurso histórico e nem de delimitar os critérios 
gerais de conformação de uma nação, mas sim observar 
que, como também destaca o autor, “O aparecimento 
de um grupo de porta-vozes de alguma ideia nacional 
não é insignificante...” (p. 18) orientando nossa obser-
vação para um percurso de construção discursiva sobre 
o tema, fomentando um modelo de Estado.

As nações são tortuosas invenções históricas e se 
imaginam tributárias de velhas tradições. As heranças 
ditas nacionais são leituras de um certo passado, edi-
tadas segundo as necessidades ou possibilidades de 
cada época. A imagem do passado muda ao longo do 
tempo, pois é sempre matizada pelo olhar do presente. 
Não há nisso novidade, no entanto convém destacar o 
quanto a criação histórica de um imaginário nacional 
passa pelos textos. Não há como perscrutar a forma-
ção de uma nacionalidade sem contemplar os livros 
que pretenderam ler aquela sociedade (SCHNEIDER, 
2005, p. 14).  

Corroborando com a discussão anterior, 
Schneider destaca um aspecto caro a esta reflexão: a 
nação como reconstrução contínua, o que nos leva à 
observação da reflexão intelectual, o texto, ao longo 
da própria construção da nação.  Ao retomarmos nossa 
formação republicana identificamos, imediatamente, o 
debate sobre a Nação, já presente no século anterior 
pautado por intelectuais que serão referência para a 
continuação do debate. Se a Nação é reconstrução con-
tínua, focaremos nos debates que contribuíram para a 
gradual construção de uma referência de Nação que 
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organizou o Estado a partir de 1930 estabelecendo, as-
sim, distinções com a discussão anterior. Neste enca-
minhamento reforçamos o fato de que o fomento de 
um modelo de Estado-Nação pressupõe a articulação 
de uma ordem institucional e um conjunto de valores, 
costumes e solidariedades, ou seja, um ordenamento 
político-cultural.

Apesar da Primeira República ter tido uma orga-
nização liberal do Estado, sofreu contínuas críticas cal-
cadas em dois grandes aspectos: as condições efetivas 
da realidade brasileira versus a presença de ideias fora 
do lugar, fundamentação esta, presente em diferentes 
autores, dentre os quais destaca-se Oliveira Vianna, um 
intelectual central no debate sobre o modelo de Estado- 
Nação que deveríamos construir. Ponderemos sobre a 
dicotomia proposta, centrados nas análises de Vianna:

Feito o povo-massa, subitamente, a base numérica do 
novo sistema eleitoral, estes fatos, que ocorreram com 
a sua aparição no campo político e no cenário eleito-
ral, bem demonstram que o nosso povo não estava ab-
solutamente preparado- pela sua condição estrutural e 
pela sua formação cultural- para este regime, em que 
o povo deve ser uma entidade plenamente consciente 
da sua vontade (VIANNA, 1987, v. 1, p. 241).

O primeiro aspecto tratado pelo autor é basilar: a 
república moldou um modelo de Estado incompatível 
com as condições estruturais da população e, conse-
quentemente, esta rota precisaria ser corrigida, fomen-
tando a argumentação em torno de um Estado- Nação 
centralizado, como veremos posteriormente. O Estado 
liberal tem como base a autonomia do indivíduo e, pela 
argumentação proposta, este seria o cerne de nosso pro-
blema, pois não teríamos uma massa em condições do 
exercício de suas liberdades individuais, civis, sociais 
e políticas. Ao mesmo tempo ou até em função disto, 
não tínhamos também uma estrutura política autônoma 
configurando o que o autor denominou de solidarieda-
de clânica:

Estudei-lhes a etapa, a que eles haviam atingido no 
tocante ao sentimento de solidariedade social: e che-
guei a conclusão de que eles não haviam, realmen-
te, ultrapassado a solidariedade de clâ. Estudei-lhes 
depois a estrutura das suas comunidades municipais: 
- e deixei claro que o sentimento da comunidade lo-
cal era-lhes de pouca densidade, inferior- como for-
ça moral determinante do comportamento de cada 
munícipe- ao seu sentimento de clâ ou de partido. 
Estudei-lhes, em seguida, as organizações partidárias 

e reconheci que elas não haviam ainda atingido uma 
consciência superior aos interesses dos seus grupos 
privados, ... (VIANNA, 1987, v. 1, pp. 252/253).

Vemos que o autor argumentará que a república 
manteve esta estrutura de interesses privados alicer-
çando os interesses públicos, numa relação desigual e 
hierárquica, em novos moldes, agora eleitorais. Assim, 
uma longa teia de costumes, bem expressados pelas ló-
gicas de solidariedade constituídas, demonstrava para o 
autor que, independentemente da classe social, as lógi-
cas solidárias indicavam a carência de um sentimento e 
práticas de interesse público, dificultando práticas efe-
tivamente cidadãs. Considerando a estrutura do Estado 
e as condições da sociedade como incompatíveis com 
o modelo de Estado adotado, o autor fundamenta sua 
argumentação calcada na ideia do liberalismo como 
uma ideia exótica, fora do lugar “...principalmente os 
latino-americanos, dominados pelo ‘complexo de infe-
rioridade’ em face da cultura europeia ou anglo-ameri-
cana. Esses povos pertencem ao grupo dos ‘povos que 
imitam’” (VIANNA, 1987, vol. 1, p. 71).

Ao acompanharmos o percurso do debate inte-
lectual que nos anos de 1920 assume a instância polí-
tica, vemos a construção de um discurso alicerçado na 
importância da Nação como elo unificador e centraliza-
dor dos encaminhamentos políticos, dadas as dificulda-
des diagnosticadas. Como o Estado/Nação possibilita 
um eixo centralizador, apresentando a Nação como o 
elemento que unificaria os interesses destes setores so-
ciais tão díspares e distantes, viabilizaria uma forma 
de resolução das duas dificuldades apresentadas; mas 
dadas, justamente, as dificuldades apontadas, esta uni-
dade precisaria ser centralizada, o que tipifica a ideia de 
Nação como uma nação autoritária:

O grande erro ou a grande ilusão dos nossos refor-
madores é querer que o povo mude- por ação de uma 
política do Estado- o seu comportamento tradicional 
da vida pública, dentro de regimes liberais. Quando a 
mudança que a nova lei exprime, ainda não se mani-
festou nos costumes, mas significa uma atitude nova 
a  ser tomada sob a ação de ditames legais ou Cartas 
Constitucionais, o meio de se conseguir do povo esta 
mudança seria fazê-la acompanhada de sanções pe-
nais; quer dizer: seria torna-la efetiva pela coação 
(VIANNA, 1987, v. 2, p. 110).

Sobre este aspecto é interessante apontar 
que, retomando as reflexões conceituais sobre os 
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nacionalismos e sobre os modelos de Estado/Nação de-
senvolvidos em diferentes lugares, observa-se que não 
apresentam um conteúdo e perfil únicos, podendo mol-
dar diferentes propostas nacionalistas, tanto conserva-
doras, quanto radicais, apesar de Hobsbawm (1990) 
indicar uma tendência conservadora a partir de 1870. 
No Brasil verificamos, também, uma tendência con-
servadora e autoritária e, ainda assim, não homogênea; 
como indicam diferentes autores (BEIRED, LIPPI, 
PÉCAUT) havia, no mínimo, três grandes vertentes do 
pensamento nacionalista conservador denominados: de 
nacionalismo de direita; nacionalismo cientificista, ca-
tólico e fascista, com aproximações e distanciamentos 
entre si. Entre estes, os cientificistas constituíram uma 
base mais forte e consistente, propondo um nacionalis-
mo calcado em aspectos bem demarcados:

princípio estatal; visão orgânico-corporativa; visão 
paternalista-autoritária do conflito social, que devia 
ser vigiado, reprimido e controlado; princípio da não 
organização da sociedade civil; princípio da não mo-
bilização da sociedade, objetivismo tecnocrático; e a 
tese de que o Estado autoritário consistia numa es-
pécie de Leviatã benevolente, que ao mesmo tempo 
zelava pela sociedade e a corrigia (BEIRED, 1999, 
p. 38).

Assim, pensar em valorização da Nação e sen-
timento e pensamento nacionalista no Brasil é pensar 
num modelo de Estado/Nação calcado na seguinte 
composição:  paternalista- autoritário/orgânico- corpo-
rativo. O componente autoritário se anuncia e se cons-
titui em diferentes aspectos. O primeiro e mais visível 
é o da centralização autoritária que, como defendido 
por Vianna, pressupõe o uso da coação/violência para o 
controle e será amplamente praticado a partir do Estado 
Novo; componente este que se orienta pela noção de 
Ordem, a qual justifica a coação e a ação arbitrária do 
Estado. A Ordem pressupõe, ainda, uma organização 
da participação e funcionamento do Estado para além 
do uso da força nos casos de descontrole; veremos, a 
seguir, que o modus operandi da ordenação do Estado 
será a prática do binômio – organicidade/corporação e 
defendemos neste artigo que este binômio traduz face-
tas da mesma moeda, ou seja, de uma concepção auto-
ritária de Estado. 

Outro componente extremamente autoritário, 
mas distorcido em sua lógica autoritária, é uma clara 
visão elitista da sociedade, onde uns têm mais condi-
ções do que outros, de governo e de participação “ a 

própria natureza essencial da ação política é de ordem 
intelectual, isto é, exerce-se pelo domínio da inteli-
gência de minorias privilegiadas cerebralmente sobre 
maiorias intelectualmente inferiores” (AMARAL apud 
PÉCAUT, 1990, p. 30). 

O conteúdo formulado nesta afirmação é visível 
em todo o debate intelectual efetivado ao longo dos 
anos de 1920-30; vimos o trecho referente à Azevedo 
Amaral e podemos constatar a mesma avaliação na fala 
de Fernando de Azevedo “A democracia consiste, pra-
ticamente, não no ‘governo do povo pelo povo’, o que, 
em última análise, é uma ficção, mas no governo por 
elementos ‘diretamente’ tomados do povo e prepara-
dos pela educação. Não há salvação para a democra-
cia senão na escolha e pela escolha de capacidades” 
(AZEVEDO apud PÉCAUT, p. 30) e também presente 
em Vianna “A realização de um grande ideal nunca é 
obra coletiva da massa, mas sim de uma elite, de um 
grupo, de uma classe, que com ele se identifica, que 
por ele peleja” (VIANNA apud PÉCAUT, p. 29). Estas 
ideias partem da e reafirmam continuamente a noção 
do despreparo das massas, fundamentando a proposi-
ção de uma organização de Estado centralizadora e au-
toritária, onde a noção de cidadania ganha conotações 
específicas e não plenas, o que acaba por alimentar a 
manutenção desta mesma proposição. Com isto que-
remos dizer que o uso contínuo da ideia de despreparo 
cultural e político das massas é uma interessante arma 
de controle social, constituindo-se como clara lógica 
autoritária.

Lógicas autoritárias em governos  
autoritários e democráticos

A condução da reflexão nos obriga à definição de 
autoritarismo para esta pesquisa, o que iniciamos tra-
zendo o Dicionário de Política

Neste sentido, o pensamento autoritário não se limita 
a defender uma organização hierárquica da sociedade 
política, mas faz desta organização o princípio polí-
tico exclusivo para alcançar a ordem, que considera 
como bem supremo. Sem um ordenamento rigida-
mente hierárquico, a sociedade vai fatalmente ao en-
contro do caos e da desagregação (...)
Para a doutrina autoritária, a organização hierár-
quica da sociedade acha a própria justificativa em 
si mesma e a sua validade perene. Além do mais, o 
Autoritarismo, como ideologia da ordem, se distin-
gue de forma clara do próprio totalitarismo fascista, 
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já que ele apenas impõe a obediência incondicional 
e circunscrita do súdito e não a dedicação total e 
entusiástica do membro da nação ou da raça eleita” 
(BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINI. Dicionário 
de Política, p. 951).

Bobbio destaca um aspecto caro a este artigo, 
o princípio hierárquico como encaminhamento neces-
sário para a constituição e a permanência da ordem 
e esta como o cerne da própria definição de política. 
Esta articulação corrobora o percurso de constituição 
do pensamento político da intelectualidade brasileira 
que propôs um pensamento político sobre o Estado ali-
cerçando, também, o entendimento de Nação proposto. 
O princípio da Ordem se fundamenta numa perspec-
tiva elitista, tanto no âmbito político, quanto cultural 
- tão bem formulado pelos intelectuais anteriormente 
apresentados-, como também carrega uma prática de 
controle, logo uma prática violenta.

Para refletirmos sobre a violência, partimos da 
discussão proposta por Chauí ao ponderar sobre o con-
ceito de violência. A autora parte da conceituação de 
violência entendida como toda e qualquer forma de 
sujeição; isto porque, a sujeição é um modo de coisifi-
cação e toda reificação de um indivíduo reduz sua con-
dição humana. Assim, critica a proposição de violência 
centrada na noção de violação, pois esta se ampara no 
corpo da lei, ausentando o Estado e a própria sociedade 
da crítica à prática da violência; isto porque esta pro-
posição pressupõe que existe um ordenamento legal/
formal e moral amparado no corpo da lei e das regras 
sociais e aquele que viola este sistema corrompeu o 
mesmo e precisa ser submetido. Aqui a violência apa-
rece, tanto no ato da violação, quanto no ato da repres-
são, com o pressuposto de que neste caso o Estado está 
amparado no uso da violência legal para a restauração 
da ordem (princípio inicial) que foi violada.

Este encaminhamento da reflexão inviabiliza a 
discussão sobre importantes aspectos de nossa organi-
zação social e do Estado, extremamente violentos, mas 
nem sempre diagnosticado como tal. Na proposição do 
conceito de violência pensado como sujeição, identifi-
camos a ampliação do campo de análise onde aspectos 
simbólicos e pouco visíveis passam a ser identificados 
como violentos; neste sentido, como já apontado por 
Chauí, podemos identificar o machismo, o racismo, as 
fobias sociais como diferentes formas de práticas de 

1. BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINI, 
Gianfranco. Dicionário de Política, Brasília:Edit. UNB, p. 95.

violência. Podemos, também, percorrer outros âmbitos 
e identificar, na estruturação do próprio conhecimento, 
a existência de diferentes lógicas violentas como, por 
exemplo, nos silenciamentos de sujeitos participantes 
de diferentes processos sociais e desconsiderados na 
formalização final dos conteúdos; na escolha de lingua-
gem e rituais próprios de áreas do conhecimento que, 
intencionalmente, sujeitam os indivíduos, alienando-os 
da possibilidade de compreensão e de participação nos 
processos, entre muitos outros exemplos. Assim, par-
tindo do entendimento proposto por Chauí “a violência 
se encontra originalmente do lado da sujeição e da do-
minação, da obediência e de sua interiorização, e não 
do lado da violação dos costumes e das leis” (Chauí, 
1981, p. 16), podemos retomar um debate amplificado 
sobre o autoritarismo no Brasil, assumindo o âmbito 
sociocultural como lugar de intensas práticas autoritá-
rias, pois violentas. 

Partiremos das estruturas visíveis de violência, 
centralização e controle alinhavando as estruturas invi-
síveis e simbólicas neste processo. O percurso de nosso 
artigo observou o processo de construção de um pensa-
mento nacionalista autoritário que desembocou na for-
mulação do Estado Novo. Observemos o preâmbulo da 
Carta Constitucional de 1937:  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL,
ATENDENDO às legitimas aspirações do povo bra-
sileiro à paz política e social, profundamente pertur-
bada por conhecidos fatores de desordem, resultantes 
da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, 
uma, notória propaganda demagógica procura desna-
turar em luta de classes, e da extremação, de conflitos 
ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento na-
tural, resolver-se em termos de violência, colocando a 
Nação sob a funesta iminência da guerra civil;  
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País 
pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais 
extensa e mais profunda, exigindo remédios, de cará-
ter radical e permanente;
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, 
não dispunha, o Estado de meios normais de preser-
vação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar 
do povo;
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspi-
rações da opinião nacional, umas e outras justificada-
mente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a 
nossa unidade e da rapidez com que se vem proces-
sando a decomposição das nossas instituições civis e 
políticas;
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Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à 
sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, 
sob um regime de paz política e social, as condições 
necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua 
prosperidade, decretando a seguinte Constituição, 
que se cumprirá desde hoje em todo o País.”

O preâmbulo é muito rico por organizar de modo 
sintético os diferentes aspectos anteriormente discuti-
dos. O primeiro aspecto claramente anunciado é o da 
premência da Ordem como justificativa para o controle; 
a desordem foi constituída em função da manipulação 
da massa, trazendo embutido o discurso recorrente do 
despreparo popular e, consequentemente, a necessida-
de de centralização. Ainda vinculado ao temor em re-
lação às massas está o temor da explicitação da luta de 
classes e o remédio para evitar esse encaminhamento é 
o da unidade nacional. Já anunciado no preâmbulo está 
a necessidade de proposições de segurança, associando 
definitivamente Nação e segurança nacional. O que não 
está indicado neste trecho, mas está minuciosamente 
discutido no corpo da Carta Constitucional é o outro 
encaminhamento para a diluição da luta de classes que 
é a proposição da organicidade nacional e logo, a pro-
posição de uma organização corporativa.

Se retomássemos as proposições da intelectuali-
dade do período já encontraríamos, em diferentes au-
tores, o debate sobre a organização corporativa. Chauí 
reproduz discurso de Plinio Salgado neste sentido que 
corrobora, também, o modelo de sociedade orgânica:

Mas o Brasil não pode realizar a união íntima e perfeita 
de seus filhos enquanto (...) Existirem classes lutando 
contra classes, indivíduos isolados exercendo ação pes-
soal nas decisões do governo; enfim, todo e qualquer 
processo de divisão do povo brasileiro. Por isto a 
Nação precisa organizar-se em classes profissionais. 
Cada brasileiro se inscreverá em sua classe (PLINIO 
SALGADO apud CHAUÍ, 1978, p. 44).

A orientação de Plínio Salgado estará presente 
na organização do Estado a partir de 1937 e na Carta 
Constitucional no item ‘Do Poder Legislativo’ - “Art. 
38 - O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento 
Nacional com a colaboração do Conselho da Economia 
Nacional e do Presidente da República...”.  Ao obser-
varmos a explicação da composição do Conselho de 
Economia Nacional identificamos explicitamente a 
composição corporativa:

Art. 57 - O Conselho da Economia Nacional compõe-
-se de representantes dos vários ramos da produção 
nacional designados, dentre pessoas qualificadas pela 
sua competência especial, pelas associações profis-
sionais ou sindicatos reconhecidos em lei, garantida 
a igualdade de representação entre empregadores e 
empregados.
Parágrafo único - O Conselho da Economia Nacional 
se dividirá em cinco Seções: 
a) Seção da Indústria e do Artesanato; b) Seção de 
Agricultura; c) Seção do Comércio; d) Seção dos 
Transportes; e) Seção do Crédito. 
Art. 58 - A designação dos representantes das asso-
ciações ou sindicatos é feita pelos respectivos órgãos 
colegiais deliberativos, de grau superior. 

Durante o Estado Novo a organização corpora-
tiva será um pressuposto da organização do Estado e, 
como visto, estava presente na Carta Constitucional e 
na organização dos poderes. Nos períodos posteriores, 
democrático (1945-1964) ou autoritário (1964-1985) 
observaremos a manutenção da lógica corporativa a 
partir da organização sindical e da valorização do tra-
balho. Serão permanências autoritárias menos visíveis, 
presentes numa lógica burocrática e racionalista, não 
identificadas como autoritária. 

A organização sindical sofreu muitas alterações 
a partir de 1931, com o Decreto 9.770/1931 que esta-
beleceu novas regras de sindicalização. A partir desse 
momento, os sindicatos tornaram-se órgãos consulti-
vos do governo, com funções de colaboração com o 
poder público e, apesar da sindicalização se manter fa-
cultativa, somente os trabalhadores sindicalizados, nos 
sindicados aprovados pelo Estado, teriam acesso aos 
direitos trabalhistas, situação essa reafirmada em 1933 
com a obrigatoriedade da carteira de trabalho. Notamos 
assim que, entre 1931-33, o Estado atuou no intuito de 
desmontar a lógica sindical existente, centralizando as 
decisões em sindicatos autorizados, numa clara des-
montagem da lógica plural e autônoma existente até 
então. Neste mesmo momento, com as leis trabalhis-
tas e o perfil personalista de Getúlio Vargas, houve a 
valorização dos direitos sociais do trabalhador, numa 
intencional construção de um modelo de cidadania 
parcial em que os direitos políticos e civis eram esva-
ziados pelo bem da Nação, submetidos aos interesses 
nacionais tendo, em contrapartida, a intensiva propaga-
ção dos direitos trabalhistas, logo sociais. Construía-se 
a cidadania social, denominada por Ângela de Castro 
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(2005) e Jorge Ferreira (2005) como a ‘invenção do tra-
balhismo’ como forma de interlocução com o Estado, o 
que reforçou o papel corporativo em construção.

Entendemos o espírito corporativo como um im-
portante aspecto centralizador e autoritário, bem expli-
citado por Francisco Campos: “O Corporativismo mata 
o comunismo como o liberalismo gera o comunismo. O 
corporativismo interrompe o processo de decomposi-
ção do mundo capitalista previsto por Marx como resul-
tante da anarchia liberal” (CAMPOS apud LENHARO, 
p. 24), por diluir o conflito de classe ao introjetar o en-
frentamento no âmbito do Estado, numa lógica orgâni-
ca e sob seu controle e ordenamento. Durante o período 
democrático, como indicado, o corporativismo se man-
teve menos explícito, porém não menos eficiente e isto 
se justificou pela lógica que o mantém, bem traduzida 
na análise de Munakata:

A organização corporativa constitui o instrumento 
político pelo qual a teoria da racionalização industrial 
adentra o mundo das relações de trabalho. Este é o ob-
jetivo primeiro que norteia a instalação da grande or-
ganização burocratizada pela ‘ditadura científica dos 
especialistas’. Uma complexa teia de departamentos, 
seções, serviços- comenta Kazumi Munakata-, toma-
da de técnicos e especialistas vai sendo implantada; 
sob novos slogans que visam relevar a racionalidade, 
a neutralidade e a eficiência, pratica-se pura políti-
ca, voltada para o esvaziamento dos conflitos sociais 
(MUNAKATA apud LENHARO, p. 37).

Reforçamos, assim, a ideia de que o corporativis-
mo e a burocratização, como facetas da mesma lógica 
autoritária, incentivam e investem no esvaziamento da 
cidadania política, pois as decisões são tratadas como 
questões técnicas e não propriamente políticas. Vemos 
esse discurso desembocando nas eleições municipais 
de 2016, através da terminologia do ‘não sou político, 
sou um gestor’, o que demonstra o longo processo de 
esvaziamento do campo político, iniciado na reorgani-
zação do Estado posta em prática a partir dos anos de 
1930. Voltemos a este cenário, ponderando sobre a for-
mulação da lei de segurança nacional.

A Lei de Segurança Nacional

O período do Estado Novo, como Estado expli-
citamente autoritário, formalizou o binômio Nação/
Segurança Nacional, através da Lei de Segurança 
Nacional, que é de 1935, portanto, anterior à 

Constituição de 1937. Toda Lei de Segurança Nacional, 
como indicado no próprio nome, associa a legitimidade 
e a legalidade do controle, da opressão e da repressão 
fundados na ideia do bem maior nacional, ou seja, a 
ideia de Nação; mas o que realmente nos interessa é 
observar os elementos justificadores desta articulação 
que norteia a repressão. Observemos a argumentação 
desta lei, em 1935:

CAPITULO II
São crimes contra a ordem social além de outros de-
finidos em lei:
Art. 14. Incitar directamente o odio entre as classes 
sociaes.
Pena - De 6 mezes a 2 armas de prisão cellular.
Art. 15. Instigar as classes sociaes á luta pela 
violência.
Pena - De 6 mezes a 2 anos de prisão cellular.
Art. 16. Incitar luta religiosa pela violencia.
Pena - De 6 mezes a 2 annos de prisão cellular.
Art. 17. Incitar ou preparar attentado contra pes-
soa ou bens, por motivos doutrinarios, politicos ou 
religiosos.

A argumentação está centralizada na necessida-
de de evitar a luta de classe, o enfrentamento, aspecto 
este já presente na discussão sobre o corporativismo e 
sobre a própria ideia de organicidade nacional, o que 
destaca qual era a questão política que norteava toda 
a organização do Estado. Também é perceptível o fato 
de que o risco é localizado no enfrentamento das clas-
ses internas, o que confirma a ideia de que a noção de 
segurança dissocia o risco da influência externa, man-
tendo a noção de segurança nacional assentava em dois 
aspectos distintos: segurança das fronteiras e diluição 
dos conflitos de classe.

Quando observamos o segundo período autoritá-
rio de nossa república vemos a manutenção da articu-
lação entre Nação e Segurança justificada, porém, de 
outro modo, o que reafirma a historicidade de sua cons-
trução. Neste segundo momento, a segurança foi pau-
tada por um novo conceito de guerra, a guerra revolu-
cionária, que vinha sendo gestado ao longo dos anos de 
1950 no Brasil, a partir da Escola Superior de Guerra 
(ESG), no contexto de guerra fria e de disseminação 
do comunismo. O conceito de guerra foi pensado por 
diferentes países. Neste caso, a ideia de segurança, que 
carregou em si algo mais que o princípio hierárquico, 
pois pressupôs uma concepção de guerra para alcançar 
seu objetivo de “ordem”, assumiu uma força inegável, 
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gerando uma condição ilimitada de ação. Esta nova 
definição alterou a noção anterior de fronteiras e ter-
ritórios “conflito, normalmente interno, estimulado ou 
auxiliado pelo exterior, inspirado geralmente em uma 
ideologia e que visa à conquista do poder pelo controle 
progressivo da nação” (Manual da ESG apud ALVES, 
2005, p. 44), bem como, transformou o entendimento 
sobre as causas e estratégias: 

Para a Segurança Interna e, logo, a Segurança 
Nacional deve-se considerar todo tipo de antago-
nismo um grande perigo. Não importa sua natureza: 
política, econômica, psicosocial ou militar. Não im-
portam suas formas: violência, subversão, corrupção, 
tráfico de influência, infiltração ideológica, domínio 
econômico. A tarefa é neutralizá-los (Manual Básico 
da ESG apud ALVES...).

Podemos observar que o inimigo se tornou difu-
so, o que explica a extensa ampliação dos campos de 
vigilância norteados pela dimensão do risco, risco este 
continuamente pautado pela temática do comunismo 
“Uma das armas mais sutis e sinistras do comunismo 
consiste em sua persistente atividade de corromper os 
costumes para debilitar o mundo democrático” (Pasta 
20.C.043-021, CI o9/70 , Assuntos Gerais), entendi-
mento este que formalizou o controle sobre as ativi-
dades artísticas em geral, sobre o uso de entorpecentes 
e sobre as reuniões de jovens, independentemente de 
suas motivações. Esta compreensão culmina na formu-
lação da Lei de Segurança Nacional de 1967:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável 
pela segurança nacional, nos limites definidos em lei. 
Art. 2º A segurança nacional é a garantia da conse-
cução dos objetivos nacionais contra antagonismos, 
tanto internos como externos.
Art. 3º A segurança nacional compreende, essen-
cialmente, medidas destinadas à preservação da se-
gurança externa e interna, inclusive a prevenção e 
repressão da guerra psicológica adversa e da guerra 
revolucionária ou subversiva. (...)
§ 2º A guerra psicológica adversa é o emprêgo da pro-
paganda, da contrapropaganda e de ações nos cam-
pos político, econômico, psicossocial e militar, com a 
finalidade de influenciar ou provocar opiniões, emo-
ções, atitudes e comportamentos de grupos estrangei-
ros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução 
dos objetivos nacionais. 

§ 3º A guerra revolucionária é o conflito interno, 
geralmente inspirado em uma ideologia ou auxiliado 
do exterior, que visa à conquista subversiva do poder 
pelo contrôle progressivo da Nação.

O primeiro artigo demarcou a atuação do aparato 
repressivo que não só estava autorizado a utilizar toda 
repressão para a garantia da segurança da Nação, como 
também, garantia a coação na responsabilização social 
pela segurança; este aspecto possibilitou o controle e a 
punição de qualquer indivíduo, mesmo não vinculado 
às práticas políticas de oposição, criando um extenso 
tecido de vigilância e de responsabilização, pois uma 
pessoa poderia ser responsabilizada pela atuação de seu 
vizinho, colega de trabalho ou familiar, simplesmen-
te por não tê-lo denunciado. O artigo 3º, parágrafo 2º 
concretizou o caráter ideológico e fluido do inimigo, 
justificando o controle sobre todo tipo de produção ar-
tística e simbólica. 

A publicação desta lei de responsabilização 
social ocorreu em 11/03/1967. Acompanhemos este 
processo de construção de um aparato de vigilância 
e controle social. O primeiro órgão deste perfil, cria-
do após o golpe de 1964, foi o SNI, em 13/06/1964. 
Tratava-se de órgão de informação, responsável pela 
coleta e organização da informação, mas não da prática 
repressiva. Em função disto, é possível compreender 
a permanência da estrutura de vigilância anterior, cen-
trada nos DEOPS regionais que mantiveram a função 
originária de coleta e armazenamento da informação, 
repassando o que fosse solicitado pelo órgão federal. 
Esta estrutura se manteve estável até início de 1967 
quando houve: a ‘promulgação da carta outorgada’2 em 
24/01/1967, a Lei de Segurança Nacional (já indicada), 
a Lei de Imprensa e a publicação do Decreto-Lei nº 200 
de 25/02/1967, alterando a composição do Conselho de 
Segurança Nacional, ao incorporar os chefes dos ga-
binetes Civil e Militar da Presidência da República, o 
chefe do EMFA e o chefe do SNI e ampliando suas 
funções.  Pela lei, ainda, todo inquérito ou processo re-
lacionado à segurança nacional estava submetido aos 

2. A Constituição de 1967 ficou conhecida como a ‘promulgação 
da carta outorgada’ em função do processo de escrita e aprovação 
da mesma. Apesar dos trâmites constitucionais terem sido manti-
dos, com leitura, revisão e aprovação pelo Congresso, o que define 
a promulgação foi, por outro lado, o fato de ter sido cerceada e 
controlada pelo poder executivo, através de estratégias como o fe-
chamento do Congresso no período que antecedeu a formação da 
constituinte e o curto prazo de análise e discussão imposto pelo 
poder executivo, configurando a sua outorga.
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tribunais militares, ampliando ainda mais o campo de 
ação dos governos militares, numa composição de au-
toritarismo e militarização do Estado.

Como já discutido, nos momentos de gover-
nos autoritários, as estruturas de controle e repressão 
tornam-se intensas e visíveis e este é o caso claro do 
período da ditadura civil-militar. A Lei de Segurança 
Nacional acima descrita ampliou ferozmente o controle 
sobre o cidadão, amparando no corpo da lei a vigilância 
contínua e a sua justificativa, assim como o Conselho 
de Segurança Nacional atrelou todo e qualquer risco à 
segurança da Nação:

Pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, 
o CSN tornou-se o “órgão de mais alto nível no as-
sessoramento direto do presidente da República, na 
formulação e na execução da política de segurança 
nacional”. Os amplos poderes concedidos ao conse-
lho por esse decreto foram reafirmados pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 17 de outubro do mesmo ano 
(KORNIS, Verbete, Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. CPDOC-FGV). 

Desta forma, mais uma vez, vemos que a es-
trutura repressiva do Estado carregou a justificativa 
da necessidade de proteção da Nação, viabilizando a 
constituição de órgãos vinculados diretamente à repres-
são, bem expressos na estruturação inicial da Operação 
Bandeirantes (OBAN) e posteriormente do DOI-
CODI. A especificidade está na argumentação em rela-
ção ao risco colocado para a nação pela disseminação 
do comunismo pelo mundo e o maior risco justificou o 
aumento da própria repressão. 

Apesar desta diferença, o inimigo interno central 
continuou a ser o mesmo, as classes trabalhadoras e, 
neste sentido, o resultado foi a desmontagem dos direi-
tos do cidadão. O fato já citado da condição de delator 
numa estrutura de vigilância e repressão contínua de-
marcou a efetividade da alteração da condição de cida-
dania restringindo, ainda mais, os parcos direitos civis 
e políticos vigentes até então. Assim, vemos o ataque 
aos direitos civis nas restrições de associação e circula-
ção e no cerceamento ao pensamento e à palavra com a 
censura da imprensa e de atividades artístico-culturais. 
Vemos também a restrição aos direitos políticos, com 
eleições indiretas em vários níveis e a criação da figura 
do senador biônico, inaugurando a eleição indireta para 
o poder legislativo. 

A ditadura civil-militar avançou ainda mais na 
desmontagem da lógica cidadã atacando, também, os 

direitos sociais, direitos estes que moldavam, desde 
Getúlio Vargas, a ideia de cidadania no Brasil. A pri-
meira atitude neste campo foi a promulgação de uma 
nova Lei de Greve (junho de 1964)  que redefinia os 
parâmetros das greves consideradas legais. Em 1965 o 
governo militar passou a controlar as negociações sala-
riais do funcionalismo público, estabelecendo percen-
tuais fixos de aumento e data-base definida, desmon-
tando a autonomia sindical nas negociações salariais. 
Em 1966 estendeu esta política para o setor privado, 
através da Lei nº 4.725 e, como colocado por Alves, 
“Esta lei marcou o início de uma abrangente política 
de controle salarial conhecida como arrocho salarial, e 
que ainda está em vigência” (ALVES, 1984, p.  99). Por 
fim, em 1966 acabou com a estabilidade de emprego a 
partir da criação do FGTS. 

Essas alterações reduziram drasticamente o po-
der dos sindicatos e, consequentemente, dos trabalha-
dores, estabelecendo, como já indicado, datas-bases 
para as negociações salariais e tetos máximos de rei-
vindicação, baseados na inflação, que também era con-
trolada e anunciada pelo Estado. Tais aspectos geraram 
a redução contínua dos valores do salário mínimo, base 
de cálculo para as outras categorias salariais. Como co-
locado por Maria Helena Moreira Alves, a lógica do 
arrocho salarial se perpetuou no período da redemocra-
tização, não havendo a modificação destes princípios 
econômicos de negociação salarial. O tripé da cidada-
nia foi esvaziado, com a manutenção de muitos aspec-
tos legais no posterior contexto democrático.

Propusemos para este artigo a reflexão sobre a 
ideia de Nação e de Segurança Nacional como con-
ceitos que nortearam as práticas autoritárias no Brasil 
republicano. Procuramos demonstrar que o conceito 
de Nação, como qualquer conceito, se estrutura his-
toricamente, podendo assumir conotações autoritárias 
ou libertárias. Buscamos demonstrar, também, que a 
conjuntura brasileira favoreceu a conformação de uma 
ideia de Nação centralizadora e autoritária, justificada 
e construída por intelectuais de direita que ajudaram a 
modelar o Estado a partir dos anos de 1930. 

Ao longo do texto apresentamos a dimensão 
legal deste modelo de Estado/Nação, com a observa-
ção de trechos das Cartas Constitucionais e de leis que 
ampararam uma prática repressiva. Partindo do pres-
suposto de que o discurso da defesa do Estado/Nação 
favoreceu continuamente o controle social, buscamos 
analisar o texto das leis de Segurança nacional e os 
seus desdobramentos, através das especificidades de 
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cada conjuntura. Com isto procuramos demonstrar que 
elementos destas lógicas autoritárias se mantiveram 
em períodos democráticos, conformando o que enten-
demos como contextos formalmente democráticos ali-
nhavados por uma cultura autoritária.
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O CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA E A FORMAÇÃO 
PARA A DOUTRINA DE GUERRA CONTRARREVOLUCIONÁRIA

Jussaramar da Silva*

O Centro de Instrução de Guerra na Selva 
(CIGS) foi criado em Manaus em 1964, poucos dias 
antes do Golpe Militar. Em princípio, sua função deve-
ria ser atender a uma necessidade do Estado Brasileiro 
de formar homens para atuarem nas técnicas de com-
bate na selva.  

A ideia parecia ser bastante simples: criar um 
local de treinamento para os homens do Exército 
Brasileiro em que pudessem fazer cursos de sobrevi-
vência na selva, bem como se prepararem para a defesa 
do território, em caso de uma possível invasão de for-
ças externas.

Devido às vastas fronteiras brasileiras, há que se 
considerar a preocupação com o problema de seguran-
ça, da entrada e saída de estrangeiros ou mesmo de na-
cionais. Ao longo da história, desde a chegada dos por-
tugueses ao Brasil, preservar as fronteiras foi um dos 
aspectos bastante consideráveis na questão da seguran-
ça. Os cuidados em relação ás fronteiras amazônicas 
se tornou foco de preocupação do Estado Brasileiro ao 
longo da história. Particularmente a partir do início do 
século XX, forma-se a ideia de que:

A fronteira física que carecia de inúmeros cuidados 
era a fronteira amazônica, esta sim realmente um 
grande perigo para a segurança nacional. Esta parte 
do Brasil estava separada efetivamente do corpo do 
território da nação. Para Sodré (1941, p. 108), “a re-
gião amazônica do Oeste nunca deixou de oferecer 
os mais sérios obstáculos à expansão humana, obstá-
culo de natureza geográfica, de natureza climatérica, 
de natureza étnica”. Esta é uma preocupação que vai 
permear os estudos voltados para a questão das rela-
ções internacionais e particularmente os relativos à 
segurança nacional até a ditadura de 1964. No início 

da Ditadura Militar brasileira foram empreendidos 
esforços dos mais diversos para integrar econômica 
e logisticamente esta parte da fronteira amazônica 
ao “restante” do Brasil. Quase todos malograram 
(SILVA; DALMORO, 2014, pp. 36-37).

Como se vê, a necessidade de criar-se um espaço 
que se preocupasse com a defesa militar da Amazônia 
era um imperativo. Portanto, a criação do CIGS se co-
locou na ordem do dia, sendo justificada a defesa do 
território nacional, especialmente naquele momento 
histórico, em que os ataques, na lógica da Guerra Fria, 
poderiam advir de quaisquer lugares. De suas vincula-
ções nas cadeias de comando, atualmente, temos: 

O CIGS é um estabelecimento de ensino, da linha 
do ensino-militar bélico, subordinado ao Comando 
Militar da Amazônia e vinculado tecnicamente à 
Diretoria de Especialização e Extensão/Departamento 
de Educação e Cultura do Exército. Sua missão é es-
pecializar militares para o combate na selva, realizan-
do pesquisas e experimentações doutrinárias, para a 
defesa e proteção da Amazônia e tem como Visão de 
Futuro continuar sendo um centro de excelência, na 
atividade de ensino militar, desenvolvendo parcerias 
com outras instituições para projetos de interesse do 
Exército Brasileiro (DIVÉRIO, p. 3).

Todavia, a formação militar no CIGS passa por 
algumas etapas. Em um vídeo da Amazon Sat,1 dispo-
nível no Youtube, diversos militares responsáveis por 
setores da Escola explicam sobre o Centro e como é o 
curso atualmente.

De acordo com o vídeo, a localização do 
CIGS ocupa uma região quatro vezes superior ao ta-
manho da cidade de Manaus, a capital do Estado do 
Amazonas. De acordo com o Coronel de Infantaria 
Edmundo Palaia Neto, que comandou o CIGS entre 
2011 e 2012, a área de instrução do Centro está num 

1. Link direto para o vídeo: <https://www.youtube.com/watch?-
v=PPQ3BAjN8qM>. Acesso em 21/05/15.
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nexões repressivas no Sistema Internacional de Repressão: instaura-
ção do Terror de Estado no Cone Sul (1960-1990). São Paulo: PUC/
SP, 2017, tese. Professora do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. 
Membro do Centro de Estudos de História da América Latina e Cari-
be (CEHAL/PUC-SP) Contato: jussaramar@gmail.com.
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polígono de cerca de 40 X 60 quilômetros quadrados, 
com bases de instrução que são os locais onde acon-
tecem os cursos de Guerra na Selva, a especialidade 
desse Centro.  São sete as unidades que pertencem ao 
Centro dentro dessa região, sendo um deles o próprio 
Quartel do CIGS. Em cada um dos locais, realizam-
-se tipos diferentes de instrução para os “Guerreiros de 
Selva”, sendo uma para sobrevivência; numa segunda, 
as instruções técnicas que não precisam de água; numa 
terceira base, acontecem as instruções que precisam 
de água, utilizando barcos com motor de popa; salto 
de helicóptero no rio. As demais bases, o entrevistado 
explica que servem para atender às demandas de cada 
curso, sem especificar quais são e como são. 

O vídeo também informa que desde sua criação, 
o CIGS formou cerca de seis mil homens nos seus cur-
sos, alguns deles pertencentes a Exércitos estrangeiros. 
Um outro aspecto importante a ser ressaltado é o de que 
além de formar militares, o Centro também promove 
formação para civis, desde que os mesmos tenham no-
ções militares básicas.

O curso dura onze semanas, de acordo com o 
Major Mota, dividido em três fases. A primeira é so-
bre a vida na selva, em que o candidato aprende sobre 
como sobreviver, conseguindo água e alimentos. 

Na segunda fase, dentre as técnicas, aprende-se 
sobre tiro, emprego de aeronaves nos combates, técni-
cas de infiltração fluvial, emprego de embarcações, téc-
nicas de orientação fluvial e terrestre. Na terceira fase 
do curso, o candidato aprende sobre operações, plane-
jando o que é denominado por Mota como pequenas 
frações. Nessa terceira fase, os conhecimentos apren-
didos nas fases anteriores deverão ser empregados. 
Realizam patrulhas, operações ofensivas e defensivas 
na Selva.

Aos candidatos, Mota explica que são cobrados 
os seguintes aspectos: provas físicas, de conhecimentos 
cognitivos e exigências na parte afetiva, que segundo 
ele, compreende equilíbrio emocional e estabilidade.

A ideia definida no CIGS era, desde a sua fun-
dação, permanecendo como preceito, a de desenvolver 
o treinamento para a Selva e conjuntamente, realizar 
“pesquisas e experimentações doutrinárias, para a defe-
sa e proteção da Amazônia”.  (DIVÉRIO, p. 3)

Logo de sua criação, foi necessário incrementar 
as atividades com técnicas modernas que fossem capa-
zes de trazer para esse local uma formação mais apro-
fundada em termos teóricos. Dessa maneira: 

Naquela época, o Exército ressentia-se da falta de 
uma unidade capaz de especializar militares no com-
bate na selva e de constituir polo irradiador de dou-
trina de emprego de tropa nesse complexo ambiente 
operacional amazônico. Tais fatores, sem dúvida, ins-
piraram a criação do CIGS, que veio preencher uma 
lacuna existente no Exército que ainda ocupava de 
maneira muito modesta esta parte do território nacio-
nal de inestimável valor estratégico (DIVÉRIO, p. 3).

A formação de pessoal fora uma premissa para 
que se organizassem as atividades do CIGS. No relató-
rio final da Comissão Nacional da Verdade, o general 
Álvaro de Souza Pinheiro, explicou que:

nós tivemos equipes nossas que foram fazer o curso 
para fundar o nosso centro. Naquela época o ame-
ricano cultivava a cultura do jungle expert, o curso 
era para formar especialistas em selva e eles usavam 
uma caravela no peito, uma caravela branca com 
fundo azul. E o nosso pessoal para criar o Centro de 
Instrução de Guerra na Selva (BRASIL, CNV, 2014a, 
p. 333).

Nessa lógica, o Estado Brasileiro enviou os pri-
meiros dirigentes do CIGS para formação na Escola 
das Américas, com o objetivo de que pudessem desen-
volver técnicas de combate. Ainda no mesmo trabalho, 
a partir do depoimento do Sargento do Exército João 
Santa Cruz Sacramento, a CNV conseguiu identificar: 

a primeira equipe que foi para lá: coronel Teixeira, 
major Thaumaturgo, capitão Fregapani, tenente 
D’Alencar, tenente Bueno, que saiu até general, sar-
gento Sobreira, sargento Reginaldo, sargento Afrânio. 
Então esses foram os primeiros instrutores que foram 
fazer o Panamá (BRASIL, CNV, 2014a, p. 333).

Como marco fundador da entidade, a atuação do 
Coronel Teixeira recebeu grande destaque. Em docu-
mentos do próprio Centro em sua página na internet,2 
os colegas de trabalho e cursistas de Selva o denomi-
nam “carinhosamente” como Teixeirão. 

Dos nomes destacados pela CNV acerca da par-
ticipação na formação na Escola das Américas, um dos 
diretores do CIGS também teve sua identificação:

entre os nomes listados, cabe ressaltar o general 
Thaumaturgo Sotero Vaz (capitão, à época), que es-
teve na Escola das Américas de 1962 a 1964. Oficial 

2. Disponível no link: <http://www.cigs.ensino.eb.br/index.php/
historico>. Acesso em 21/05/2015.
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de Infantaria do Exército, foi paraquedista e rece-
beu, em 1969, a Medalha do Pacificador. Participou 
da repressão a guerrilheiros no Araguaia, durante a 
primeira operação, comandando um destacamento de 
paraquedistas, sobressaindo no resgate do corpo do 
cabo Rosa. De 1966 a 1968, foi instrutor no Centro 
de Estudos do Pessoal, no Forte do Leme. De 1968 a 
1970, Thaumaturgo foi instrutor no CIGS, escola mi-
litar que dirigiu na década de 1980 (BRASIL, CNV, 
2014a, p. 333).

Esses dados de formação do pessoal que atua-
ram no CIGS como instrutores, ou mesmo como 
Comandantes, são importantes para que se possa com-
preender a extensão que essa formação trouxe nas dou-
trinas aplicadas e desenvolvidas no Brasil e na América 
do Sul sob ditaduras. A ideia de formar um local que 
testasse doutrinas e táticas de combate ao inimigo era 
bastante elucidativo para a repressão que se desenca-
deou a partir do Golpe de 1964 no Brasil e o CIGS 
teve um papel importante nessa formação, conforme 
veremos.

A inspiração para o treinamento dos combates: 
a Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária

A importância histórica da formação de pessoal 
no CIGS, consiste no fato desse local ter se tornado 
um dos vetores de um doutrinamento que aparecera no 
Brasil no final dos anos de 1950. Conforme enunciado 
anteriormente, parte do pessoal que constituiu as tur-
mas iniciais de comando no CIGS fez sua formação 
na Escola das Américas, local já bastante destacado na 
historiografia sobre Ditaduras Militares como um cen-
tro de treinamento que formou grupos importantes de 
militares, os quais empreenderam as técnicas de tortu-
ras nos países do Cone Sul.3 De sua história, depreen-
de-se hoje que:

A Escola das Américas surge no fim dos anos 40. 
Inicialmente idealizada para o treinamento de guer-
ra na Selva e com um nome bem diferente do que o 
lhe popularizou negativamente na América Latina. A 
“Latin American Training Center-Ground Division” 

3. Sobre o tema, ver, por exemplo: PADRÓS, Enrique Serra. As 
Escolas Militares dos Estados Unidos e a Pentagonização das For-
ças Armadas da América Latina. In Outros Tempos, v. 1 esp., 2007, 
pp. 13-31 e também MATTOS, Dyonisius Dias de. A infame acade-
mia. A história da Escola das Américas sob a Doutrina de Seguran-
ça Nacional na América Latina (1959-1989). Porto Alegre:URGS. 
Trabalho de Conclusão de Curso, 2013.

(Centro da Divisão Terrestre de Treinamento da 
América Latina) será o nome inicial da Escola das 
Américas, que se localizava no “Fort Amador” da 
Zona do Canal (MATTOS, 2013, p. 8).

Passar pelos cursos dessa Escola significava ter 
uma formação mais robusta, visto que se tratava de um 
local expressamente preparado para receber os latino-
-americanos e que foi lá o local escolhido para treinar 
os primeiros precursores e dirigentes do CIGS, ope-
rando com a lógica do combate ao “inimigo interno” e 
portanto, “subversivo” ou “comunista”.

Mas é importante ressaltar que a capacitação e 
doutrinação dos militares brasileiros não adveio somen-
te do Exército e Forças dos Estados Unidos. Novas pes-
quisas vêm demonstrando que longe de haver um eixo 
formador único, os militares brasileiros assimilaram 
doutrinas e técnicas de alguns outros lugares. Para o 
presente trabalho, nos deteremos em analisar a doutrina 
francesa, ou Doutrina da Guerra Contrarrevolucionária, 
preconizada pelo Coronel Trinquier, logo durante os 
combates efetuados nas Guerras Colonialistas em-
preendidas pela França. Mas é importante observar que 
as relações de aprendizado de técnicas propagaram-se 
pelo mundo, com vertentes diversas:

É muito provável que os mentores da Escola de 
Manaus tenham se inspirado também no Centro de 
Instrução para a Pacificação e Luta Antiguerrilha de 
Arzew, que foi, como se viu, um lugar de formação 
privilegiado dos oficiais estrangeiros durante a guer-
ra da Argélia, particularmente de militares portugue-
ses, que por razões tanto históricas como lingüísticas 
sempre mantiveram relações estreitas com seus ho-
mólogos brasileiros (ROBIN, 2014, p. 260 – tradução 
da autora).

Após a derrota sofrida pelos franceses na Guerra 
na Indochina (1946-1954), Trinquier elaborou e de-
senvolveu uma doutrina que compreendia o combate 
num novo formato, não no aspecto de confronto entre 
Exércitos regulares, em que um Estado beligerante en-
frentava outro sob formas de combates convencionais, 
mas numa perspectiva de que o inimigo era interno, 
aquele que lutava pela independência, podendo ser, 
no caso da Indochina, o comunista. Seus ensinamen-
tos serviram como técnicas desenvolvidas em seguida 
na Guerra contra o movimento de independência da 
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Argélia, outra colônia francesa que entrava em rota de 
colisão com a metrópole e nesse caso, o inimigo era o 
“independentista”, também tratado como “subversivo”. 

A história do massacre empreendido pelos fran-
ceses aos argelinos tomou proporções mundiais e foi 
denunciada tanto pelos próprios argelinos, quanto por 
franceses, como é o caso de Henri Alleg (1959), um 
jornalista francês que se posicionando e defendendo o 
ponto de vista dos argelinos, foi preso e torturado na 
Argélia. Seu relato, prefaciado por Jean Paul Sartre 
mostrou ao mundo as técnicas de tortura que foram 
utilizadas contra ele e contra os argelinos durante as 
batalhas em Argel.

Uma das descrições mais contundentes a respei-
to das técnicas, mas especialmente sobre a teoria em-
preendida por Trinquier e levada a cabo sob forma de 
técnicas de interrogatório e de tortura foi produzido por 
Marie Monique Robin. Seu documentário Esquadrões 
da morte, a escola francesa, apresentado em 2003 num 
canal francês e depois reeditado em 2004, provocou 
uma avalanche de discussões no mundo todo. Nesse 
mesmo ano, foi publicado na França o livro homôni-
mo, o qual foi traduzido para o espanhol e lançado na 
Argentina uma década depois, provocando nesse último 
país, mudanças de rumo na interpretação nos proces-
sos movidos judicialmente. Como caso emblemático, 
em que Robin inclusive testemunhou no processo, há 
o caso do Massacre na localidade de Margarita Belén, 
Província do Chaco em 1976. Em entrevista ao Diario 
Chaco, ela afirmou, em relação aos seus entrevistados 
para a composição do documentário e livro que:

Estes me contavam como o Exército argentino tinha 
assessoramento direto pelos militares franceses nas 
práticas de “contrainsurgência” sejam torturas, de-
saparecimentos e execuções sumárias. E como o 
processo genocida dos esquadrões serviu de base 
para as execuções locais (DIARIO, MARGARITA, 
09/02/2011- tradução da autora).

O massacre em Margarita Belén aconteceu no 
mesmo período e na mesma região em que foi desen-
cadeada uma operação do Exército Argentino na região 
Nordeste daquele país, denominada Operação Toba. Os 
relatos que o próprio Exército Argentino deixou, sob a 
forma de uma ata e de um relatório de uma Conferência 
Bilateral com o Exército Paraguaio é bastante elucida-
tivo de como foram empreendidos os combates, com 
base na Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária, a 

fim de massacrar os supostos militantes Montoneros ou 
membros da Juventude Peronista.4 As localidades cita-
das como regiões em que as “Colunas de Montoneros” 
“foram desbaratadas” estão muito próximas de 
Margarita Belén. A região atingida nessa Operação foi 
Chaco, Formosa e Resistencia.

 A história do massacre se iniciou com a orga-
nização das Ligas Agrárias e o combate a essa orga-
nização dos camponeses da região Nordeste argentina.  
O massacre foi anunciado como uma espécie de deca-
pitação da “subversão” no ano seguinte:

Em 20 de outubro de 1977, em uma reunião de im-
prensa, os oficiais de inteligência anunciaram que a 
“subversão” estava praticamente “retirada da zona e 
virtualmente decapitada e individualizada”, no marco 
da “guerra sem munição da Operação Toba”. Com a 
denominação de um povo aborígene, a operação in-
cluía a perseguição e repressão aos dirigentes liguis-
tas, o desalojamento dos camponeses, os atentados 
aos locais das Ligas Agrarias, a invasão às paróquias 
a cargo de sacerdotes vinculados aos liguistas, o se-
questro dos dirigentes e sacerdotes, a perseguição nas 
montanhas e pântanos, entre algumas das tantas prá-
ticas com as que se expressou o terrorismo de Estado 
que havia começado muito antes de 24 de março 
(SERVETTO, 2013, pp. 172-173 – tradução da auto-
ra. Aspas do original).

Após terem sido organizadas as Operações Toba 
I, iniciada em abril de 1975, a Toba II, em agosto de 
1976 e Toba III também em 1976, os militares argenti-
nos relatam aos paraguaios durante a Conferência que:

Como consequência das operações antisubversivas 
praticadas em meados de 1975 e especialmente no 
ano de 1976, com a aplicação das operações TOBA I e 
TOBA II, a BDT [Banda de Delinquentes Terroristas] 
na zona foi completamente desbaratada, encontran-
do-se seus integrantes mais importantes identificados, 

4. Acerca da documentação das Conferências Bilaterais de Exér-
cito, consultar Arquivo do Horror – Paraguai, documentos 00021F 
1692; 0246F0373; 0246F0374; e o conjunto de documentos de 
0246F 0379 a 0246F0426. Sobre a Operação Toba, cf. SERVETTO, 
Alicia. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz...Otra vez, Otra 
vez. De la lucha política al Operativo Toba: las Ligas Agrarias del 
Nordeste Argentino y el terrorismo de Estado en los años setenta. 
In PolHis. Boletin Bibliografico Electronico del Programa Buenos 
Aires de Política, ano 6, nº 12, segundo semestre de 2013. http://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4739699. Ainda sobre a 
Operação Toba, ver: SILVA, Jussaramar da. Capítulo 4 – A Ope-
ração Toba no Nordeste Argentino: a disseminação do Estado de 
Terror (1975 - 1977). In: As conexões repressivas no Sistema In-
ternacional De Repressão: instauração do Terror de Estado no Cone 
Sul (1960-1990). São Paulo: PUC/SP, 2017, tese.
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alguns foragidos e outros detidos. No transcurso da 
Operação TOBA III se detecta e detém os últimos DT 
[Delinquentes Terroristas] que haviam ficado foragi-
dos, logrando-se desta maneira, o total aniquilamento 
nesta Zona. 
Zona Independente CHACO: Nesta Zona se encon-
travam desenvolvidas as Frentes Barrial e Estudiantil, 
esta última dividida em secundaristas e universitários. 
Durante a realização da operação TOBA II foram de-
tidos a totalidade dos integrantes das ditas Frentes.5

Embora não haja nesses documentos uma vincu-
lação direta entre as diversas fases da Operação Toba 
com o massacre de Maragarita Belén, depreende-se 
que há evidências passíveis de pensarmos ao menos 
numa correlação entre os aparatos. Ademais, é impor-
tante ressaltar que o massacre seguia o mesmo modus 
operandi da Operação Toba, e ambos seguem a lógica 
da doutrina desenvolvida por Trinquier, que tinha como 
objetivo a caçada ao inimigo “comunista”, o leitmotiv 
da Guerra Fria. 

Parte desse processo da difusão da teoria da 
Guerra Contrarrevolucionária também foi realizada 
pelos Estados Unidos, onde inicialmente existia um 
tipo de treinamento específico para combates contra 
Exércitos regulares, denominado Fulda gap, que era 
“o nome dado à doutrina militar dos Estados Unidos, 
desde o começo da Guerra Fria, quando se preparavam 
para uma guerra clássica contra a União Soviética e 
seus países satélites europeus” (ROBIN, 2014, p. 223, 
tradução da autora). Mas, ao perceberem que esse tipo 
de técnica não se aplicava a movimentos sociais que 
emergiam em regiões sob sua área de influência, logo 
trataram de compreender o treinamento militar baseado 
na teoria de Trinquier:

De fato, para compreender a originalidade francesa 
e seu impacto determinante, ainda que limitado no 
tempo, nos Estados Unidos, deve-se reemergir na his-
tória desta escola muito especial que é a Psycological 
Warfere Center (Centro de Guerra Psicológica) de 
Fort Bragg. Criado oficialmente em maio de 1952, 
o centro contava então com dois departamentos: das 
“Operações Psicológicas” e das “Forças Especiais” 
(os famosos “Boinas Verdes”, cuja controvertida 
imagem está associada para sempre com a Guerra do 
Vietnam) (ROBIN, 2014, p. 226, tradução da autora).

5. Arquivo do Horror, documento 0246F0419. Maiúsculos e gri-
fos no original. Tradução da autora.

Conforme apontado anteriormente, a difusão da 
doutrina iniciou-se nos anos de 1950 e se espalhou pelo 
mundo, especializando Exércitos e especialmente, trei-
nando grupos que uniram militares e paramilitares na 
caçada ao “subversivo”, tendo como prática, técnicas 
de tortura amplamente testada contra os argelinos.

Sob um prisma teórico, Kalyvas e Arjona (2005) 
trabalham com uma perspectiva de que o paramilitaris-
mo pode se enquadrar em quatro grupos principais, sen-
do eles os vigilantes, esquadrões da morte, guardiães e 
milícias, e finalmente exércitos paramilitares. Para es-
ses autores, a perspectiva varia em conformidade com 
o seu tamanho e sua dimensão territorial. Observando 
os relatos acerca da atuação de militares e paramilitares 
no Brasil, é importante destacar que:

Em meio a essa grande variedade surgem duas obser-
vações: os grupos paramilitares tendem a estar liga-
dos ao Estado, e sua atividade central é a produção 
da violência. Portanto, propomos a seguinte defini-
ção: os paramilitares são grupos armados que estão 
direta ou indiretamente com o Estado e seus agentes 
locais, conformado pelo Estado ou tolerados por este, 
mas que se encontram por fora de sua estrutura for-
mal (KALYVAS; ARJONA, 2005, p. 29- tradução da 
autora).

Portanto, de acordo com a lógica interna da 
Guerra Contrarrevolucionária, formatada para um ini-
migo com quaisquer roupagens, conforme fora aponta-
do, a atuação no Brasil ganhou bastante repercussão, de 
certa forma, sob a condescendência de setores impor-
tantes da sociedade que sofriam com a crise econômica 
do modelo instituído a partir da Ditadura Militar. Ainda 
de acordo com Mattos (2014, p. 7):

o combate ao “inimigo interno” podia significar tanto 
a repressão aos opositores do bonarpartismo vigen-
te quanto o combate aos contraventores incursos no 
Código Penal. No entanto, a nítida vinculação do 
Esquadrão, usado para combater os contraventores 
comuns, expressa a ponta de um iceberg, ou seja, é 
apenas a evidência da função social que, efetivamen-
te, cumprem as forças armadas em um país, cujo ca-
pitalismo é hiper tardio e, nessa condição, selvagem.

A atuação dos esquadrões teve um entrelaça-
mento com os aparatos repressores, normatizados pela 
Ditadura Militar Brasileira. Dentre os nomes aponta-
dos por Mattos (2014), destaca-se o de Sérgio Paranhos 
Fleury, criador de um esquadrão da morte de grande 
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envergadura em São Paulo, com o nome de Operação 
Bandeirantes (OBAN), que ganhou notoriedade no de-
saparecimento de presos políticos. As vinculações de 
Fleury, para além da Ditadura Brasileira também che-
gam aos ensinamentos doutrinários franceses e diver-
sas conexões no Cone Sul. 

Um dos nomes que surgem da vinculação é o 
do General Aussaresses, um notório torturador francês 
que teve bastante destaque nos combates na Argélia. 
Aussaresses cita Fleury como um amigo, de atuação 
importante, que dá a garantia ao Embaixador Francês 
de atuar no Brasil. Em uma entrevista à Folha de São 
Paulo, Aussaresses explicou quais eram seus vínculos 
no Brasil:

FOLHA - O senhor foi muito amigo de João Baptista 
Figueiredo, chefe do SNI e último presidente militar. 
Ele e o delegado Sérgio Fleury eram os responsáveis 
pelos esquadrões da morte brasileiros, como o se-
nhor escreveu? 
AUSSARESSES - É uma maneira de falar. Nós não 
chamávamos assim. Sérgio Fleury era o responsável 
pelos esquadrões da morte e Figueiredo, pelo SNI. O 
embaixador Michel Legendre não podia ouvir falar 
de esquadrões da morte.
FOLHA - O sr. diz que o embaixador não suportava 
Sérgio Fleury. E de Figueiredo, tinha melhor impressão?  
AUSSARESSES - Um dia o embaixador me disse: 
“Você tem amigos estranhos”. Eu respondi: “São 
eles que me permitem manter o senhor bem informa-
do”. Ele não disse mais nada (...) (DUARTE-PLON, 
2015).

Como se vê, as vinculações entre os órgãos re-
pressivos, os principais dirigentes e até mesmo as em-
baixadas estiveram fortemente relacionadas ao comba-
te ao inimigo e, como visto, sob qualquer roupagem.

Para realizar as operações de “neutralização”, como 
explicou o General Aussaresses, as “forças da ordem” 
trabalhavam em estreita colaboração com os serviços 
de inteligência, os quais dependem das organizações 
paramilitares ou os esquadrões da morte, como a si-
nistra “Operação Bandeirantes” que, segundo as or-
ganizações de defesa dos direitos humanos, alegaram 
quase mil vítimas entre 1965 e 1970. Naqueles anos, 
os militares brasileiros se converteram em especialis-
tas reconhecidos em tortura, ao ponto de, como vere-
mos, estar em condições de exportar mais tarde seu 
savoir-faire ao Chile do General Pinochet (ROBIN, 
2014, p. 261, aspas do original e tradução da autora).

Um dos lugares que aparece na narrativa de 
Robin (2014) sobre o local de ensino efetuado inclusive 
por franceses no Brasil foi o CIGS e o precursor, dentre 
os franceses, a oferecer treinamento no local foi o pró-
prio General Aussaresses, que esteve aqui entre 1973 
e 1975, como Adido Militar da Embaixada Francesa. 
O currículo de Aussaresses foi resumido da seguinte 
forma por Carta Maior:

ex-adido militar francês no Brasil (1973-1975), che-
fe do batalhão de paraquedistas, ex-combatente na 
Indochina, ex-membro da contra espionagem france-
sa, herói da Segunda Guerra Mundial, fundador do 
braço armado dos serviços especiais, promotor do 
uso da tortura durante a guerra colonial na Argélia e, 
sobretudo, instrutor das forças especiais norte-ameri-
canas em Fort Bragg, o famoso centro de treinamento 
da guerra contra insurgente, e no Centro de Instrução 
de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus (FEBBRO. 
O GENERAL).

A chegada das teorias francesas no Brasil data do 
final dos anos de 1950, quando as primeiras discussões 
dos franceses apareceram nos manuais:

Os anos de 1957-61 são, portanto, os da importação 
do conceito francês de guerra revolucionária. Uma 
das revistas do Estado-Maior do Exército (EME) bra-
sileiro, o Mensário de Cultura Militar, publica, em 
sua edição da primavera de 1957, um artigo intitulado 
“A guerra revolucionária”, traduzido pelo tenente-co-
ronel Moacyr Barcellos Potyguara de um texto que 
saíra pouco antes na Revue Militaire d’Information, 
ligada ao Ministério da Defesa francês. Apresentado 
como a exposição dos “fundamentos” da GR [Guerra 
Revolucionária], o documento abrange os principais 
elementos teóricos utilizados posteriormente nos ar-
tigos, nas conferências e nos cursos destinados a ofi-
ciais brasileiros: os revolucionários têm como obje-
tivo, a fim de derrubar o regime, a “conquista física 
e moral” da população. Para isso, empregam de um 
lado, “técnicas destrutivas” – entre as quais greves, 
“terrorismo”, “manejo das massas (comícios e des-
files monstro)”, guerrilha – e “construtivas” – pro-
paganda, formação de ativistas, enquadramento das 
massas graças ao estabelecimento de “hierarquias 
paralelas”, construção de um aparelho governamental 
clandestino” (CHIRIO, 2012, p. 21, grifos e aspas do 
original).

Se, por um lado, a Doutrina de Guerra 
Contrarrevolucionária apareceu nos manuais no Brasil 
antes da criação do CIGS, a presença dos franceses no 
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treinamento nesse Centro, como veremos, possivel-
mente elevou a condição de combate não apenas no 
campo teórico, mas como local prático para que as téc-
nicas fossem testadas, embora a aprendizagem inicial 
já houvesse acontecido na Escola das Américas.

De acordo com Chirio (2012), a Escola Superior 
de Guerra integrou às suas teorias a Doutrina de Guerra 
Contrarrevolucionária, importando da França esse con-
ceito. Ele apareceu, inicialmente sob forma de artigos 
em revistas militares. Essa autora ainda nos informa 
que:

É ao Exército francês que cabe tal inovação 
doutrinária. Confrontado com o fracasso da Indochina 
e a guerra na Argélia, elabora, em meados dos anos 
1950, uma análise do comportamento de um inimigo 
ideal-típico, seja ele independentista, subversivo, 
terrorista ou comunista. Por motivos diversos, alguns 
oficiais brasileiros voltaram rapidamente sua atenção 
para essa análise. Em primeiro lugar, em virtude de 
uma sensação de lacuna doutrinária – a perspectiva 
da guerra convencional ou nuclear parecia pouco 
adaptada à situação geopolítica do Brasil. Ora, no fim 
dos anos 1950 e logo no início da década seguinte, 
o aliado norte-americano, hegemônico nos domínios 
da instrução, do financiamento e da venda de armas, 
não dispõe de doutrina convincente a propor aos 
exércitos latino-americanos. Além disso, na época, 
vários generais do Exército brasileiro haviam sido 
discípulos da Missão Militar Francesa sediada 
no Brasil entre 1919 e 1939, por meio da qual 
mantiveram contatos e um laço intelectual e afetivo 
com o Exército francês. O Brasil e a Argentina, onde 
uma missão militar francesa permanente é instalada 
em 1960, constituem, assim, as portas de entrada na 
América Latina das teorias e técnicas francesas de 
luta antissubversiva (CHIRIO, 2012, pp. 20-21).

A formação na Doutrina de Guerra 
Contrarrevolucionária teve a direção francesa como 
inspiração. Mas também houve a presença dos france-
ses ilustrando como efetuar os combates nesse Centro. 
Das descobertas efetuadas pela Comissão Nacional 
da Verdade, está a presença da doutrina e também de 
pessoal.

Conforme a doutrina da guerra revolucionaria apli-
cada no Brasil, a execução do objetivo de elimina-
ção do inimigo exige a articulação de todas as ins-
tituições repressivas disponíveis (Exército, Marinha, 
Aeronáutica, Policias Militares, entre outras) em uma 
estratégia unificada voltada para o “levantamento de 
informações”, em que o interrogatório sistemático 

dos membros das forças opositoras ou das chama-
das “redes de apoio” tem um papel fundamental. Um 
dos primeiros teóricos a se debruçar sobre o tema 
da “guerra revolucionaria”, o militar francês Roger 
Trinquier, um veterano de guerra da Argélia, defen-
dia que todos os membros de uma força opositora, 
quando nas mãos do Estado, fossem de imediato sub-
metidos a interrogatório, na qualidade de fonte de in-
formações importantes para o sucesso das operações 
de repressão, com o uso de uma “metodologia quali-
ficada” de tortura. Consta que não apenas a obra de 
Trinquier era amplamente utilizada durante os cursos 
de formação de oficiais das Forcas Armadas brasilei-
ras: outros militares franceses veteranos da Indochina 
e da Argélia, tais como o coronel Paul Aussaresses – 
antigo companheiro de pelotão de Trinquier – minis-
traram aulas de técnicas de interrogatório no Centro 
de Instrução de Guerra (BRASIL, CNV, 2014a, p. 
330, aspas do original).

A presença de Aussaresses no Brasil é bastante 
elucidativa sobre o treinamento desenvolvido. Na mes-
ma entrevista à Folha de São Paulo, o francês explicou 
que:

FOLHA - Em seu livro, há um capítulo em que o 
senhor narra os cursos de interrogatório e informa-
ção a oficiais no Centro de Instrução de Guerra na 
Selva, em Manaus. Quais eram suas atribuições?  
AUSSARESSES - Eu dava aulas nessa escola militar 
porque tinha sido instrutor das Forças Especiais do 
Exército Americano no Fort Bragg. Fui nomeado ins-
trutor dos pára-quedistas da infantaria americana em 
Fort Benning, na Geórgia, e me pediram para ser tam-
bém instrutor em Fort Bragg, na Carolina do Norte. 
Isso foi nos anos 60. Nessa escola, encontrei oficiais 
estagiários das forças especiais de vários países da 
América do Sul.
FOLHA - Inclusive do Brasil?
AUSSARESSES - Exatamente (DUARTE-PLON, 
2015). 

Do que se apreende de ensinamentos e técni-
cas, Aussaresses reproduziu no Brasil os ensinamentos 
aprendidos em Argel, junto com Trinquier. Em sua teo-
ria, Trinquier:

defendia abertamente aquilo que chamava de uso 
“racional cartesiano” das técnicas de tortura em um 
interrogatório, sustentando que “a tortura é a sina do 
terrorista, tal qual a artilharia antiaérea é a do avia-
dor, e o fogo de metralhadora a do soldado de infan-
taria”. Militares franceses veteranos da Indochina 
e da Argélia ministraram pessoalmente curso de 
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“Técnicas de Interrogatório” no Centro de Instrução 
de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, entre 1970 
e 1973 – onde se formaram as tropas da 3a Brigada 
de Infantaria de Selva, empregada nas operações 
no Araguaia. Entre os instrutores, havia um antigo 
companheiro de pelotão de Trinquier, o coronel Paul 
Aussaresses (BRASIL, CNV, 2014b, p. 694).

Como se vê na passagem anterior, a formação 
doutrinária tão propalada pelo CIGS ao longo de sua 
história trouxe os elementos constituintes necessários 
para o emprego das técnicas de combate ao inimigo. 
Nesse caso, interno, o civil, que estando sob a mira do 
Estado, tornava-se caçado.

Nos relatos de Robin (2014), é possível apreen-
der que parte das técnicas praticadas no Brasil e na 
América do Sul foram desenvolvidas na Argélia. Não 
que os militares do Cone Sul não tenham tido a capaci-
dade de desenvolvimento de novas técnicas ou aperfei-
çoamento das já desenvolvidas. Na Argélia, há relatos 
sobre técnicas de afogamento, choques elétricos em di-
versas partes do corpo, manter o prisioneiro nu e quei-
maduras feitas com cigarros. Ao relatar seus suplícios, 
Alleg (1959) retoma esses mesmos tipos de sevícias so-
fridas. Em vários lugares do mundo, os relatos perma-
necem no mesmo sentido: antigas técnicas, permeando 
processos de guerra empreendidos contra civis, orques-
tradas com a anuência de Estados que compreendem 
que parte de sua população é inimiga.

Dos diversos nomes citados que se tornaram 
instrutores no CIGS, outro nome que se destaca é 
o de Thaumaturgo Sotero Vaz. No relatório final da 
Comissão Nacional da Verdade, pode-se ler que: 

Instrutor e comandante do Centro de Instrução de 
Guerra na Selva (CIGS) de Manaus, da década de 
1960 à década de 1980. Realizou curso de guerrilha 
na selva na Escola das Américas, no Panamá. Em 
1972, participou ativamente da repressão à Guerrilha 
do Araguaia no sudeste do Pará e no norte de Goiás, 
onde comandou um pequeno destacamento cujas or-
dens explícitas eram para “redução de um grupo de 
guerrilheiros”. A ação desse destacamento está direta-
mente relacionada à execução do guerrilheiro Bergson 
Gurjao Farias. O ex-guerrilheiro Danilo Carneiro, em 
depoimento que prestou a CNV, afirmou que Sotero 
Vaz teria participado da tortura a que foi submetido no 
Pelotão de Investigações Criminais (PIC) de Brasília. 
Em 1975, ao lado de Flavio de Marco, Sotero Vaz 
foi um dos observadores oficiais do Estado brasileiro 
na reunião de fundação da Operação Condor, reali-
zada em Santiago de Chile. Recebeu a Medalha do 

Pacificador com Palma em 1979. Foi convocado duas 
vezes para prestar depoimento a CNV, em agosto de 
2014, e alegou razões de saúde para não compare-
cer. Vítimas relacionadas: Danilo Carneiro e Bergson 
Gurjao Farias (1972) (BRASIL, CNV, 2014b, p. 929).

As atividades de paramilitares repercutiram 
no mundo todo na criação de Esquadrões da Morte. 
Na França, para atuação na Argélia, fora criada a 
Organização Armada Secreta (OAS). Esse esquadrão 
agia conjuntamente às Forças Regulares na captura, 
interrogatório, tortura e morte dos perseguidos argeli-
nos, realizando atentados tanto na colônia, quanto na 
metrópole. Suas similares replicaram-se pelo mundo. 
Na Argentina, onde os franceses estabeleceram uma 
Missão Militar, antes do Golpe de 1976, a Triple A 
(Aliança Anticomunista Argentina) estabeleceu fortes 
vínculos com as Forças Armadas, sendo responsável 
por diversos atentados anteriores e posteriores ao gol-
pe. A proliferação também pode ser vista na Itália, com 
a organização de um grupo de extrema-direita, denomi-
nado Avanguardia Nazionale, um esquadrão da morte 
notório que esteve envolvido no atentado a Bernard 
Leighton, ex-ministro de Salvador Allende, que por 
ocasião do Golpe no Chile, perpetrado por Pinochet em 
1973, teve de se refugiar na Itália.

Esses diversos esquadrões estiveram envolvidos 
em práticas de extermínio contra o “inimigo” que de 
acordo com a teoria desenvolvida por Trinquier, pode-
ria adquirir qualquer roupagem, indo do “comunista” 
na Indochina, passando pelos “independentistas” arge-
linos e retornando para a América do Sul com a no-
menclatura de “subversivo”, “comunista” ou quaisquer 
outros matizes necessários.

No Brasil, o surgimento dos Esquadrões da 
Morte data dos anos de 1950. Mas foi sob os auspícios 
da Ditadura Militar, inaugurada em 1964, que esses 
grupos ganharam notoriedade:

Dadas as evidências, notamos que a existência dos 
Esquadrões da morte, sua atuação e principalmente 
a proteção que recebiam, extravasava a classificação 
de crimes comuns, tampouco se limitavam a sanha 
de policiais justiceiros que se arvoravam em acabar 
com o crime na cidade de São Paulo. Eles mantinham 
vínculo vital com o aparelho repressivo, estando 
diretamente atrelada à repressão política enquanto 
braço armado da perseguição política. Tais constata-
ções se evidenciam pela atuação do delegado Sérgio 
Paranhos Fleury, chefe da polícia política do Dops-SP 
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e líder dos Esquadrões da Morte, e o acobertamento 
dado pelos representantes do Estado à prática deste 
indivíduo (MATTOS, 2014, p. 2).

As relações entre a instrução no CIGS e 
Operações Encobertas no Cone Sul

A história da organização das Operações entre 
os Serviços Secretos no Cone Sul ainda é pouco conhe-
cida. Sabe-se hoje que esses Serviços se organizaram 
com suas forças nacionais na região e formaram uma 
série de atividades conjuntas, que venho nomeando 
como “encobertas”.6

Tal terminologia foi adotada ao longo da pesqui-
sa de doutoramento, que demonstrou ter acontecido um 
sem número de ações entre os Exércitos, Serviços de 
Informações e, inclusive, entre Esquadrões da Morte. 

Grande parte das pesquisas que versam sobre 
o tema, tratam primordialmente sobre a Operação 
Condor ou algumas outras operações que ganharam 
maior notoriedade. Mas a diversidade de documentos, 
especialmente do Arquivo do Horror (Paraguai), de-
monstram que há que se pensar nessas atividades numa 
perspectiva de maior alcance.

Em qualquer caso, o entrelaçamento das ativi-
dades de formação dos militares no Cone Sul com as 
Operações que se desencadearam na região levanta 
mais uma perspectiva de análise, que merece ser mais 
bem investigada. Do ponto de vista da organização des-
ses aparatos, temos como um modelo geral que:

Os Estados que enfrentam insurgências usualmente se 
valem de vários tipos de estruturas paramilitares como 
parte de suas estratégias contrainsurgentes. De fato, a 
formação de milícias ao longo da criação de “aldeias 
fortificadas”, as quais se descrevem como programas 
“locais” ou de “autodefesa” (Armstrong 1964:30), é 
considerada como uma parte essencial dos esforços 
de contrainsurgência (Hedman, 2000, p.133, Barton 
1953). Os ditadores que enfrentam insurgências ou 
antecipam mobilizações populares massivas acompa-
nhadas de táticas terroristas também frequentemente 
apelam a esquadrões da morte. Dois exemplos são a 
Guerra Suja na Argélia e a operação chilena “Condor” 
e mais recentemente a repressão no Uzbequistão 
(KALYVAS; ARJONA, 2005, pp. 35-36).

6. SILVA, Jussaramar da. Trocas de Informações e Transferên-
cias Extrajudiciárias entre as ditaduras militares na América do Sul 
(1960-1970). In REIS FILHO, Daniel Aarão. [et al.]. À sombra das 
ditaduras: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro:Edit. Mauad X, 
2014.

Dos dados apresentados por Robin (2014) acerca 
da formação dos militares e o entrelaçamento dos ser-
viços secretos na América destaca-se que:

Segundo as estatísticas elaboradas pela direção da es-
cola em 1994, cerca de 60.000 oficiais latino america-
nos seguiram seus cursos desde sua criação em 1946, 
dos quais 8679 eram colombianos, 4049 bolivianos, 
2405 chilenos, 4693 nicaraguenses, 6676 salvadore-
nhos, 3691 hondurenhos, 1676 guatemaltecos, 355 
brasileiros e 931 argentinos.
Destas cifras, ressalta que o Brasil e Argentina, cujos 
efetivos militares são, de longe, os de maior número 
do Hemisfério Sul, são, todavia, os que menos ofi-
ciais enviaram. Sobre o primeiro país, isto se explica, 
como se verá, pela existência no país de uma escola 
de treinamento em guerra antisubversiva que é a có-
pia de Fort Bragg (ROBIN, 2014, p. 254). 

Como se vê na própria indicação da autora, o 
CIGS foi suporte e difusor da doutrina francesa no 
Brasil. Segundo uma reportagem do Portal G1, os da-
dos de formação de estrangeiros no CIGS perfizeram 
um total de 444 pessoas. Embora não seja um número 
tão considerável quanto o da Escola das Américas, é 
possível compreender que se tratou de um local de di-
fusão doutrinária e que não se ateve apenas ao Brasil.7  
O que se observa, ao longo da bibliografia e reportagens, 
aponta numa perspectiva de longa duração, que a pro-
pagação da Doutrina da Guerra Contrarrevolucionária 
teve longo alcance. Se, como vimos acima, a Escola 
das Américas tornou-se um lugar dessa Doutrina, por 
sua formação com os franceses, no Brasil, os índices de 
mortos e desaparecidos, bem como as prisões e tortu-
ras, demonstram também que o país conviveu com esse 
tipo de ensinamento. E curiosamente, não só aprendeu, 
mas também ensinou, não em números consideráveis 
em treinamento como na Escola das Américas, mas em 
uma série de atividades conjuntas que determinaram 
a caçada ao “inimigo”, dentro e fora das fronteiras 
nacionais, no formato das Operações Encobertas.

Os relatos do Coronel Contreras, o Chefe da 
Direção Nacional de Inteligência (DINA) do Chile, 
demonstram a importância da presença dos chilenos 

7. Dos dados apresentados no Portal, os estrangeiros são da seguin-
te origem e quantitativos: França/Guiana Francesa: 93; Equador: 58; 
Argentina: 52; Guiana: 39; Suriname: 31; EUA: 26; Venezuela: 24; 
Peru: 23; México: 17; Paraguai: 16; Angola: 11; Chile: 8; Colôm-
bia: 7; Guatemala: 7; Panamá: 6; Bolívia: 4; Espanha: 4; Uruguai: 4; 
África do Sul: 3; Portugal: 3; Bélgica: 2; Inglaterra: 2; Alemanha:1; 
Canadá: 1; Itália: 1, República Dominicana: 1. http://g1.globo.com/
am/amazonas/guerra-na-selva/platb/. Acesso em 01/06/15.
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por lá nos treinamentos. Em entrevista a Robin (2014), 
Contreras explica a presença dos brasileiros no Chile 
desde 1971 e portanto, dois anos antes do Golpe que 
derrocou Allende do poder.

R- Conheceu o General Aussaresses?
C- Não pessoalmente, mas ele formou chilenos no 
Brasil. A cada dois meses eu o enviava contingentes 
da DINA, para que os treinassem. Foi também ins-
trutor de oficiais brasileiros. Trabalhava sobretudo na 
Escola de Inteligência de Brasília, mas ia regularmen-
te a Manaus.
R- Manaus era um centro de instrução importante 
para os países do Cone Sul?
C- Sim! Para alguém chegado do Chile ou Argentina, 
não era nada agradável, o clima de Manaus é muito 
desagradável!
R- E foi assim que o Chile fez trazer consultores 
brasileiros?
C- Para a DINA? Não. Os brasileiros que vieram fo-
ram sobretudo economistas...
R- Todavia, o coronel Castro Sauritain me confirmou 
que, desde setembro de 1971, chegaram do Brasil as-
sessores especialistas em interrogatórios.
C- Ah, bom, disse isso. Era sem dúvida para ajudar 
aos serviços de inteligência do exército... (ROBIN, 
2014, p. 272, tradução da autora).8

Há, conforme se vê na transcrição dos dados 
acima, uma certa dissonância entre os números que o 
CIGS informou e os índices que Contreras apontou. 
Embora esse último não tenha apresentado dados pre-
cisos, quando responde que “eu o enviava contingentes 
da DINA, para que os treinassem”, parece bastante ra-
zoável supor que não se tratou apenas dos oito chilenos 
que constam de formados noticiados pelo Portal G1. 
Além disso, na parte introdutória do trabalho, foi desta-
cada matérias jornalísticas acerca da localização e tipo 
de treinamento no CIGS. Conforme se pode observar, 
não foi explicado ao telespectador quais cursos são ofe-
recidos nas demais bases, restando mais uma dúvida 
sobre o tipo de ensinamento e contingentes nacionais e 
estrangeiros em treinamento. Outrossim, é importante 
compreender que para além dos formados, a doutrina 
adentrou-se na composição das forças de segurança. 
Esse é o aspecto que mais nos importa neste trabalho: 

8. As indicações com a letra R, são da entrevistadora, Marie Mo-
nique Robin, e C, são do entrevistado, Manoel Contreras. Essas 
indicações foram inseridas de forma a facilitar a compreensão do 
leitor, não constando do original.

as repercussões de Manaus puderam ser sentidas em 
todo o Brasil e também no Cone Sul. A doutrina pode 
ser resumida nos seguintes passos:

A guerra revolucionária é diferente da guerra conven-
cional porque coloca o recurso às armas no final e 
não no começo do conflito. Ela se constitui de um 
processo diversificado e prolongado, cuja evolução 
pode ser dividida em cinco etapas. A primeira seria 
a da preparação cautelosa do terreno que se pretende 
conquistar, ou seja, a população. Nessa etapa, os mi-
litantes agem sem declarar seus objetivos. A segunda 
fase se expressa na constituição de uma rede de or-
ganizações subversivas, controladas pelos militantes. 
Nesse estágio, formam-se bases que subvertem a ca-
pacidade de ação governamental. Surgem as manifes-
tações, tumultos e atos de sabotagem. A terceira etapa 
marca-se pela constituição de grupos armados, que 
iniciam ações de menor escala, destinadas a corroer 
os poderes constituídos. É a fase do terrorismo como 
principal método de ação. A penúltima etapa é a do 
estabelecimento de zonas liberadas ou bases d’appui, 
onde o Exército regular não consegue mais entrar. O 
passo seguinte é a formação de um governo provisó-
rio, que procura reconhecimento externo. Forma-se 
um exército regular revolucionário. A quinta etapa é 
a da conquista do poder numa ofensiva final. É fun-
damental notar que essas fases se sucedem muitas 
vezes sem fronteiras nítidas, pois a fluidez é a prin-
cipal característica da guerra revolucionária. De todo 
modo, a guerre révolutionnaire fornecia uma régua 
com a qual se podia medir o agravamento da ameaça 
revolucionária. O único modo de evitar a progressão 
desse processo seria derrotar os revolucionários com 
suas próprias armas. Assim, no centro da doutrina da 
guerre révolutionnaire aparece a ideia de guerra psi-
cológica (MARTINS FILHO, 2004, pp. 17-18).

Assim, podemos concluir que ante o temor da 
organização de forças revolucionárias no Cone Sul, as 
Forças de Estado, sejam elas de Exércitos, sejam dos 
órgãos de informações, coadunaram, conjuntamente, 
na perspectiva da caçada ao inimigo, utilizando o ver-
niz necessário às feições da nova ordem.
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MODELOS DE GOLPE DE ESTADO NA AMÉRICA LATINA

Héctor Baéz Mondragon*

Frequentemente se associa a ideia de golpe de 
Estado com a de golpe militar, mas como vamos ver, a 
intervenção militar é somente uma parte de tal fenôme-
no e cumpre um papel diferente conforme os distintos 
tipos de golpe, cujas caraterísticas vamos tentar sinte-
tizar aqui, sem pretender esgotar em um esquema a di-
versidade, nem tentar forçar todos os golpes de Estado 
acontecidos na América Latina para que se acomodem 
em uma classificação.

O primeiro tipo de golpe e de ditadura é o que 
é executado ou resulta de uma intervenção das tropas 
dos Estados Unidos. Por exemplo, na Nicarágua entre 
1907-1910, o Estados Unidos interveio para derrotar o 
presidente José Santos Zelaya e estabelecer um gover-
no conservador. Em 1907, aproveitando um conflito de 
limites entre a Nicarágua, Honduras e Salvador, buques 
de guerra estadunidenses ocuparam diversos portos de 
nicaraguenses; em 1909, dois barcos de guerra e mer-
cenários norte-americanos intervieram a favor de uma 
rebelião contra Zelaya, o qual se demitiu para evitar 
uma invasão do território nacional, tendo sido substi-
tuído por José Muniz. Este tentou retomar Bluefields, 
porém os marines desembarcaram e Muniz se demitiu, 
triunfando o golpe de Estado.

Em 1912, uma rebelião contra o governo im-
posto pelos Estados Unidos foi derrotada, graças a um 
novo desembarque de marines que tomaram a cidade 
de Granada. O país ficou ocupado pelas tropas norte-
-americanas até 1925, mas os marines voltaram em 
1926 para enfrentar mais um levantamento e perma-
neceram até 1933 (WHEELOCK, 1975). Entre 1925 y 
1926, para perpetuar a sua presença, os estadunidenses 

treinaram uma força de controle interna, a Guarda 
Nacional que, em 1926, chamavam de Constabulary, 
constituindo-se como uma tropa auxiliar de sua última 
invasão. Em 1933 Anastásio Somoza García foi no-
meado comandante da Guarda, com a que, em 1934 
assassinou Augusto César Sandino e em 1936 derrubou 
o governo civil.

Uma experiência anterior de formação de uma 
Guarda Nacional como força títere tinha acontecido 
na República Dominicana em 1917, depois da inva-
são estadunidense de 1916. Renomeada como Policia 
Nacional, quando as tropas de Estados Unidos mar-
charam em 1924, a guarda tinha como terceiro na 
hierarquia Leónidas Trujillo. Novamente renomeada 
de Brigada Nacional, quando assumiu o General de 
Brigada Trujillo, seu máximo comandante passou a se 
chamar Exército Nacional em 1928. Trujillo derrubou 
o presidente civil em 1930 e depois foi eleito presiden-
te, controlando o país até o seu assassinato em 1961 
(DIEDERICH, 1990, p. 258). 

Um antecedente imediato da imposição de go-
vernos latino-americanos por invasão foi o golpe de 
Estado no Hawai, em 16 de janeiro de 1893, executado 
por um cruzador e duas companhias de marines estadu-
nidenses e pelas milícias de colonos norte-americanos. 
A rainha Liliʻuokalani se rendeu no dia seguinte, sendo 
as ilhas anexadas aos Estados Unidos.

Após a guerra de 1898, EUA tomou da Espanha, 
Cuba, Porto Rico e Filipinas. Para Porto Rico foi no-
meado um governador militar até a edição da Lei 
Foraker, de 1900, que estabeleceu um governador ci-
vil nomeado pelo Presidente norte-americano, situação 
que permaneceu até 1946, quando então os porto-ri-
quenses puderam eleger seu presidente a partir de1948. 
Mas até 1952 foi considerado delito içar a bandeira de 
Porto Rico em seu próprio país.

Cuba foi ocupada em 1º de janeiro de 1900, 
quando foi estabelecido o governo interventor de John 
Brooke o qual condicionou a independência da Cuba à 
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nização Nacional Indígena da Colômbia ONIC e por 30 anos das 
organizações camponesas de Colômbia. Foi consultor do PNUD e 
da OEA sobre povos indígenas; da OIT e UNFPA para as migrações 
de trabalhadores; da OIM sobre decretos para deslocados pela vio-
lência; do IICA sobre economia camponesa; e do Banco Mundial 
sobre Reservas Campesinas.



44 Héctor Baéz Mondragon

aprovação da chamada Emenda Platt, segundo a qual 
os Estados Unidos podiam intervir na ilha, além de 
obrigar o país a uma gestão monetarista de sua dívida 
pública. A ilha também foi obrigada a aceitar tratados 
comerciais que garantiam a livre entrada de produtos 
e investimentos estadunidenses e a aceitar instalações 
de serviços e a base militar de Guantánamo. Com am-
plo apoio dos grandes fazendeiros foi criada a Guarda 
Rural Cubana, o que facilitou uma nova intervenção 
norte-americana militar entre 1906 e 1909, assumindo 
William Taff, o cargo de governador interventor.

No Panamá, após render os rebeldes liberais em 
28 de novembro de 1901, marines desembarcaram na 
cidade de Colón e tomaram as rotas que a comunica-
vam com a cidade de Panamá. Em 1903 enviaram a 
esta cidade, primeiro o USS Nashville e depois o Dixie, 
impedindo o avanço de tropas enviadas pela Colômbia 
para defender a sua soberania sobre o istmo. Outros oito 
couraçados ancoraram nos litorais para assegurar que 
Estados Unidos ocupasse a zona do canal de Panamá 
da Colômbia, estabelecendo um governo panamenho 
títere, cujos presidente era empregado da Companhia 
da Ferrovia, propriedade de estadunidenses e seu mi-
nistro do Exterior, um francês da Companhia do Canal 
(BELUCHE, 2003).

No Haiti os marines entraram no país em 17 de 
dezembro de 1914 para levar para Nova York as reser-
vas de ouro do Banque da République e depois volta-
ram no dia 28 de julho de 1915 para derrotar o movi-
mento rebelde de Rosalvo Bovo (COUPEAU, 2008); 
submeteram o país à lei marcial, criaram o Haitian 
Constabulary ou Gendarmerie d’Haïti, força mili-
tar colaboracionista, depois renomeada como Garde 
d’Haïti; executaram o líder da resistência Charlemagne 
Péralte e conseguiram impor como presidente Philippe 
Sudre Dartiguenave até 1922 e depois Louis Borno até 
1930, quando permitiram que uma Assembleia eleita 
escolhesse o presidente. As tropas estadunidenses so-
mente abandonaram o país em 1934 (SCHMIDT 1971). 
Á saída dos norte-americanos as tropas foram reno-
meadas Forças Armadas d’Haiti, pelo ditador François 
Duvalier, em 1958 (LAGUERRE 1993, 107), as quais 
protagonizariam depois vários outros golpes de Estado.

O segundo tipo é o golpe executado fundamental-
mente pela intervenção dos exércitos nacionais para de-
ter e reverter um processo de reformas ou de revolução 
social. O golpe do 19 de fevereiro de 1913 no México 
pode ser considerado como um modelo desse tipo. Em 
plena revolução mexicana, vários militares de carreira, 

chefiados por Félix Díaz, o sobrinho do demitido ditador 
Porfirio Diaz, tentaram derrubar o governo do presidente 
democraticamente eleito, Francisco Madero.

Coordenados pelo embaixador Henry 
Lane Wilson, na embaixada dos Estados Unidos 
(GARCIADIEGO 2005, p. 169), Félix Díaz e o coman-
dante do exército general Victoriano Huertas assinaram 
um pacto para derrubar Madero. Em 18 de fevereiro de 
1913, o presidente foi preso pelos golpista e, juntamente 
com o vice-presidente, executado em 1922. Este golpe, 
apoiado pelos grandes fazendeiros e parte dos empresá-
rios, tinha como objetivo reverter a revolução e impedir 
a reforma agrária. Mas, o golpe, ao invés de conter a 
revolução, foi o sinal para que a guerra camponesa se 
espalhasse pelo país e Huertas foi derrotado pelas forças 
de Emilano Zapata, Pancho Villa e Venustiano Carranza 
em 15 de julho de 1914 (GILLY, 1971).

Mais um exemplo destacado deste tipo de golpe 
foi a derrubada do governo de Jacobo Árbenz em 1954, 
na Guatemala.  Um processo de reformas, iniciado com 
a Revolução de 1944, se aprofundou após a posse de 
Árbenz como presidente. A empresa bananeira United 
Fruit reagiu contra Árbenz por causa da implantação 
de uma legislação trabalhista e fechou plantações. 
Decretada a reforma agrária em 1952 os latifundiários 
guatemaltecos fizeram frente comum com a companhia 
bananeira e, num plano decidido com a participação do 
ditador nicaraguense Somoza, prepararam e executa-
ram o golpe de Estado.

Em 18 de junho de 1954 as tropas comanda-
das pelo coronel Carlos Castillo Armas entraram na 
Guatemala desde Honduras e Salvador; foram derrotadas 
pelo menos em dois pontos, mas a maioria do exército se 
rebelou e Árbenz se demitiu em 27 de junho. Uma junta 
militar negociou com Castillo. Ele e o major Trinidad 
Oliva se integraram na junta em 4 de julho. Castillo foi 
eleito presidente como único candidato e tomou posse 
no dia 1º de setembro do mesmo ano. Derrogou a refor-
ma agrária devolvendo 57 fazendas aos latifundiários, 
proibiu os sindicatos de trabalhadores e os partidos de 
esquerda e distribuiu blocos petroleiros entre as empre-
sas estadunidenses (TORIELLO, 1955).

Vários outros golpes de Estado poderiam ser 
classificados nesse tipo, entre eles o de Juan Vicente 
Gómez contra Cipriano Castro na Venezuela em 1908, 
que reverteu as nacionalizações e restabeleceu os in-
teresses de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e 
Holanda no país. Também contra qualquer reforma 
se deu o golpe do general Maximiliano Hernández 
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Martínez, do 2 de dezembro de 1931, que esmagou a 
insurreição popular de 1932. Outro exemplo foi o golpe 
militar em Honduras, em 1963, que também conseguiu 
deter um processo de reformas. No governo de Ramón 
Villeda havia sido aprovado um código trabalhista e 
uma reforma agrária. Para impedir que o candidato 
Modesto Rodas ganhasse as eleições e aprofundasse as 
reformas sociais, no dia 3 de outubro de 1963 o coronel 
Owaldo López Arellano deu o golpe, anulou a reforma 
agrária e criou o grupo paramilitar Mancha Brava para 
atacar aos opositores (MILLER, 1995).

Na Argentina o golpe de 1963, que derrubou 
Arturo Frondizi e o de 1966, seguido da ditadura mili-
tar de Juan Carlos Onganía, tinham como objetivo de-
ter processos de democratização, atingir o crescimento 
das lutas operárias e impor medidas anti-trabalhistas. 
Também o do 24 de março de 1976 que esmagou os 
movimentos sociais com o pretexto de enfrentar as 
guerrilhas, destruiu as reformas democráticas e impôs 
o neoliberalismo.

Na Bolívia há uma lista de golpes militares 
destinados a impedir as reformas sociais. O general 
Carlos Quintanilla tomou o poder em 23 de agosto de 
1939, depois do suposto suicídio do presidente Germán 
Busch, e derrogou o decreto de Busch que obrigava os 
barões do estanho a depositar no Banco Central suas 
divisas advindas das exportações. A seguir organizou 
uma eleição que definiu como novo presidente o di-
reitista general Enrique Peñaranda. Doze anos depois, 
em maio de 1951, Hugo Ballivián deu um novo golpe 
militar para impedir que Víctor Paz Estenssoro tomasse 
posse na presidência, após ganhar as eleições seis dias 
antes, com um programa que previa a nacionalização 
das minas de estanho, direitos trabalhistas e uma re-
forma agrária. O golpe foi derrotado por uma grande 
mobilização armada de operários e camponeses no dia 
11 de abril de 1952. Mas em 1970 o general Rogerio 
Miranda derrubou o governo de Alfredo Ovando que 
tinha nacionalizado a Gulf Oil.

Nove anos depois, um novo golpe capitaneado 
pelo general Alberto Natusch, em novembro de 1979, 
seguido do de outro general, Luis García Meza - em 
julho de 1980, também tiveram como objetivo abortar 
o processo de democratização na Bolívia, caracteriza-
do pelo crescimento de forças políticas de esquerda. 
Natusch conseguiu manter-se apenas duas semanas, 
mas García Meza realizou um governo sanguinário du-
rante mais de um ano, em parceria com narcotraficantes.

O terceiro tipo pode ser considerado um desdo-
bramento do segundo e acontece quando a intervenção 
militar é parte concluinte da ação sistemática dos po-
deres econômicos, incluída a mídia, e principalmente 
da mobilização massiva da sociedade civil que se pola-
riza totalmente: enquanto a classe média impulsiona o 
golpe incentivando-o, outra parte da sociedade civil se 
mobiliza, também massivamente, contra os golpistas. 
Os golpes de Estado da Argentina em 1955, do Brasil 
em 1964, da Bolívia em agosto de 1971, do Chile em 
1973, são os exemplos mais notórios.

A polarização a Argentina foi o antecedente do 
golpe gorila de 1955. Já no golpe do 6 de setembro de 
1930 que levou ao governo o general José Félix Uriburu 
e depois à Década Infame, é possível ver tal polariza-
ção (PUIGGRÓS, 2006, v. II, pp. 197-230). A primeira 
eleição de Perón foi conseguida derrotando uma grande 
coalizão, a União Democrática, que congregava desde 
os conservadores, os empresários da União Industrial 
e os grandes fazendeiros da Sociedade Rural, até os 
partidos Socialista e Comunista, com um candidato do 
partido Radical. Esta aliança foi puxada pelo embaixa-
dor dos Estados Unidos, Spruille Braden (PUIGGRÓS, 
2006, v, pp. 136-145). Sua primeira expressão foi o 
Manifesto do Comercio e a Indústria, de 16 de junho 
de 1945 (GODIO, 2000, p. 823), respondido com a ma-
nifestação dos sindicatos “contra a reação capitalista” 
em 12 de julho seguinte (MTUSHITA, 1986, p. 287), 
a primeira na qual milhares de trabalhadores se auto-i-
dentificavam com “peronistas” (LUNA, 1971, p. 219). 
Em 19 de setembro de 1945, mais de 200 mil pessoas, 
quase todas de classe média ou alta (LUNA, 1971,  
p. 219), marcharam “pela constituição e a liberdade” 
contra o governo do presidente Edelmiro Farrell e o seu 
vice-presidente e ministro Perón. Os jovens gritavam o 
lema “não à ditadura das alpargatas” (LOPEZ, 1975,  
p. 410). O pronunciamento de 8 de outubro, dos mili-
tares comandados pelo general Eduardo Ávalos, exigiu 
a destituição de Perón, que se demite no dia seguinte, 
acabando preso quatro dias depois. Este primeiro golpe 
civil-militar anti-peronista fracassou no 17 de outubro 
de 1945, quando centenas de milhares de operários e 
a população dos bairros dos pobres saíram às ruas da 
grande Buenos Aires e chegaram à Praça de Maio exi-
gindo a liberdade de Perón (PUIGGRÓS, 2006, v. V, 
152-160). Livre, este se candidatou às eleições de 1946, 
nas quais derrotou o candidato da União Democrática, 
José Tamborini. Mas o confronto continuou até 1955, 
quando, nas eleições, Perón passou de 43% dos votos, 
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com a participação de 83% dos eleitores em 1946, para 
63% com a participação de 88%, incluídas, pela pri-
meira vez, as mulheres, em 1951.

A partir daí grupos conservadores, radicais e 
socialistas optaram pela via armada e formaram “co-
mandos civis”, um dos quais integrado por radicais que 
explodiu duas bombas numa manifestação peronista, 
matando 6 pessoas e ferindo mais de 90.

Desde 1954, após da legalização do divórcio, a 
Igreja Católica foi a cabeça da oposição a Perón. No 
ano seguinte, em 11 de junho, a Ação Católica e os 
partidos Radical e Socialista chamaram a procissão do 
Corpus Christi na Catedral de Buenos Aires, que virou 
uma manifestação de 300 mil pessoas contra Perón. Os 
sindicatos e os peronistas responderam convocando um 
“desagravo à bandeira”. Trinta aviões de guerra da ma-
rina bombardearam a Casa Rosada, a Praça de Maio 
e a sede da Confederação Geral dos Trabalhadores 
(CGT), matando mais de 400 pessoas e ferindo 2.000. 
Os “comandos civis e grupos da marina atacaram em 
vários pontos, mas foram derrotados por tropas leais 
a Perón (VERBITSKY, 2007). Grupos peronistas ata-
caram igrejas clamando vingança, o que multiplicou a 
mobilização católica contra Perón.

Os “comandos civis” e os enfrentamentos se 
multiplicaram pelo país e em 16 de setembro um le-
vantamento militar, chamado por seus autores de 
Revolução Libertadora conseguiu sucesso após 3 dias 
de combates. Perón se demitiu e tomou posse o gene-
ral Eduardo Leonardi. Milhares de pessoas de classe 
média e alta aclamaram os tanques de guerra nas ruas. 
Cem mil receberam no porto os autores do bombardeio 
de três meses antes.

Leonardi tentou negociar um acordo nacional 
com os peronistas e a CGT para restabelecer a paz, 
mas foi derrubado em 13 de novembro pela junta de 
governo, puxada pelo almirante Isaac Rojas, que de-
clarou presidente ao general Pedro Aramburu. Apoiado 
pelos conservadores, radicais e socialistas, Aramburu 
ilegalizou o peronismo, depois o Partido Comunista, 
interveio na CGT e em cada sindicato e encarcerou 9 
mil sindicalistas.

Em 16 de abril de 1956, Aramburo derrogou a 
reforma constitucional de 1949 que, em particular, de-
terminava a nacionalização das minas e das jazidas de 
petróleo; a estatização dos serviços públicos; a função 
social da propriedade e a igualdade da mulher e do ho-
mem no casamento.

A mudança da Constituição por um governo de 
fato, o fuzilamento do general Juan José del Valle e ou-
tros militares peronistas e a eleição da Constituinte do 
57, sem possibilidade de participação dos peronistas, 
causou a divisão dos golpistas e uma dissidência dos 
radicais chamada intransigente. A resistência peronis-
ta, fundamentalmente operária, se transformou, após os 
golpes dos anos 60, em uma resistência geral da classe 
trabalhadora unida com a população pobre mobilizada 
e, finalmente, agregou a maioria das classes médias.

No Brasil a chamada Revolução Restauradora, 
ou seja, o golpe civil-militar de 1964, pertence ao 
mesmo tipo de acontecimento histórico-político que 
o golpe gorila de 1955 ou “revolução liberadora” da 
Argentina. As forças que garantiram o sucesso deste 
golpe começaram a se congregar na luta contra o go-
verno de Getúlio Vargas em 1954, comandada desde 
a rádio Globo por Carlos Lacerda, do partido União 
Democrática Nacional (UDN) da direita liberal 
(CALABRE, 2004). A mídia que sofreu a ira popular 
depois do suicídio de Getúlio, continuou sendo uma 
plataforma de crítica da política trabalhista.

Assim como a onda de paralizações, puxada pela 
denominada Greve dos 300 mil em março de 1953, re-
sultou na alta geral dos salários em 1954, apesar da 
oposição dos empresários, o sucesso da greve dos 700 
mil (CORRÊA, 2008) provocou o avanço trabalhista 
criticado pelos círculos patronais e pela mídia. A luta 
camponesa pela reforma agrária somou-se à dos ope-
rários urbanos e foi neste momento que surgiu a socie-
dade Tradição, Família e Propriedade, liderada pelo 
bispo Antônio Mayer e Geraldo Sigaud, TFP (SILVA, 
2009), em defesa da propriedade latifundiária.

Á UDN e a Lacerda se uniram o governa-
dor de São Paulo, Ademar Barros, do Partido Social 
Democrático (PSD) e o integralista Plínio Salgado. Até 
1963 o centro da conspiração foi a articulação entre o 
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), e o 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), na 
verdade organizações política do patronato (CODATO 
y OLIVEIRA, 2004), fortemente patrocinados pelo di-
nheiro estadunidense, que centram seu discurso público 
na luta contra o “comunismo” do governo (DREIFUSS, 
1981). Paralelamente apareceram grupos paramili-
tares como o Comando de Caça aos Comunistas e o 
Movimento Anticomunista.

Como resposta à mobilização de 200 mil pessoas 
na cidade do Rio de Janeiro, em apoio ao presidente 
João Goulart, conhecida como Comício da Central do 
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Brasil, em 13 de abril de 1964, a coligação de forças 
opositoras convocou a Marcha da Família com Deus 
pela Liberdade em São Paulo, em 19 de março, da qual 
participaram 500 mil pessoas. O IPES tinha ministrado 
cursos para mulheres, ensinando-as a pregar a união da 
família contra o comunismo (SILVA 2007, pp. 1-25). 
Promoveram ainda a marcha da Sociedade Rural e 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP).

A marcha conseguiu impulsionar a “intervenção 
militar” do general Olimpo Mourão, em 31 de março 
de 1964, desde Minas Gerais, comemorada como a 
Marcha da Vitoria, no Rio, da qual participou um mi-
lhão de pessoas. No mesmo dia, aparentando cumprir 
as formalidades constitucionais, foi votado o impeach-
ment do presidente Goulart pelo Congresso, tomando 
posse o presidente da Câmara dos Deputados, Rainieri 
Mazzili.

A formalidade do impeachment resultou patéti-
ca, mas serviu para cumprir com a exigência de agir 
dentro do “quadro de democracia constitucional”, exi-
gência do governo dos Estados Unidos (TAVARES, 
2012) e atender às normas que o governo de Lyndon B. 
Johnson tinha imposto aos golpistas hondurenhos, mas 
que já não seriam exigidas no mês seguinte, no concer-
nente ao general René Barrientos, na Bolívia.

Em 9 de abril, uma junta militar de comandan-
tes em chefe promulgou o Ato Institucional nº 1 que 
permitiu suspender os direitos políticos pelo prazo de 
dez anos e cassar mandatos legislativos, assim como 
definiu a eleição do novo presidente pelo Congresso 
que, após a cassação de 41 opositores ao golpe, esco-
lheu o marechal Castelo Branco, que governou desde 
15 de abril. O período presidencial devia terminar em 
janeiro de 1966, mas em 15 de julho de 1964 foi pror-
rogado até março de 1967.

Em 24 de dezembro de 1964, Castelo Branco 
derrogou a lei de Goulart que versava sobre o mono-
pólio estatal da mineração, endossando o desenvol-
vimento privado das reservas de minério do Brasil. 
Em 15 de junho de 1966, uma nova Corte Federal de 
Apelações decidiu reestabelecer o direito da empresa 
Hanna Mining de explorar os depósitos de ferro em 
Minas Gerais. O contrato com a Hanna tinha sido de-
clarado nulo pelo governo de Jânio Quadros e a sua 
decisão havia sido ratificada pelo governo de Goulart 
(GALEANO, 1990).

Até outubro de 1965, tanto Lacerda quan-
to Barros, acreditavam que poderiam ser o próximo 

presidente, mas o partido do primeiro foi derrotado nas 
eleições diretas para governador da Guanabara e de 
Minas Gerais, resultando eleitos dois conhecidos cola-
boradores do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que 
tinham sido cassados por seu amigo, Castelo Branco.

O Ato Institucional nº 2 suprimiu as eleições 
diretas para presidente, declarou extintos os partidos 
políticos e cancelados os seus registros. Após o Ato 
complementar nº 4, de 20 de novembro de 1965, foi 
organizado um bipartidarismo obrigatório e a chama-
da “linha dura” militar significou o fechamento do 
Congresso; a cassação de Barros e outros políticos 
acusados de corrupção. Uma nova Constituição e, no 
governo do marechal Costa e Silva, em 1968, o Ato 
Institucional nº 5, multiplicou os poderes do executivo 
para suprimir direitos.

Lacerda terminou constituindo, em 1966, uma 
Frente Ampla contra a ditadura militar, juntamente com 
Goulart e Kubitschek, mas foi somente em 1983 que se 
desenvolveu o movimento Diretas Já!, no qual atuaram 
tanto os movimentos operários e camponeses, como a 
classe média com os políticos partidários do retorno à 
democracia.

Na Bolívia, em 1971, o embaixador dos Estados 
Unidos, Ernest Siracusa, juntamente com os grandes 
fazendeiros das terras baixas de leste e com a direitista 
Falange Socialista Boliviana (FSB) e o, nessa época 
centristas, Movimento Nacionalista Revolucionário 
(MNR) de Víctor Paz, articularam a Frente Popular 
Nacionalista em torno do coronel Hugo Bánzer para 
derrubar o governo de Juan José Torres (SIVAK, 1980, 
p. 21), no que foram apoiados pelas ditaduras do Brasil 
e da Argentina.

Uma tentativa de golpe fracassou em janeiro de 
71, rejeitada por grandes mobilizações de operários e 
estudantes que estabeleceram uma Assembleia Popular 
(ANDRADE 2006). Bánzer foi preso em 19 de agosto 
quando estava prestes a dirigir um novo golpe, mas os 
comandos paramilitares da FSB atacaram as organiza-
ções e mobilizações operárias, camponesas e estudan-
tis na cidade de Santa Cruz, sendo massacrados pelo 
coronel Andrés Salich Chop que comandou as ações 
militares até tomar La Paz, em 21 de agosto, resgatar e 
colocar Bánzer na presidência (SIVAC, 2008, pp. 36-
38 e 48-55).

Salich foi nomeado Ministro do Interior, mas 
afastado do governo em 1972, foi assassinado sob 
tortura em 15 de maio de 1973, nas dependências do 
mesmo ministério que comandara (SIVAK, 1980, 
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pp. 137-140). Ante a recusa de Bánzer em convocar 
eleições, primeiro o MNR de Paz e depois a FSB de 
Gutiérrez, se retiraram do governo, enquanto Carlos 
Valverde, também da FSB se demitia do Ministério de 
Previdência Social e da Saúde e pegava em armas. Por 
decreto, em 9 de novembro de 1974, Bánzer anulou os 
registros dos partidos, ordenou o recesso total da ativi-
dade política até 1980, destituiu as diretorias dos sindi-
catos e as substituiu por coordenadores, estabelecendo 
o chamado “serviço civil obrigatório”, pelo qual todos 
os maiores de idade, quando requeridos para prestar 
serviços ao Estado, o fariam sem desculpa. Em 1976 
Juan José Torres foi assassinado em Buenos Aires.

Mais um caso emblemático de golpe civil-militar 
aconteceu no Chile, culminando com sucesso em 11 de 
setembro de 1973. A Unidade Popular (UP) conseguiu 
o primeiro lugar nas eleições presidenciais de 1970, 
com 36,6% dos votos para Salvador Allende, enquanto 
o candidato da direita Jorge Alessandri, apoiado pelo 
Partido Nacional e a Democracia Radical, conseguiu 
35,3%. O Congresso devia decidir entre os dois primei-
ros votados e, contra a opinião do presidente Eduardo 
Frei (SELSER, 1987, 2) a Democracia Cristã, orienta-
da por seu candidato Rodomiro Tomic, da ala esquerda 
do partido, votou por Allende, com a condição de que 
deveria respeitar estritamente a Constituição e as leis 
vigentes.

Para evitar a ratificação de Allende, o presidente 
de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenou à CIA o 
Plano II (Track II): impulsionar uma intervenção do 
exército chileno, apesar da declaração pública de seu 
comandante, o general René Schneider, de que acata-
ria a votação do Congresso. Neste momento funda-se o 
movimento fascista Pátria e Liberdade (PL) e são ati-
vados grupos armados. Para gerar o caos que justificas-
se um golpe, decidem sequestrar o general Schneider. 
O general Camilo Valenzuela, com os comandantes da 
marinha e dos carabineiros (CIA, 2000) foi encarrega-
do pela CIA de articular a missão. Mas Schneider ficou 
ferido de morte na tentativa de retenção feita por um 
grupo comandado pelo general Roberto Viaux, o plano 
fracassou e seus autores foram descobertos (SELSER 
1987, 3).

Durante todo o período do governo de Allende, 
Nixon, a CIA, as empresas norte-americanas Kennecott 
e especialmente a ITT, se dedicaram a planejar, finan-
ciar e coordenar ações e organizações golpistas. Desde 
12 de agosto de 1971 o Estados Unidos suspende os 
créditos ao Chile. Os empresários e comerciantes 

começaram a desabastecer a população para provocar 
descontentamentos. Em 21 de agosto acontece uma 
greve de comerciantes e o primeiro panelaço das se-
nhoras dos bairros aristocráticos. Pátria y Liberdade 
começa a ter presença pública (SELSER, 1991).

Uma marcha de panelas vazias se realiza em 26 
de novembro e panelaços em 1º e 2 de dezembro, termi-
nando este último com enfrentamentos. A Democracia 
Cristã começa a oposição aberta com uma acusação, no 
Congresso, contra o ministro do Interior, José Tohá, em 
23 de dezembro. A Frente para derrubar Allende se es-
tabelece numa reunião em 4 de março de 1972, da qual 
participaram, junto com os fascistas do PL, outros par-
tidos de direita, a Democracia Cristã, a Opus Dei, um 
ministro da Corte Suprema e outras pessoalidades. Em 
7 de julho a Democracia Cristã, o Partido Nacional e a 
Democracia Radical se unem para participar das elei-
ções na Confederação Democrática (CODE) (SELSER 
1991).

A guerra econômica de 1972 tinha, de um lado, 
bloqueios, suspenções, diminuições ou açambarcamen-
to da produção, especulação, embargo das exportações 
de cobre e das contas bancárias do Chile no exterior, 
greves de lojistas, greves de transportadores e fecha-
mento de fábricas.

De outro lado a mobilização popular, com o fun-
cionamento de Juntas de Abastecimento e Preços (JAP) 
nos bairros, ocupação de fábricas pelos trabalhadores, 
os cordões industriais, controle operário, intervenção 
de empresas pela Direção de Indústria e Comercio 
(DARINCO) e nacionalizações (WINN, 2009). Em 4 
de setembro 800 mil pessoas comemoram em Santiago 
o aniversário do triunfo da UP.

A partir do 8 de outubro, a greve dos proprietá-
rios de caminhões se transformou no eixo de uma pa-
ralização patronal que se espalha às lojas, aos bancos, 
a várias fábricas e fazendas, apoiada pelos grêmios de 
professionais, como os médicos, os pilotos de avião e 
os engenheiros. Choferes assalariados, pequenos lo-
jistas, as JAP, os operários nos cordões industriais, 
DARINCO e várias organizações camponesas e jo-
vens voluntários mobilizaram centenas de toneladas de 
mercadorias para enfrentar a paralização patronal, que 
somente cessou após 26 dias, quando Allende aceitou 
nomear três ministros militares, até as eleições parla-
mentares de março de 1973 (SELSER 1991).

A CODE esperava aumentar sua representação 
no Congresso, mas o resultado eleitoral surpreendeu. A 
UP passou de 36,6% apoiadores de Allende para 43,4% 
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e de 16 senadores e 54 deputados eleitos; em 1969 pas-
sou para 18 senadores e 63 deputados. A possibilidade 
de um golpe parlamentar que aglutinasse 67% dos con-
gressistas estava inviabilizada e a intervenção militar 
foi decidida pela maioria dos líderes da CODE, come-
çando pelo novo presidente do senado Eduardo Frei.

A maioria dos trabalhadores apoia ativa-
mente Allende. Nas eleições da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) 70% dos votos foram para a 
Unidade Popular, enquanto a Democracia Cristã con-
seguiu apenas 27%. Mas aproveitou o fato de ter con-
seguido a maioria dos votos em uma mina de cobre, El 
Teniente e, a partir daí, desencadear uma greve em 19 
de abril de 1973 que durou 76 dias, somando-se ao eixo 
do bloqueio patronal boicota, a produção e o comércio 
da mineração, assim como a apoia as sabotagens.

Em 27 de abril e no dia 1º de maio milhares de 
trabalhadores se mobilizaram em apoio a Allende e um 
mês depois, em 21 de junho, a CUT realizou, com su-
cesso, uma greve geral e manifestações para apoiar o 
governo: 700 mil pessoas marcharam em Santiago, um 
milhão de trabalhadores parou.

Uma semana depois a primeira tentativa de gol-
pe de Estado foi realizada pelo coronel Roberto Souper 
que, com um regimento de tanques de guerra, rodeou 
a Casa da Moeda e atacou os carabineiros de guarda. 
Vinte e duas pessoas morreram, mas os golpistas fo-
ram derrotados pelas tropas leais dirigidas pelo general 
Carlos Prats, enquanto muitas empresas foram toma-
das por seus trabalhadores. Na Praça da Constituição, 
ante uma multidão enorme, Allende anunciou a vitória 
(WINN, 2009).

Os trabalhadores conseguiram o máximo de 
produtividade nas fábricas enquanto os camponeses 
ocupavam as fazendas. Estes segmentos populares se 
mantiveram nas praças do país e em 4 de setembro, 800 
mil saíram novamente pelas ruas de Santiago em apoio 
a Allende. Mas a CODE, Nixon e os militares tinham 
decidido o golpe, espionado como funcionava cada fá-
brica, bairro e aldeia, elaborando listas negras e plane-
jando os detalhes. Desde agosto os últimos dois gene-
rais opostos ao golpe tinham se demitido. O general 
Prats, em particular, depois de ter sido vaiado pelas es-
posas dos oficiais mobilizadas na rua (SELSER, 1991).  
O assalto de Pinochet com todas as forças armadas es-
magou a resistência do presidente e seus guarda-costas 
e procedeu ao massacre de milhares de líderes. A po-
lícia política de Pinochet, a Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), perseguiu os opositores ao golpe até 

mesmo fora do país. Na Argentina, em 30 de setem-
bro de 1974, foram assassinados o general Prats e a sua 
esposa Sofía Cuthbert. Em Washington, nos Estados 
Unidos, em 21 de setembro de 1976, aconteceu o as-
sassinato do ex-chanceler Carlos Letelier e de sua as-
sistente Ronni Moffitt.

Treze dos altos dirigentes da Democracia Cristã, 
desde 13 de setembro de 1973 haviam se declarado 
em oposição ao golpe, garantindo seu apoio ao parti-
do coordenado por Eduardo Frei. O líder deste grupo 
era Bernardo Leighton e, em Roma, um fascista local 
contatado pela DINA, o feriu à bala na cabeça e o dei-
xou incapacitado mentalmente, enquanto sua esposa 
Ana María Fresno ficou paraplégica como resultado do 
mesmo atentado.

Em 18 de setembro de 1973 os ex-presidentes 
golpistas, Eduardo Frei, Jorge Alessandri (Partido 
Nacional) e o democrata radical Gabriel González 
Videla participaram, com Pinochet, do Te Deum na 
catedral (AMORÓS, 506). Frei declarou 10 de ou-
tubro o dia em que “os militares salvaram o país” 
(SELSER, 1991) e justificou o golpe em carta, datada 
de 10 de novembro, ao presidente mundial dos partidos 
Democratas Cristãos, o italiano Mariano Rumor.

Dissolvido o Congresso, proibidos os partidos 
da UP e declarados os outros em “recesso”, Frei e os 
seus seguidores esperavam uma convocatória para no-
vas eleições que não chegou. Somente em 1980, apro-
veitando a convocatória a um plebiscito para aprovar a 
Constituição pinochetista, Frei declarou publicamente 
a oposição a Pinochet. Em janeiro de 1982 Frei foi ao 
hospital submeter-se a uma cirurgia de uma hérnia, 
mas foi envenenado por médicos militares por ordem 
de Pinochet. Faleceu em 22 de janeiro. Nas pesquisas 
de laboratório realizadas em 2006 foram encontrados 
em seus ossos restos de mostarda sulfúrica e tálio 
(REYES, 2009).

O golpe no Peru, do general Francisco Morales 
Bermúdez, em 24 de agosto de 1975, poderia ser con-
siderado dentro do terceiro tipo, porque foi precedido 
pela mobilização das classes média e alta. De 28 a 30 
de julho de 1974 a juventude do distinguido distrito de 
Miraflores foi às ruas em protesto pela confiscação da 
mídia, sendo 400 deles presos. Velasco Alvarado não 
mobilizou os setores populares partidários de suas re-
formas sociais, reprimiu-as e, pressionado pelos ge-
nerais, negociou a indenização para a International 
Petroleum que confiscara em 1968.
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Uma greve da polícia que se iniciara em 01 de 
fevereiro de 1975 foi fortemente reprimida na noite 
de 4 de fevereiro. No dia 5, manifestações violentas, 
conhecidas como O Limazo, terminaram em incêndios 
e saques e foram fortemente reprimidas, ocasionando 
86 mortes (PORTOCARRERO, 2000, p. 1105). Com 
o golpe de Morales começou o desmonte das reformas 
de Velasco. A nova política económica liberal atingiu 
os trabalhadores e os setores mais pobres que reagi-
ram promovendo uma greve geral no dia 19 de julho de 
1977. Nos dias seguintes, uma onda de mobilizações 
levou à convocatória da Constituinte de 1979.

Também na Venezuela, no processo que culmi-
nou com a tentativa de golpe de estado civil-militar em 
12 de abril de 2002, contra o presidente Hugo Chaves, 
grandes mobilizações se enfrentaram a favor e contra 
o governo. De um lado a maioria dos trabalhadores as-
salariados, os favelados e os camponeses, do outro a 
grande mídia e a maioria dos empresários, puxando a 
classe média.

O particular deste golpe foi o principal e decisivo 
papel da grande mídia em contraste com o pequeno pa-
pel da intervenção militar. Um emissora de TV editou e 
falsificou a sequência dos enfrentamentos da polícia de 
Caracas contra os Chavistas e da marcha anti-Chaves, 
paralisando a maioria dos militares e permitindo que 
um pequeno grupo levasse Chaves preso e assumisse 
a presidência com o apoio de parte das forças arma-
das, configurando o golpe. Os protestas e marchas dos 
bairros operários e favelas foram seguidos e divulga-
dos pela mídia comunitária mobilizando milhares de 
pessoas e até os soldados chavistas, derrotando em três 
dias o golpe liderado pelo empresário Pedro Carmona 
(BARTLEY & O’BRIAIN, 2003). Os anos seguintes 
foram cenário de grandes marchas e enfrentamentos 
massivos e, às vezes, violentos, entre os opositores e os 
partidários do chavismo.

Na Bolívia, entre 2007 e 2008, aconteceram, na 
cidade de Sucre e nos departamentos de Santa Cruz, 
Beni, Pando e Tarija, movimentos massivos puxados 
pelos grandes fazendeiros e empresários e protagoniza-
dos pela classe média e organizações fascistas como a 
União Juvenil Cruzista. Pode-se falar de uma Guerra 
pela Constituição.

Seu objetivo era o de se opor às propostas de 
uma nova Constituição, apresentadas na Assembleia 
Constituinte pelos indígenas - camponês e operário. 
Exigiam que Sucre fosse a capital e que fossem aceitos 
Estatutos Departamentais com normas que rejeitavam 

a autonomia indígena e a camponesa, as demarcações 
e os limites da propriedade da terra e as normas eco-
lógicas e, além disso, obrigavam a arbitragem priva-
da obrigatória para os conflitos com investidores es-
trangeiros, além de manter a segurança jurídica para 
eles (MONDRAGÓN, 2008). A derrota destes movi-
mentos em 2008 permitiu a aprovação e a vigência da 
Constituição de 2009. 

Tentando sintetizar as fases dos golpes do tercei-
ro tipo, podem ser mencionadas as seguintes:

A mobilização da classe média contra as reformas 
sociais
O apoio dos partidos de centro e outros ao golpe
A intervenção militar
O golpe aos salários e ao direito trabalhista
A derrogatória das reformas
O comando do capital transnacional
O golpe aos partidos que apoiaram o golpe
O endurecimento da ditadura
A crise da ditadura
A transição

O quarto tipo é o golpe propriamente bonapar-
tista no qual militares protagonistas de revoluções 
populares se voltam contra ela, mas mantêm um ní-
vel de contradições com a oligarquia derrubada pela 
revolução.

É o caso do general René Barrientos, na Bolívia. 
Como todo Bonaparte, não foi no seu governo que co-
meçou a declinar a revolução. Desde o primeiro go-
verno de Paz Estenssoro, conforme dissemos, foram 
tomadas medidas para que a revolução fosse aceita 
pelo Estados Unidos: a participação das companhias 
estrangeiras na exploração do petróleo e do gás e a for-
mação dos militares na Escola das Américas. O latifún-
dio foi reconstruído nas terras baixas de leste. As milí-
cias camponesas foram dissolvidas voluntariamente e 
Barrientos foi o militar encarregado de convencer os 
camponeses de que o exército defenderia suas terras.

Mas Barrientos, como vice-presidente do segun-
do governo de Paz, dirigiu a repressão contra a greve 
geral operária de 29 a 31 de outubro de 1964 para, fi-
nalmente, dar o golpe de Estado em 4 de novembro de 
1964. Ressuscitou a Constituição de 1945 e, por decre-
to de maio de 1965, reduziu 40% do salário dos minei-
ros! A Central Obrera Boliviana (COB), os sindicatos e 
os partidos opositores foram ilegalizados (ANDRADE 
2007, pp. 139-140).
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Em 1966, Barrientos foi eleito, estando proibida 
a participação de candidatos dos partidos ilegalizados. 
Na noite de 24 de junho de 1967, ordenou o Massacre 
de São João, nas minas, para frear o movimento gre-
vista. Após esmagar o movimento operário derrotou a 
guerrilha de Ché Guevara.

Um quinto tipo acontece quando os militares 
dão o golpe para decretar reformas sociais, nacio-
nalizar empresas estrangeiras ou resistir à pressão de 
potências estrangeiras. Acho que qualificar isso como 
“bonapartismo sui generis” é como chamar a primave-
ra de “outono generis”, porque está na metade entre o 
verão e o inverno.

Exemplos deste tipo foram, na Bolívia os gol-
pes militares de 22 de maio de 1936 e 13 de julho de 
1937, que levaram à nacionalização da Standard Oil e 
ao controle das divisas das exportações de estanho; o 
do major Gualberto_Villarroel em 20 de dezembro de 
1943; o do general Ovando Candia, em 26 de setembro 
de 1969, que nacionalizou a Gulf Oil; e o do general 
Juan José Torres em 7 de outubro de 1979. No Peru, 
o do general Juan Velasco Alvarado, em 3 de outubro 
de 1968, motivado pela nacionalização do petróleo e 
seguido da reforma agrária.

Poderíamos considerar neste tipo também, o gol-
pe de 20 de outubro de 1944 na Guatemala, que contou 
com a participação de estudantes, de professores e de 
outros setores de trabalhadores, como parte da chamada 
Revolução de 1944 que permitiu aprovar a Constituição 
de 1945 e abriu o passo para reformas sociais.

O sexto tipo é o golpe pós-fascista ou que tenta 
direcionar um processo de transição de um governo de 
ultradireita para a democratização. Não se trata de fazer 
reformas sociais, senão de normalizar a situação altera-
da pelos extremismos de direita. 

Exemplos são, o golpe militar do general Gustavo 
Rojas Pinila, desencadeado em 13 de junho de 1953 na 
Colômbia, quando as guerrilhas liberais se espalharam 
e ameaçaram derrotar os governos ultraconservado-
res de Laureano Gómez e o seu “designado” Roberto 
Urdaneta. Rojas decretou anistia, conseguiu a paz com 
parte dos guerrilheiros e atacou o resto. Foi derrubado 
pela Frente Nacional que continuou uma não termina-
da transição, estabelecendo o bipartidarismo obrigató-
rio até 1974 (URÁN, 1983).

Golpes pós-fascistas ou de transição foram os 
do general Alejandro Agustín Lanusse, em 28 de mar-
ço de 1971 na Argentina; na Bolívia os dos generais 
Celso Torrelio em 4 de agosto de 1981, que derrubou 

ao general Juan Garcia mesa e o de Guido Vildoso em 
21 de julho de 1982, que convocou as eleições e en-
tregou o governo ao presidente eleito Hernán Siles. 
No Paraguai, o golpe do general Andrés Rodríguez, 
em 3 de fevereiro de 1989, de transição, na direção ao 
pluripartidarismo.

O sétimo tipo de golpe é quando o Presidente 
civil encabeça a intervenção militar, geralmente para 
esmagar as forças populares, as reformas ou a legisla-
ção trabalhista ou implantar a ditadura econômica do 
capital.

O campeão dos autogolpes foi José María Velasco 
Ibarra, no Equador, que realizou quatro, mas foi vítima 
de quatro golpes militares em suas cinco presidências. 
Em 20 de agosto de 1935 fechou o Congresso, mas foi 
derrubado pelos militares. Elevado à presidência pela 
chamada Revolução de maio de 1944, em um governo 
de aliança com a esquerda, convocou uma Constituinte, 
mas como Bonaparte do 46, a dissolveu para a refa-
zer sem esquerdistas. Após promulgar a Constituição 
de 1947, foi derrubado por mais um golpe. Em 20 de 
novembro de 1960, se declarou ditador e encarcerou 
12 congressistas e o reformista vice-presidente Carlos 
Julio Arosemena. Mas foi derrubado e Arosemena to-
mou posse da presidência. Novamente, em 22 de junho 
de 1970, sendo presidente eleito por voto popular, se 
declarou ditador, como Bonaparte de suas próprias pro-
messas de reforma e governou até ser derrubado pelo 
golpe militar do general Guillermo Rodríguez Lara, 
ciumento guarda do stato quo (CUVI, 1977).

No Brasil, em 1937, a pretexto de combater a 
chamada “intentona comunista” anunciada pelo capi-
tão Olympio Mourão Filho - o mesmo oficial que desa-
tará o golpe de 1964, o presidente Getúlio Vargas deu 
o golpe, fechou o Congresso e os partidos e com uma 
nova Constituição fundou o chamado Estado Novo 
(1937 a 1945) (CARONE, 1976).

No Uruguai, em 27 de junho de 1973, o presi-
dente e fazendeiro Juan María Bordaberry, do partido 
Colorado, fechou o Congresso e o substituiu por um 
Conselho de Estado nomeado por ele mesmo, após sus-
pender a atividade dos partidos e dos sindicatos. O gol-
pe foi empurrado pelos militares, fortalecidos pela luta 
contra a guerrilha urbana dos Tupamaros e apoiado pela 
atividade do esquadrão da morte paramilitar Defensa 
Armada Nacionalista e pelo grupo fascista Juventude 
Uruguaia de Pé. Aplicou estritamente a doutrina eco-
nômica neoliberal (LESSA, 1996).
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Na Bolívia, Víctor Paz Estenssoro chegou à pre-
sidência em 6 de agosto de 1985. O governo de Hernán 
Siles Suazo, surgido da luta contra as ditaduras milita-
res, tinha sido derrotado pela sabotagem produtiva em-
presarial, cercado pela maioria direitista no Parlamento, 
enquanto era pressionado com as demandas salariais 
dos sindicatos, que se negavam a fazer uma frente con-
tra a direita enquanto a inflação se mantivesse nos al-
tíssimos níveis.

Paz Estenssoro ficou em segundo lugar no pri-
meiro turno eleitoral. O Congresso devia definir o ven-
cedor entre Bánzer e ele. Os assessores econômicos de 
Bánzer eram os economistas neoliberais Jeffrey Sachs 
e Juan Cariaga que tinham um plano de shock com o 
objetivo central de combater a hiperinflação. Bánzer fi-
cou em primeiro, mas era evidente que, politicamente 
não teria condições para impor o plano. Assim, os par-
tidos escolheram Paz num acordo secreto, condiciona-
do a decretar o shock. Seu camarada partidário Gonzalo 
Sánchez de Losada coordenou as reuniões preparató-
rias e emprestou a sua casa (KLEIN, 2007, p. 197).

No dia 29 de agosto promulgou o Decreto 
Supremo 21060, verdadeira nova Constituição econô-
mica neoliberal monetarista. O ministro de Economia, 
Guillermo Bedregal, disse: “temos que ser como os pi-
lotos de Hiroshima”. A livre dispensa dos trabalhadores 
foi autorizada com o pagamento de três meses de salá-
rio a título de “benefício de relocalização”; os salários 
foram congelados; os pagamentos de salário em mer-
cadorias foram proibidos, assim como subsidiar lojas. 
Eliminou-se o controle de preços; caiu o investimento 
social; os preços da gasolina subiram 300% (IDEM, p. 
199).

Como se esperava, os trabalhadores e o povo 
reagiram, saíram a rua e começou uma greve geral. Em 
19 de setembro de 1985 Paz decretou sua ditadura civil 
por três meses. Declarou estado de sitio, impôs o toque 
recolher, restringiu licenças para viajar dentro do país 
e para se reunir, proibiu manifestações e greves. Mil 
e quinhentos sindicalistas foram detidos e 200 mais, 
os principais líderes, inclusive a direção da COB, fo-
ram confinados em campos de concentração na floresta 
amazônica (IDEM, pp. 206-207).

O desemprego chegou a 30%, o salário real des-
ceu 40% e até 70%. A pobreza se espalhou (IDEM, p. 
202). Em 1986, quando minas de estanho foram fecha-
das e os seus trabalhadores dispensados massivamente, 
Paz Estenssoro decretou novamente sua ditadura civil 
com o estado de sitio, enquanto dois aviões levavam 

presos sem líderes sindicais e um senador e os confi-
naram em campos de internamento por duas semanas 
(IDEM, p. 207).

O objetivo de reduzir a inflação a 10% anual foi 
conseguido, em troca do incremento da pobreza, en-
quanto a economia da exportação de cocaína era manti-
da. Precisamente após a Guerra da Água e a Guerra do 
Gás, no governo de Gonzalo Sánchez de Lozada, seu pa-
drinho, o regime do Decreto nº 21.060 de 1985, desabou. 
Depois da Guerra da Constituição foi definitivamente 
derrogado pelo Decreto Supremo nº 861 de 2011.

No Peru, em 5 de abril de 1992, o presidente 
Alberto Fujimori fechou o Congresso e suspendeu o 
Judiciário. Apoiado pela maioria dos generais derrotou, 
em 13 de novembro, um contragolpe do general Jaime 
Salinas e convocou um Congresso Constituinte que 
aprovou a Constituição de 1993. Governou com a as-
sessoria de Vladimiro Montesinos, derrotou o chama-
do Sendero Luminoso e o Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA) e desenvolveu uma política eco-
nômica neoliberal de privatizações e sujeição ao FMI. 
Foi reeleito em 1995 e 2000.

O oitavo tipo de golpe de estado é protagonizado 
pelo legislativo e pelo judiciário, os quais derrubam o 
Presidente, acusando-o de crime inexistente. Exemplo 
foi o golpe na Honduras em 2009. O presidente Manuel 
Zelaya tinha realizado reformas mínimas: legislação 
trabalhista para empregadas domésticas; anulação do 
plano para privatizar as telecomunicações; eliminação 
de uma esquisita taxa que o país pagava pelo “direito 
a comprar a gasolina”; convênio com a Venezuela para 
filiar-se à Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América (ALBA).

Zelaya tinha proposto uma Assembleia 
Constituinte, mas, unidos contra ele- o conservador 
Partido Nacional e o próprio Liberal de Zelaya-, o 
Congresso votou sua destituição e a Corte Suprema o 
condenou pelo delito, que não cometeu, de ter preten-
dido a sua reeleição como presidente. Na noite do 28 de 
junho de 2009 os militares, comandados pelo coronel 
Rene Antonio Herpburn, entraram na sua casa e o en-
viaram de avião para Costa Rica. Centenas de milhares 
de pessoas se mobilizaram vários dias para exigir a sua 
restituição.

A democracia restringida dos governos do 
Partido Nacional eleitos, tem-se caraterizado pelo 
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também, no século XXI, casos de democracias restritas, 
um modelo com tendência a se espalhar. Nas Filipinas, 
por exemplo, foi estabelecida a pena de morte sumária.

As guerras de demolição no Iraque, Líbia, Síria 
e Iêmen têm aberto o caminho para uma ofensiva mun-
dial do grande capital transnacional. Agora entramos 
na era Trump com o “grande porrete”. As ditaduras 
militares podem já não ser politicamente incorretas. 
Golpes de Estado com sucesso aconteceram recente-
mente no Egito e na Tailândia sem precisar de Trump. 
O fracassado na Turquia teve o apoio de Washington.

Benvindos ao futuro!
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BONAPARTISMO, AUTOCRACIA INSTITUCIONALIZADA 
E O GOLPE DE 2016 NO BRASIL*

Lívia Cotrim**

Quando a esquerda não rasga horizontes, nem in-
funde esperanças, a direita ocupa o espaço e draga 
as perspectivas: é então que a barbárie se transfor-

ma em tragédia cotidiana (J. Chasin).

Para o entendimento do bem-sucedido golpe 
jurídico-parlamentar de 2016, perpetrado sem necessi-
dade de intervenção das forças armadas, é preciso re-
tomar o caminho que levou a ele, qual seja, o percurso 
da transição da ditadura bonapartista iniciada em 1964, 
não para uma democracia, mas para uma autocracia 
burguesa institucionalizada, de mesma natureza (em-
bora não de mesma amplitude) da que vigorara entre a 
queda da ditadura varguista em 1945 e o golpe de 1964.

Trata-se, pois, de início, de salientar que no 
Brasil jamais vigorou uma democracia, bem como que 
a forma de dominação democrático-burguesa demanda 
condições específicas para vicejar, para além da vonta-
de política ou da correlação de forças políticas autono-
mamente consideradas. A pergunta por suas condições 
de possibilidade é, agora como antes, inescapável. 

O contraste entre a via clássica e a via prussiana, 
identificado por Marx (2010), põe em evidência esse 
problema: cada modo de objetivação do capitalismo 
gera margens mais largas ou mais restritas de progres-
so social e determina os patamares a partir dos quais 
cada uma das burguesias tem sua existência posta em 
xeque. Formas de capitalismo economicamente mais 
excludentes, em que a evolução nacional se opõe ao 
progresso social, dificultam ou não admitem a demo-
cracia política: manter a exclusão econômica exige 
maior intensidade de repressão (pois ainda que todo 
estado, mesmo o mais democrático, tenha a violência 
como seu conteúdo central, os patamares da violência 
não são idênticos em todos eles).

O sempre atrófico capitalismo brasileiro e o 
processo histórico de sua objetivação, a via colonial 
(CHASIN, 2000a),1 realizam de um modo peculiar o 
caráter contraditório do capitalismo. Em sua forma 
clássica, a burguesia naturalmente recusa o questio-
namento teórico e prático do modo de produção capi-
talista, mas pode admitir, sob regras democráticas, o 
questionamento econômico em nível reformista. Mas 
a república democrática só se sustenta enquanto a 
luta de classes não ameaça a sobrevivência do capital 
(MARX), ameaça que tem estado no horizonte inter-
mitentemente desde as Jornadas de Junho de 1848; e 
sempre que ela se materializa, a continuidade da socie-
dade burguesa exige a centralização e a concentração de 
poderes no executivo. O resultado é o Estado bonapar-
tista, forma de dominação em que a burguesia abre mão 
do exercício direto de seu poder político para garantir 
sua supremacia de classe; ao contrário de sua aparente 
independência das classes, o Estado assume essa forma 
para continuar sendo capaz de garantir a existência do 
capital (MARX, 1997). Por essa razão, torna-se instru-
mento de que lançam mão todas as burguesias, diante 
do risco de sua extinção. Nas palavras de Engels, o bo-
napartismo se torna a “religião da burguesia”.

Mas, no capitalismo subordinado da periferia, 
mais estreito e ainda mais explorador, a burguesia nega 
qualquer tipo de questionamento econômico, mesmo 
reformista, pois sabe que qualquer reforma significa-
tiva só pode vir das massas, o que implicaria em des-
montar partes de sua organização. Não se geram, pois, 
as condições para a democracia, mas, ao contrário, o 

1. Percurso caracterizado por um processo de industrialização 
hiper-retardatário, acelerado já em pleno século XX, sem romper 
a subordinação ao imperialismo, e depois de já ter ocorrido uma 
revolução operária; não há revolução burguesa, mas sim concilia-
ção entre a industrialização e a estrutura agrária latifundiária e ex-
portadora, subordinada ao capital externo; e, o que é fundamental, 
a produção agrária e industrial continuam se apoiando na superex-
ploração da força de trabalho. Essa estreiteza econômica é a raiz da 
estreiteza política da burguesia brasileira, de sua incapacidade de 
dominar sob forma democrática.

* O texto incorpora reflexões expostas em “As eleições munici-
pais no contexto do golpe jurídico-parlamentar”, publicado no blog 
da revista Espaço Acadêmico em 27/10/2016.
** Doutora em Ciências Sociais; profa. do Centro Universitário 
Fundação Santo André. Contato: liviacotrim@uol.com.br.
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domínio burguês exige formas de dominação política 
autocrática. Desde a instituição da república, essa tem 
sido a natureza do Estado brasileiro, seja em sua “ex-
pressão armada”, a ditadura bonapartista (aqui assu-
mida em 1889-1894, 1937-1945 e 1964-1984 em face 
do risco de extinção, não do capitalismo em geral, mas 
deste modo especifico de sua existência), seja na forma 
da autocracia institucionalizada, isto é, de fachada li-
beral, garantindo por períodos mais ou menos breves e 
dentro de limites estreitos as liberdades políticas, mas 
mantendo e mesmo ampliando os atributos autocráti-
cos (CHASIN, 2000a, pp. 59-60). 

A ditadura bonapartista instituída pelo golpe de 
1964, tramado pela burguesia brasileira contra a clas-
se trabalhadora e a esquerda e efetivado por seu braço 
armado, visava garantir a organização produtiva que 
vinha sendo questionada pelos movimentos populares: 
industrialização subordinada ao capital externo, capi-
taneada pela produção de bens de consumo duráveis, 
conciliada com a estrutura agrária latifundiária voltada 
para exportação (herdada da colônia) e alimentada pela 
superexploração da força de trabalho, portanto pela ex-
clusão econômico-social dos trabalhadores. 

Em outras palavras, uma plataforma que mantém 
o desenvolvimento nacional em necessária oposição ao 
progresso social. Para garanti-la, barrou a possibilidade 
que, apesar das debilidades e restrições, se desenhava, 
materializada em um movimento operário urbano e ru-
ral em ampliação numérica e organizacional, de trans-
formação nacional-popular da plataforma econômica e 
da autocracia institucionalizada então existentes; trans-
formação que visava, não à superação do capitalismo, 
mas a modificações substanciais capazes de infletir a 
forma particular do capitalismo brasileiro, responsável 
pela miserabilização das massas, envolvendo reforma 
agrária, redirecionamento da produção industrial, rup-
tura da subordinação ao imperialismo – condições para 
suprimir a superexploração da força de trabalho – e de-
mocratização social e política. 

Tal alteração, ao contrário do que pensava e 
propunha a velha esquerda, nomeadamente o PCB, só 
poderia ser protagonizada pela classe trabalhadora; em 
contraposição à proposta de completar o incompletável 
capital brasileiro e alcançar um impossível capitalismo 
nacional autônomo,2 com o etapismo e o reboquismo 

2. Impossível inclusive pela ausência de seu sujeito, uma bur-
guesia revolucionária, já que a burguesia brasileira, tanto a agrária 
quanto a industrial e financeira, dado o período e o lugar histórico-
-social de sua gênese, se constitui desde o início como subordinada, 

que a acompanham. Tratava-se de, atentando para a 
particularidade brasileira, identificar as mediações 
entre as reivindicações postas pelos trabalhadores em 
suas lutas cotidianas e a revolução social anticapitalis-
ta; mediações que passavam pelo desmonte de partes 
da plataforma econômica a fim de suprimir a superex-
ploração da força de trabalho e conquistar espaços po-
líticos e cuja consecução exigia e promovia o processo 
de entificação da classe trabalhadora.3

A miopia da esquerda tradicional certamente 
contribuiu para a vitória dos golpistas que reproduziu e 
reforçou a estreiteza econômica da burguesia brasileira 
e, consequentemente, sua estreiteza política, isto é, rei-
terou sua incapacidade genética e histórica de exercer 
o mando sob forma democrática, já que impossibilitada 
de se pôr à frente de um projeto de feição nacional, 
capaz de incluir, embora nos limites do capitalismo, as 
classes subordinadas. 

O golpe de 1964 explicitou mais uma vez, pela 
força das armas, que a burguesia e o capitalismo bra-
sileiros, forjados pela via colonial, necessitam, para 
se perpetuar, de um elevado nível de violência estatal 
contra a classe trabalhadora, correspondente à intensi-
dade da violência econômica, não admitindo reformas 
econômicas favoráveis aos de baixo, pois estas ferem 
de imediato seu pilar central: a superexploração da for-
ça de trabalho. Em sua particularidade, o bonapartis-
mo brasileiro se transforma numa espécie de gestor do 
capital atrófico subordinado ao imperialismo (RAGO 
Filho, 2001, p. 167), impulsionando um crescimento 
econômico que reproduz ampliadamente a miséria das 
massas trabalhadoras.

O combate à ditadura bonapartista deveria atin-
gir, portanto, o campo das relações sociais de produção 
e reprodução da vida, no qual ela se enraizava e que 

e reitera essa condição em todas as oportunidades.
3. Vale lembrar, com Marx, que “As condições econômicas trans-
formaram primeiro a massa da população do país em trabalhadores. 
O domínio do capital criou para essa massa uma situação comum, 
interesses comuns. Assim, pois, essa massa já é uma classe relati-
vamente ao capital, mas ainda não é uma classe para si. Na luta /.../ 
essa massa se une, constituindo-se uma classe em si. Os interesses 
que defende convertem-se em interesses de classe” (MARX, 1976, 
p. 164). A entificação da classe trabalhadora demanda, pois, tanto 
condições objetivas de produção, como um processo de lutas e de 
conscientização de seus interesses comuns e da necessidade de de-
sencadear uma luta de classe contra a classe burguesa que chegue a 
uma “revolução total”, isto é, à eliminação da sociedade civil e do 
estado, polos da sociabilidade do capital, e à construção da nova 
sociabilidade do trabalho. Nesse sentido, a entificação da classe 
trabalhadora é ainda hoje incompleta, e vem sendo obstaculizada 
pelos descaminhos da esquerda.
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configuram sua real fisionomia política. No entanto, tal 
combate se limitou, com raras exceções, a reivindicar a 
democracia política sem questionar suas condições de 
possibilidade.

Diante da crise decorrente do esgotamento de 
mais um curtíssimo (cinco anos) ciclo de elevada acu-
mulação de capital, apelidado de “milagre econômi-
co” pelos que dele se beneficiaram (ciclo que reiterou 
e aprofundou a lógica de “desenvolvimento nacional” 
assentado sobre a exclusão econômico-social da maio-
ria), os próprios baluartes da ditadura iniciam o proces-
so de “abertura” política a fim de garantir às diversas 
frações da burguesia, e somente a elas, o necessário es-
paço para disputar o rateio dos ônus da crise e os bônus 
do futuro ciclo de acumulação, mantendo intactos os 
fundamentos do ordenamento econômico, em particu-
lar a superexploração da força de trabalho e o núcleo de 
seu mando autocrático (CHASIN, 2000a).

A “abertura”, indevidamente denominada de 
processo de “redemocratização” – pois não se tratava 
de retomar, mas sim de conquistar uma democracia 
antes inexistente –, de fato (mais) uma transição con-
ciliada pelo alto, não visava, pois, à democracia, mas 
sim à institucionalização da autocracia, substituindo 
sua fisionomia abertamente ditatorial por traços mais 
abrandados, preservadas suas linhas essenciais e as de 
sua plataforma econômica.

Para o sucesso dessa transição pelo alto, efetiva-
mente alcançado, concorreu outra característica da bur-
guesia brasileira: o politicismo. Para o capital atrófico e 
a sua persona, a burguesia brasileira – subordinada, re-
tardatária e conciliadora, economicamente liberal mas 
visceralmente antidemocrática – é vital negar à classe 
trabalhadora o debate sobre a produção, operando uma 
cisão entre esta e a esfera do político, reduzindo as 
questões econômicas a problemas “técnicos” e admi-
tindo o debate das temáticas políticas, desde que não 
ultrapasse as fronteiras dessa cisão – o que as esvazia 
de seu real sentido e obstaculiza a desmontagem do do-
mínio autocrático. 

O politicismo, determinação condizente com a 
autocracia, atribui relevo aparente ao plano político 
apenas para reduzi-lo à armadilha destinada a aprisio-
nar a classe trabalhadora na impotência.4 Se o golpe de 
1964 barrou movimentos e propostas de mudança, cer-
tamente não seria o percurso da ditadura bonapartista à 

4. Sobre o politicismo, ver principalmente Chasin (2000a, pp. 7-36 
e 77-288; 2000b).

autocracia institucionalizada que os traria de volta. Ao 
contrário, esse percurso pôs na ordem do dia a moder-
nização do arcaico, adaptado às novas formas e neces-
sidades do capital mundial.

Esse processo foi finalizado simultaneamente 
ao avanço da globalização, envolvendo o alargamento 
constante da reprodução ampliada de capital, alavan-
cada pelo desenvolvimento tecnológico acelerado e 
exigindo uma ainda mais forte concentração de capital, 
impondo a este a premência de expandir seus próprios 
espaços, cujas primeiras manifestações, na década de 
1980, foram as aventuras do capital financeiro. O neo-
liberalismo, entendido como prática efetiva do capital 
e não somente como ideologia, decorreu da superabun-
dância de capital financeiro que, em busca de espaço 
de reprodução, arrebenta os limites que o constrangem, 
promovendo a desregulamentação, a restrição do papel 
econômico dos Estados nacionais e uma nova divisão 
internacional do trabalho. A derrocada dos países pós-
capitalistas e o seu retorno ao capitalismo, completa 
esse processo de mundialização e reforça a aparência 
de vitória inexpugnável do capital (CHASIN, 2000a, 
pp. 179-190 e 301-304).

A vitória de Collor nas primeiras eleições pre-
sidenciais diretas após a ditadura, em 1989, encerrou 
a transição para a autocracia institucionalizada com o 
triunfo dos ideais profundos de 1964, em que pese seu 
aventureirismo ter rapidamente resultado num descala-
bro que voltou contra ele até mesmo os artífices de sua 
campanha. O governo de Fernando Henrique Cardoso, 
que o seguiu, foi bem-sucedido em realizar os ajustes 
necessários para a “modernização” requerida pela nova 
etapa de integração subordinada (SOBRINHO, 2012), 
marcando o encerramento do período de objetivação 
do capitalismo industrial brasileiro, a via colonial, sem, 
evidentemente, ter resolvido qualquer de suas mazelas.

Entretanto, este percurso não estava pré-determi-
nado, pois a história é produzida pelas ações humanas 
e nestas exerce papel central o reconhecimento, ou a 
falta dele, das condições dadas e das alternativas pre-
sentes, bem como a clareza, ou a confusão, acerca dos 
objetivos a atingir. Uma atuação política racionalmente 
conduzida, assentada numa compreensão da realidade 
que ultrapasse a imediaticidade, é exigência primordial 
para quem quer que se considere de esquerda, sob pena 
de sucumbir à ideologia dominante, que, como se sabe, 
é a ideologia da classe dominante (MARX, 2007). O 
esforço de análise da realidade é conquista de autono-
mia ideológica, sem a qual sucumbimos, independente 
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de nossas intenções, à apreensão do mundo determi-
nada por alguma das vertentes da ideologia burguesa, 
mais ou menos sofisticadas, mais ou menos progressis-
tas, mas sempre limitadas pelas fronteiras do capital. 
Tal submissão, no entanto, infelizmente vem predomi-
nando, ainda que involuntariamente. 

Romper com a transição pelo alto e caminhar 
para a conquista da democracia foi uma possibilidade 
objetivamente presente, em especial com a retomada do 
movimento grevista no final da década de 1970 e início 
dos anos 1980. Essas greves foram a negação viva da 
separação entre as relações econômicas e as políticas 
e chegaram a alterar a correlação de forças, até então 
francamente favorável à ditadura e à sua transição pelo 
alto, ao tocarem no cerne do problema: a fome, pro-
duzida pela superexploração da força de trabalho e o 
ordenamento econômico apoiado nela. Extrapolando 
largamente os partidos políticos então existentes, legais 
e clandestinos, o movimento sindical, de fato pôs em 
xeque a plataforma econômica responsável, tanto pela 
iníqua distribuição de renda, quanto pela autocracia e 
abriu as portas para a compreensão de que a questão 
democrática não poderia resolver-se apenas pela afir-
mação genérica de sua importância e validade, mas 
demandava questionar suas condições de possibilidade 
e reconhecer que, no Brasil, a democracia é o histori-
camente novo a ser criado (CHASIN, 2000a, p. 103). 

Atender a essa demanda exigia romper com o 
politicismo, apreender a particularidade do elo entre as 
ordens econômica e política no capitalismo brasileiro 
e elaborar um programa econômico alternativo. Tal se-
ria a tarefa do Partido dos Trabalhadores (PT), nascido 
daquele vigoroso movimento sindical. Entretanto, o PT 
engrossou desde cedo o caudal politicista, assimilando 
“uma certa forma de ver e contar a história do sindi-
calismo brasileiro” (CHASIN, 2000a, p. 113) que de-
semboca na desconsideração da experiência das lutas 
sindicais e operárias anteriores a 1978, especialmente 
as do pré-64, consolidada nas vertentes da analítica 
paulista: as teorias do autoritarismo, do populismo, da 
dependência e do marginalismo.

Não cabe aqui tratar detalhadamente de qualquer 
uma dessas teorias e as suas diversas ramificações, mas 
vale ao menos indicar que subsumem um marxismo 
adstringido a um quadro conceitual de matriz liberal, 
cujo horizonte teórico e prático não ultrapassa os mar-
cos do capital e compartilham o politicismo. Nesse 
marco, desenha-se como objetivo último aperfeiçoar o 
Estado e, por meio dele, civilizar o capital; propositura 

fadada a fracassar, mesmo em suas restritíssimas am-
bições, já que fecha de antemão a possibilidade de se 
pensar em alterações, mesmo reformistas, da platafor-
ma econômica. 

A assimilação do politicismo conflui com a eli-
minação da categoria da particularidade, isto é, com a 
“eliminação dos seres reais e de seus processos ger-
minativos e reprodutivos” (CHASIN, 2000a, p. 246). 
Não desaparece apenas a particularidade do capitalis-
mo brasileiro, reduzidas as especificidades a diferenças 
de grau de desenvolvimento capitalista, mas também 
as classes sociais, de sorte que os indivíduos são con-
frontados diretamente à sociedade, estabelecendo-se a 
base para “articular a independência entre o plano eco-
nômico-societário da reprodução da vida, reduzido aos 
limites tacanhos do egoísmo racional, e o plano políti-
co, reafirmado em sua simplicidade da vontade ativa” 
(CHASIN, 2000a, p. 247).

A luta pela democracia se apoiou sobre esse 
fundamento que, cancela sua natureza política e sua 
condição de “plenitude da forma de poder do estado”, 
de modo que, reduzida a um conjunto de regras for-
mais, a democracia é “erigida no padrão, a um tempo 
genérico e insuperável, de política igualada à liberdade, 
o que lhe confere a condição de arquétipo” (CHASIN, 
2000a, p. 247). Esse arquétipo é o ponto de partida para 
confeccionar o conceito de totalitarismo, também este, 
tal qual a noção de democracia que o parametra, um 
tipo ideal. Alicerçado na autonomização da esfera po-
lítica, o conceito de totalitarismo é constituído por tra-
ços polarmente opostos aos atribuídos à democracia, de 
sorte a configurar a negação completa daquela. Sobre 
esses dois pilares é edificada a teoria do autoritarismo, 
conceito que ocupa posição intermediária entre am-
bos, constituindo uma “voz abstrata que denomina os 
quadros em geral de carência democrática” (CHASIN, 
2000a, p. 248). Assim, essa teoria “encobre a natu-
reza das formas de dominação política que pretende 
identificar” e torna tão desnecessário quanto impossí-
vel perguntar pelas condições concretas de possibili-
dade da democracia (CHASIN, 2000a, p. 249). Esta, 
transformada em paradigma teórico, se apresenta como 
a finalidade a ser alcançada, de sorte que “o propósito 
político rege os meios analíticos (o valor como critério 
da construção do tipo ideal)” (CHASIN, 2000a, p. 248). 
Tal teoria foi e continua sendo amplamente utilizada,5 

5. Alguns dos pesquisadores que a utilizam recusam, inclusive, a 
designação de ditadura ao período 1964-1984, substituindo-a por 
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contribuindo de modo decisivo para desarmar a classe 
trabalhadora na luta contra a ditadura bonapartista e a 
autocracia institucionalizada, tanto quanto as teorias da 
dependência e do populismo desarmaram para o enten-
dimento da particularidade do capitalismo brasileiro e 
das tarefas específicas que cabem à classe trabalhadora 
nesse quadro. A chamada “crítica do populismo”, estig-
matizando a aliança de classes e recusando a proposta 
nacional-popular, reduzida à manipulação da classe 
trabalhadora pela ideologia (no pior sentido do termo) 
do capitalismo nacional autônomo, ou do nacionalis-
mo, conduziu a abandonar a busca pelas mediações que 
poderiam vincular as demandas imediatas da classe tra-
balhadora ao horizonte da revolução social, aliás logo 
abandonado e substituído pelo télos da democracia.

Assimiladas pela parcela mais organizada da 
classe operária e em sua versão já mais rebaixada, as 
concepções matrizadas pela analítica paulista orienta-
rão a atuação do PT (assim como do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), do qual participaram e 
participam boa parte de seus formuladores), desorien-
tando a classe trabalhadora e contribuindo para o rápi-
do descenso de um movimento que surgira com tanta 
pujança e abrira tantas possibilidades; não é casual que 
esse refluxo, visível já no início da década de 1980, 
acompanhe a ascensão do PT.

Tendo por suporte teórico-ideológico a analí-
tica paulista, que não ultrapassa, na teoria, os limites 
que a burguesia não ultrapassa na prática, o PT emerge 
na condição de “esquerda não marxista”, cego para a 
centralidade operária na questão democrática e para o 
elo entre esta e as relações de produção, tornando-se 
corresponsável por obscurecer a história brasileira dos 
anos 1930-64 e a natureza da ditadura bonapartista e ar-
cando, também, com o ônus de barrar a renovada opor-
tunidade, aflorada pelo movimento sindical, de infletir 
a via colonial em favor da maioria da população.

Vale lembrar que já nas eleições realizadas em 
1982, as primeiras eleições diretas para governadores 
desde o golpe de 1964, tornava-se evidente o politi-
cismo petista; distanciando-se do movimento sindical, 
o PT “não procurou fazer uma campanha apoiada so-
bre o movimento de massas e não atinou com as ne-
cessidades de um programa econômico de transição 
democrática”. Ao contrário, decidiu pelo adiamen-
to da CONCLAT, cuja realização, “às vésperas das 
eleições, seria precisamente a última oportunidade para 

“regime autoritário”.

uma tentativa de modificação qualitativa do processo 
eleitoral” (CHASIN, 2000a, p. 140); sucumbe, assim, 
à “palavra e a prática covarde e degenerada” do “não 
tensionar as contradições de classe” que, supostamente 
poria em risco a “abertura” (CHASIN, 2000a, p. 134).

Ao invés de atender às demandas de um pujante 
movimento sindical, que forcejava por se tornar movi-
mento operário, instrumentaliza-o para as finalidades 
muito mais mesquinhas de aperfeiçoamento da esfera 
político-institucional. Em outros termos, a velha pers-
pectiva pecebista de completar o capital no plano eco-
nômico é substituída pela “nova” perspectiva de com-
pletá-lo no plano político, por meio da reconquista e 
do aperfeiçoamento da democracia, limitando a isso o 
horizonte posto para a classe trabalhadora e, por isso 
mesmo, desdenhando a pergunta sobre suas condições 
de possibilidade. O desconhecimento ou desprezo das 
diferenças entre movimento sindical (ação reivindica-
tiva de categorias profissionais) e movimento operário 
(ação de classe visando à transformação social radical) 
também dilui as categorias de classe social e contradi-
ção social, substituídas respectivamente pelas noções 
de agente e conflito, de modo a entender por movimen-
to operário o “movimento sindical atuando politica-
mente, mas sem a mediação das determinações sociais, 
ou seja, é a transposição do agente sindical para o uni-
verso político”, desconsiderando a antítese entre capital 
e trabalho e perdendo, assim, “a entificação de classe 
que medeia entre o movimento sindical e o movimento 
operário” (CHASIN, 2000a, p. 258). Desse modo, essa 
transposição assume caráter politicista. Como manifes-
tação imediata desse procedimento, o PT, ao invés de 
levar os interesses socioeconômicos dos trabalhadores 
às eleições, levou aos trabalhadores a perspectiva elei-
toral, convertendo o incipiente movimento de massas 
em “pletora dos eleitores da massa”. Desde esse mo-
mento, tais posições se acentuaram.

O PT não ultrapassa, portanto, em sua ideologia 
e em sua prática, a fronteira da “radicalidade política 
do capital”, ainda que expressa, em seus primeiros 
tempos, em forma e linguagem plebeias. Mas, dian-
te da falência total das organizações da “velha” es-
querda (oriundas do pré-64 ou herdeiras destas, que, 
aliás, também não ultrapassavam aquele marco) e da 
ausência da radicalidade burguesa, o PT foi “recoberto 
por uma espuma fantasiosa de esquerda, sem ter ideo-
logia ou prática de esquerda”; com base no suposto 
do “brotar espontâneo do propósito de transformação 
radical entre os trabalhadores”, suas “lutas reais, no 
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polo da radicalidade burguesa, são transfiguradas /.../ 
na batalha encantada pela república ou pela democracia 
imaginária do proletariado” (CHASIN, 2000a, p. 258). 
Por algum tempo o PT estimulou essa quimera, com 
menções vagas à sua suposta vocação socialista, que 
jamais elucidou, sob a alegação de que emergiria do 
povo essa definição. Agrava, com isso, o desserviço 
prestado, dado “o voluntarismo escapista da expressão, 
seu caráter de ofensa à inteligência e, o que é ainda 
pior, sua forma leviana de confundir os de baixo, no 
próprio plano de suas maiores debilidades” (CHASIN, 
2000a, p. 261). 

As eleições presidenciais de 1989 foram um 
marco significativo da exacerbação dessas posições. 
Nelas, o PT, envergando os trajes da esquerda e ale-
gando supostas diferenças radicais com os demais par-
tidos de oposição, recusou-se a uma aliança eleitoral na 
esquerda já no primeiro turno, privilegiando a “lógica 
de partido em detrimento da finalidade da luta política 
pelo poder” (CHASIN, 2000a, p. 235), isto é, privile-
giando o uso da campanha eleitoral para “fortalecer 
o partido”, em detrimento da finalidade de derrotar o 
candidato que representava a herança da ditadura, mes-
mo sabendo que, como qualquer dos outros partidos, se 
eleito não teria condições de governar sozinho. 

Exceção solitária a essa inversão, o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) de Leonel Brizola foi 
também o único a apresentar uma proposta de reorde-
nação da plataforma produtiva que afirmava a identida-
de nacional centrada no princípio popular do progresso 
social (algo muito distinto do economicismo naciona-
lista ou de pretensões a capitalismo nacional autôno-
mo, pretexto utilizado para descartá-la sem qualquer 
exame). Tal proposta era perfeitamente confluente com 
a combatividade sindical ainda representada pelo PT, 
que especificaria e vertebraria a proposição nacional-
-popular, e com as necessidades e interesses das clas-
ses médias assalariadas atraídas e representadas pelo 
PSDB.

A confluência eleitoral permitiria compor um 
programa consistente, aliando de fato a massa dos as-
salariados, bem como levar temas essenciais para o 
centro do debate eleitoral, elevando o nível deste e pro-
movendo a conscientização. Além de cumprir o papel 
político-pedagógico de informar e orientar, próprio de 
partidos políticos, teria permitido formular uma “equa-
ção eficiente de poder para as demandas objetivas dos 
setores sociais que pretendem representar” (CHASIN, 
2000a, p. 240).

Certamente, o eixo nacional-popular da propos-
ta brizolista não se configurava como uma proposta 
de esquerda, situando-se na esquerda do gradiente do 
capital. Entretanto, era também aí que, desde o início, 
se situava o PT, com o agravante da subordinação ao 
politicismo e ao distributivismo.

Ocupando o espaço da radicalidade política bur-
guesa deixado vago pelo capital atrófico, o PT ancora-
va sua “novidade” na defesa da democracia participati-
va e na crítica à injustiça da concentração de renda e à 
ganância. A primeira enfatiza o envolvimento das bases 
e o subjacente conceito de democracia como “possibi-
lidade de participação, de presença nos circuitos das 
tomadas de decisão e também já de consenso negocia-
do, ou seja, de conciliação de interesses” e não como 
“regime que não estrangula administrativamente, pela 
força, as contradições sociais, mas, ao contrário, que 
lhes dá livre curso, de forma que elas se agudizem e 
explicitem, permitindo assim que sejam resolvidas, não 
pela simples participação política”, cujo centro é a ló-
gica do capital, “mas pela devida intervenção social”, 
nucleada pela radicalidade do trabalho. Na visão e prá-
tica petistas, identificada a democracia à participação, 
a forma prevalece sobre o conteúdo, e “a participação 
se torna participacionismo” (CHASIN, 2000a, p. 262). 

Quanto à crítica à concentração de renda, uma 
vez que o PT jamais sequer aludiu a um programa eco-
nômico alternativo, assume tom moralista e se resolve 
na proposição de um capitalismo “mais justo” e “ho-
nesto”, sucumbindo ao ardil de completar o sistema 
do capital, sob a peculiaridade do compromisso com 
o distributivismo; este é, de fato, “a espinha dorsal, a 
essência mesma” de seu moralismo, ambos “pensados 
como filhotes políticos, ou seja, dispositivos institucio-
nais que perfazem o corretivo das tendências cegas e 
perversas do capital”. 

Ademais, da cisão entre as relações de produção 
da vida material e o ordenamento político, o distributi-
vismo se ancora também na separação entre a produção 
da riqueza e a sua distribuição, de modo que os contor-
nos desta, tomada como autônoma, estariam à mercê 
de atos pautados pela vontade política. Ou seja, trata-se 
da suposição de que “a boa política emenda os males 
naturais da mecânica produtiva do capital” (CHASIN, 
2000a, p. 264). O PT se dispõe a tomar parte da riqueza 
apropriada pelos ricos para destiná-la aos mais pobres 
sem propor qualquer “mudança dos lineamentos mate-
riais do sistema de produção” (CHASIN, 2000a: 268), 
desconsiderando ou ignorando que a “articulação da 
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distribuição é inteiramente determinada pela articula-
ção da produção” (MARX), no que se refere, tanto ao 
produto a ser distribuído, quanto à forma da distribui-
ção (a posição de cada um na distribuição é determina-
da pela participação na produção); mais concretamen-
te, desconsiderando ou ignorando que a concentração 
de renda é resultado da superexploração da força de 
trabalho, parte intrínseca do quê e do como se produz 
no Brasil. Tal orientação não é apenas inócua como 
confunde, desarma e desmobiliza política e ideologica-
mente a classe trabalhadora para o combate à miséria 
material e à autocracia política. 

O PT contribuiu, assim, para que, da ditadu-
ra bonapartista, transitássemos para um novo período 
de institucionalização da autocracia. Designar a situa-
ção vigente desde o fim da ditadura como uma demo-
cracia, qualquer que seja sua adjetivação (incipiente, 
instável, parcial etc.), é reproduzir um modo equivo-
cado de apreender as relações socioeconômicas e po-
líticas brasileiras, o que em nada colabora para a sua 
transformação.

A continuidade da autocracia política se eviden-
cia, pela permanência no poder das mesmas figuras 
que nele se mantinham há décadas, muitas das quais 
sustentaram abertamente a ditadura; pela lei de anis-
tia que impede a punição dos torturadores e assassinos 
e os iguala aos torturados e assassinados; pela manu-
tenção do aparato repressivo, instrumento da violência 
cotidiana a que é submetida a classe trabalhadora, e da 
tortura contra os criminosos comuns.

A Constituição de 1988, sob a égide da qual 
foram realizadas as eleições de 1989, embora tenha 
trazido avanços em alguns aspectos, seguiu a tradição 
brasileira de restringir na própria Carta os direitos nela 
garantidos, ou remeter para a legislação ordinária sua 
regulamentação, que tende a limitá-los ou simplesmen-
te não é efetivada. Ademais, manteve disposições rela-
tivas à propriedade de terras e dos meios de comunica-
ção presentes na Constituição anterior, elaborada pela 
ditadura, e revestiu o velho decreto-lei com o manto da 
medida-provisória;6 não eliminou “a componente mili-
tar nas equações do poder, a não ser nos limites consen-
tidos pela auto-reforma da ditadura, mesmo porque é 

6. A medida provisória, tal como o decreto-lei, permite ao poder 
executivo emitir e pôr em vigor imediatamente uma norma legal, 
independentemente do poder legislativo, com a diferença de que, 
caso o Congresso não a aprecie no prazo estipulado, ela perde a 
validade; entretanto, pode ser adotada novamente, embora não na 
mesma sessão legislativa.

intrínseca às formações do tipo da brasileira a incapaci-
dade do capital de organizar por si só o estatuto de seu 
ordenamento” (CHASIN, 2000a, p. 223). Muitas das 
cláusulas constitucionais relativas às forças armadas, 
às polícias militares, ao sistema judiciário militar e à 
segurança pública não sofreram alterações em relação à 
Constituição ditatorial de 1967 e à sua emenda de 1969 
(ZAVERUCHA, 2010). A militarização da polícia, he-
rança da ditadura bonapartista, também não foi banida, 
e continuou em vigor a Lei de Segurança Nacional pro-
mulgada em 1983, às vésperas da data oficial de encer-
ramento da ditadura (1984, com a eleição indireta de 
um presidente civil), acrescida da Lei de Tortura em 
1997 e da Lei de Terrorismo em 2016. 

O último passo da transição do bonapartismo 
para a autocracia burguesa institucionalizada (as elei-
ções presidenciais de 1989) coincidiu com o processo 
de reconversão dos países pós-capitalistas ao capitalis-
mo (caminho que a China já iniciara bem antes), com o 
que este conclui seu processo de mundialização.

 Essa nova (des)ordem internacional do capital, 
assentada na ampliação das forças produtivas e no in-
tercâmbio multilateral, reconfigura as antigas formas 
imperialistas das relações internacionais e expõe ainda 
mais claramente a determinação do Estado e da política 
pela sociedade civil. Em outros termos, evidencia que 
o Estado não passa de agente do capital, agente que se 
esvazia com a perda de muitas de suas anteriores fun-
ções graças seja ao alargamento e a normalização das 
relações de produção e a troca capitalistas por todo o 
planeta, seja à necessidade de abrir, para as exigências 
exponencialmente crescentes de acumulação de capital, 
campos de investimento antes ocupados pelo Estado, 
na produção e nos serviços. A consequente metamor-
fose nos modos de existência das relações desiguais e 
da subordinação, entre países e entre classes, vota ao 
retrocesso todos os tipos de nacionalismos, já esgota-
dos e vencidos nas distintas variantes sob as quais se 
manifestaram no século passado. Pensar a partir do na-
cionalismo hoje é pôr-se contra a lógica do movimen-
to histórico, é deixar-se “guiar pela lógica esgotada do 
passado, e não pela perspectiva de futuro” (CHASIN, 
2000b, p. 48).

Nesse novo e complexo panorama mundial e 
por influxo de sua lógica, o processo de objetivação do 
capitalismo verdadeiro no Brasil, que tem seu marco 
inicial por volta de 1930, se encerra pela cabal inte-
gração subordinada ao sistema mundializado do ca-
pital. Fecha-se “um longo ciclo, cujas características 
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dominaram a maior parte do cenário brasileiro neste 
século” (CHASIN, 2000a, p. 303), deixando para trás 
os desafios específicos que gerou e as alternativas que 
abriu.

Com a globalização, o capital encontrou uma 
saída para a crise em que mergulhara havia quase um 
quarto de século e a integração subordinada do Brasil, 
franqueada pelo Plano Real, significou também a res-
posta para a crise iniciada com o fracasso do “milagre” 
econômico, vinte anos antes. “Ou seja, se até então 
as frações do capital não haviam encontrado o cami-
nho para uma nova rodada de acumulação, este agora 
se abria diante delas /.../. De sorte que essas facções 
não se uniram em torno do vazio (nem muito menos 
em torno de uma abstrata democracia ou de um ainda 
mais abstrato clamor pela “ética na política”) quando 
da deposição de Collor e mais claramente ainda quando 
da eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC), mas 
confluíram em torno de uma nova alternativa, final-
mente encontrada, para, de sua própria ótica, superar os 
óbices postos pelos mecanismos do ‘milagre’, gerado-
res da crise, e embicar num novo ciclo de crescimento 
e acumulação” (COTRIM, 2000, p. XXXII).

Coerente com sua obra sociológica, pautada pela 
perspectiva do capital, na qual visualiza a associação 
com o capital externo como solução para o desenvolvi-
mento brasileiro, desconsiderando alternativas da pers-
pectiva do trabalho, a proposta de FHC confluiu com as 
novas tendências, nacionais e mundiais que, inclusive, 
deram sustentação aparente à sua ilusória convicção de 
que a miséria e a exclusão sociais seriam minimizadas 
com a inserção do país na economia internacional e a 
decorrente modernização tecnológica, inserção que um 
Estado, também modernizado, seria capaz de controlar. 

A confluência dos dois processos – globalização 
do capital, com a correspondente nova divisão interna-
cional do trabalho, e a vitória da plataforma econômi-
ca e política da autocracia burguesa – determinaram o 
encerramento da via colonial e do processo de objeti-
vação do capitalismo brasileiro, pela integração subor-
dinada ao sistema mundializado do capital, sem que a 
oposição entre desenvolvimento nacional e progresso 
social tenha sido superada. Ao contrário, o modo dessa 
integração, alicerçada na continuidade da superexplo-
ração da força de trabalho, reitera aquela oposição e a 
consequente estreiteza política.

Esse novo período da trajetória de mundializa-
ção, que é inerente ao metabolismo societário do ca-
pital, não se restringe às movimentações do capital 

financeiro e ao comércio, mas afeta todas as relações 
de produção, ainda que o capital financeiro seja há tem-
pos a fração dominante do capital. Resultado do movi-
mento contínuo de sua reprodução ampliada (motor de 
sua natureza expansionista) e do incremento das forças 
produtivas, a globalização envolve nova modalidade 
das relações entre países subordinantes e subordinados, 
novo patamar de concentração e centralização do capi-
tal e de nova divisão internacional do trabalho. 

Também aqui a ausência da esquerda e o politi-
cismo das posições na esquerda se patentearam, seja no 
combate ao capital financeiro apenas (e não ao capital 
em geral), buscando cercear sua mobilidade e contra-
pondo-o ao capital produtivo, seja oferecendo a alter-
nativa do nacionalismo à globalização. Essa foi a posi-
ção assumida pelo PT na campanha eleitoral de 1994. 
Tratando a globalização como resultado da ideologia 
neoliberal e não como processo determinado pela ló-
gica objetiva do capital, e mergulhando mais fundo no 
politicismo, o PT opõe à globalização um nacionalismo 
reduzido ao estatismo. Ora, na campanha presidencial 
anterior o PT assentara sua rejeição da aliança eleitoral 
no primeiro turno com o PDT de Leonel Brizola na re-
cusa a abordar a questão nacional, apostrofada de “po-
pulismo”, quando ainda era possível, embora já com 
muitas limitações, enfrentar pelo caminho da dupla 
transição as mazelas da classe trabalhadora. Em 1994, 
com a globalização já efetivada, e depois de confron-
tos como a guerra do Golfo terem mostrado à exaus-
tão a inviabilidade de enfrentamentos nacionais, o PT 
repentinamente pareceu aderir ao mais estreito nacio-
nalismo, isto é, a recusa a se inserir na globalização, 
única alternativa que consegue apresentar à candidatu-
ra FHC. Novamente perdeu a oportunidade, assim, de 
assumir as tarefas que caberiam mesmo a um partido 
situado à esquerda do capital: procurar alternativas de 
inserção na economia mundializada menos penosas 
para a classe trabalhadora; o que, nas circunstâncias 
então vigentes, de ausência da esquerda no país e no 
mundo, de recuo dos movimentos operários e sociais 
em geral, não seria pouco. Mais uma vez cumpriu o 
papel de desarmar a classe trabalhadora e confundi-la, 
ao invés de contribuir para a sua entificação.

Diante da fragilidade de uma tal recusa à inser-
ção do país no sistema mundial do capital, essa posi-
ção não foi sustentada por muito tempo, mas nem por 
isso deu lugar a qualquer avanço. Ao contrário, diante 
da realidade da integração subordinada, tal como foi 
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efetivada durante os anos FHC, o PT, coerentemente 
com sua ancoragem teórica na analítica paulista, ten-
deu a acentuar o politicismo e o distributivismo.

Como mostrou Sobrinho (2012), a inserção bra-
sileira na nova (des)ordem mundial foi determinada 
pelo local assinalado ao Brasil na atual divisão inter-
nacional do trabalho, caracterizado por reiterar a con-
dição de produtor de commodities agrícolas e algumas 
industriais e de bens industriais de baixa ou média in-
tensidade tecnológica, o que significou a redução ainda 
maior da produção de bens de capital. Em outras pala-
vras, reiterando e ampliando a incompletude, a atrofia 
do capitalismo brasileiro e, evidentemente, a superex-
ploração da força de trabalho. O predomínio do capital 
financeiro não se descola desse ordenamento econômi-
co e muito menos se opõe a ele.

Enquanto estava em andamento tal processo, an-
corado no Plano Real, o PT, cada vez mais afastado do 
movimento sindical e de outros movimentos sociais, só 
conseguiu opor a ele a defesa da presença do Estado 
nos setores dos quais a privatização o alijou. Em 2003, 
bem-sucedido na política eleitoral que há muito se tor-
nara o centro de sua atividade, o PT assume a presi-
dência garantindo, de antemão, que manteria a plata-
forma econômica existente (de sorte que sequer tentou 
reverter as privatizações que tanto havia criticado) 
com a Carta ao Povo Brasileiro. Mas, a não ser para 
a burguesia brasileira, sempre alérgica a qualquer pes-
soa, partido ou movimento que apenas lembre a classe 
trabalhadora, seria totalmente desnecessário tal docu-
mento comprobatório de sua subordinação ideológica 
ao capital: toda a história anterior do PT confirmava 
suficientemente que seria essa a sua posição.

Uma vez no poder, Lula pôs em prática o eixo 
central da proposta que vinha apresentando desde 1989: 
a implementação de políticas distributivas de renda, su-
perpostas à plataforma econômica vigente. (Não sem 
sucumbir à corrupção que grassa há muito no Estado 
brasileiro, tornando ainda mais lastimáveis os já de si 
impotentes apelos à “ética na política”.) 

Possibilitada pelo período de crescimento eco-
nômico propiciado pela disparada das commodities, 
capitaneada pela demanda chinesa, a incorporação das 
políticas distributivas não feriu o arcabouço econômico 
vigente, nem muito menos eliminou a superexploração 
da força de trabalho, embora tenha aliviado a misé-
ria de uma grande parte da população (o que não é de 
modo algum desprezível). 

Deixou, pois, intocada a plataforma econômica 
modernizada durante o governo FHC; atuando como 
gestor do capital, incapaz de travar a luta ideológica 
a partir de uma posição de esquerda, que jamais foi a 
sua, contra as várias posições e expressões ascendentes 
da direita e, mais do que isso, promovendo a desorga-
nização e desmobilização do movimento sindical e dos 
demais movimentos sociais, o PT parece ter acreditado 
que a burguesia, de algum modo, o toleraria permanen-
temente. Parece ter desconsiderado que é característico 
da burguesia brasileira o anticomunismo mais feroz, o 
que inclui na rubrica “comunismo” tudo o que afeta 
a sobrevivência, não apenas do capitalismo em geral, 
mas da forma particular de existência do capitalismo 
brasileiro, bem como todo e qualquer protagonismo da 
classe trabalhadora, ainda que mínimo, ou mesmo refe-
rência simbólica a isto. 

Basta lembrar, a esse respeito, a reação à pre-
sença de trabalhadores de mais baixa renda nos aero-
portos ou shoppings, a exacerbação das manifestações 
de racismo etc. Aliás, também é digno de nota que a 
violência Estatal tenha se mantido como um dado do 
cotidiano na sociedade brasileira, seja na repressão a 
movimentos políticos, seja na que é imposta cotidia-
namente à classe trabalhadora, especialmente nas pe-
riferias das grandes cidades e no campo, seja na conti-
nuidade da tortura, justificada pela criminalização dos 
movimentos sociais e dos estratos mais miseráveis da 
classe trabalhadora (que são a maioria), do que faz par-
te a violência contra a mulher e a racial – gerando a cri-
minalização dos negros, particularmente da juventude: 
não se reprimem movimentos ou atividades políticas, 
mas sim criminosos.

O PT desarmou a classe trabalhadora em todos 
os níveis – ideológico, organizacional, político – e a 
deixou à mercê das posições da burguesia, manifestas 
nas várias expressões, cada vez mais abertas, da direi-
ta, que há muito vêm ocupando o espaço deixado vago 
pela esquerda (é justo dizer que o PT não esteve sozi-
nho nesse desarme; muitas das organizações autodeno-
minadas de esquerda renunciaram à revolução social 
e limitam-se a defender a civilização do capital e do 
Estado e, mesmo as que afirmam uma posição anticapi-
talista, tampouco questionam as condições de possibi-
lidade para iniciar um processo dessa ordem).

Quando a crise econômica mundial iniciada no 
final da primeira década deste século atingiu o país e 
o capital passou a pressionar para manter sua margem 
de acumulação, ou ao menos para reduzi-la o mínimo 
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possível, sempre à custa do trabalho, como é próprio 
de sua lógica; quando, simultaneamente, parcelas da 
classe trabalhadora, especialmente as beneficiárias das 
políticas distributivas, se valeram das condições con-
quistadas (de melhoria econômica e de ocupação de es-
paços antes fechados a elas) para exigir novos avanços 
– apontando mais uma vez, para a estreiteza da plata-
forma econômica e a sua incapacidade de incorporar 
tais reivindicações – o PT nada pôde responder, além 
de reiterar a velha ladainha do capital de que foi o ges-
tor: recessão, “ajuste fiscal” ou corte nos gastos com 
educação, saúde, moradia etc., restrição ou supressão 
de direitos, com as reformas previdenciária e trabalhis-
ta, já presentes na Carta ao Povo Brasileiro de 2002, 
ensaiadas no governo Lula e assumidas no segundo go-
verno Dilma.

Não é de estranhar que tal resposta não atenda 
nem agrade aos trabalhadores, no entanto desarmados 
para recusá-la em favor de uma plataforma de esquer-
da. Não é de estranhar que a burguesia, pela voz de 
seus representantes e utilizando todos os meios à sua 
disposição – parlamento, judiciário, mídia etc. – se 
valha da oportunidade para se livrar de gestor tão in-
cômodo, pelo nome e pela referência à esquerda que 
buscou manter, substituindo-o por outro mais afinado 
consigo própria e sem qualquer prurido, tanto para o 
desmantelamento rápido e abrangente dos direitos tra-
balhistas, previdenciários e sociais, quanto para susten-
tar a expansão das visões de mundo e propostas mais 
conservadoras sobre todas as esferas da vida pública e 
privada. 

Embora não tenha sido necessário o uso do dis-
positivo militar, nem por isso o impeachment de Dilma 
Roussef deixou de se configurar como um golpe, de 
cunho jurídico-parlamentar, valendo-se dos mecanis-
mos legais para usurpar a manifestação das urnas. 

Mas, diferente de 1964, quando o golpe visou à 
barragem do projeto nacional-popular em andamento 
que abalava pilares centrais da plataforma econômica 
e política vigente, em 2016 não estava em curso nem 
havia no horizonte qualquer projeto que configurasse 
ameaça semelhante. Havia apenas o esgotamento de 
mais uma rodada de ampla acumulação de capital a avi-
var a ferocidade da burguesia contra os trabalhadores; 
ferocidade que, sempre acerba na burguesia brasileira, 
tende a se acentuar ainda mais, pois o encerramento 
da via colonial pela integração subordinada ao capital 

mundializado redundou num estrangulamento maior de 
sua histórica e estrutural estreiteza econômico-social e, 
consequentemente, política. 

Se, com a globalização, as contradições que o 
capital dominante antes “exportava” para as periferias 
são “regurgitadas”, afunilando as margens que permi-
tem que o progresso social acompanhe o crescimento 
econômico nos países centrais, nos subordinados esse 
processo é muito mais intenso. 

No caso brasileiro, trata-se não apenas de bar-
rar as reivindicações relativas a aumentos salariais, à 
mobilidade urbana e à moradia (isto é, ao problema da 
propriedade territorial urbana, tão grave quanto o da 
propriedade territorial rural e dividindo com este as 
mesmas raízes7), como, ademais, de recolher de vol-
ta as parcas migalhas distribuídas no período dos go-
vernos petistas e, indo além, de dizimar direitos traba-
lhistas, previdenciários e sociais conquistados há mais 
tempo, acentuando a superexploração do trabalho e a 
oficializando nos dispositivos legais. 

Contraposto, portanto, não a um projeto de 
transformação social, mas somente à “lentidão” no es-
magamento dos trabalhadores e atendendo à sua ânsia 
de conspurcação de tudo o que aparente ou lembre a 
esquerda, o golpe de 2016, perpetrado pelas frações 
dominantes da burguesia, por meio de seu dispositivo 
jurídico-parlamentar, com o apoio de seus dispositivos 
midiáticos, dilata o teor autocrático do Estado, reduzin-
do a distância que distingue a autocracia institucionali-
zada do bonapartismo.

Esse quadro, além de confirmar as análises mar-
xianas sobre a determinação ontonegativa da politici-
dade, ajuda a entender o nível abaixo de rasteiro que 
vem caracterizando a maioria dos ocupantes dos três 
poderes e a desfaçatez com que agem e se pronunciam. 

Ao examinar, no momento de seu nascimento, o 
Estado bonapartista francês, Marx mostra que todo o 
Estado mergulhara na lama, tornando-se um viveiro de 
corrupções, no qual “tudo se torna parte da instituição 
do suborno. Todo posto do exército ou na máquina do 

7. A superexploração da força de trabalho gera um padrão urbano 
tão iníquo quanto o rural no que se refere à distribuição da terra e à 
finalidade de seu uso. Essas reivindicações, tal como as das greves 
de 1978-1980, tocam em pilares da plataforma econômica vigen-
te, e poderiam ser pontos de partida da articulação de um projeto 
econômico-político de mediação para uma futura revolução social, 
novamente posta no horizonte. Mas também agora o politicismo 
malbaratou a mobilização iniciada há alguns anos e contribuiu para 
a tendência a transformá-las em “movimentos de questão única” 
(Mészáros), estiolando seu potencial revolucionário.
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pretendia dos trabalhadores. Lamentavelmente, essa 
falência reverbera como falência da esquerda (e das 
potencialidades da classe trabalhadora), uma vez que 
se pôs e foi tomado como tal (assim como a falência do 
pós-capitalismo reverbera como falência do socialis-
mo, pelo qual aquele foi predominantemente tomado).

Opor uma resistência efetiva à direita, isto é, 
ao capital, exige ao menos fazer a crítica do politicis-
mo em suas inúmeras manifestações e vertentes e re-
conhecer que, desde muito cedo o PT se transformou 
em obstáculo ao renascimento da esquerda. Mesmo a 
indispensável resistência a cada uma das medidas re-
trógradas que vêm sendo tomadas em ritmo acelerado 
exige, para ser efetiva, superar esse obstáculo e repor 
no horizonte a perspectiva da revolução social, da su-
peração do capital e identificar as mediações que levam 
até lá a partir das condições e das alternativas efetiva-
mente existentes. 
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Estado converte-se em meio de suborno”. Mas não era 
a presença, no cume do Estado, de um indivíduo tão 
medíocre, aventureiro e venal como Luís Bonaparte 
que gerava a corrupção; ao contrário, carregando con-
sigo a corrupção inerente à sociedade civil da qual bro-
tava, esta forma do Estado necessitava, para compô-la, 
de indivíduos corruptos, de um “bando de patifes”, de 
uma malta “desmoralizada e rapace” (MARX, 1997,  
p. 284). 

Esses padrões se repetem nos Estados bonapar-
tistas instituídos posteriormente e em outros países e o 
bonapartismo brasileiro não é exceção. A forma insti-
tucionalizada da autocracia burguesa conserva, a par de 
outros, também este atributo de sua versão bonapartis-
ta. Acresce a isto que a transição para o atual período 
de autocracia burguesa institucionalizada se efetivou, 
como vimos, sob o influxo da globalização, na qual, 
com o desenvolvimento das forças produtivas e a uni-
versalização dos laços sociais, o universo econômico 
esvazia a política: “Quanto mais a ordem do capital 
se desenvolve e completa, tanto mais se autonomiza 
e independe da intervenção estatal para se estabelecer 
e dominar. O segredo do Estado é a sociedade civil” 
(CHASIN, 2000b, p. 41). 

O que não significa, evidentemente, que o capital 
possa descartar a política, mas sim que as tarefas para 
as quais continua precisando dela se reduzem cada vez 
mais à repressão e ao esmagamento da classe trabalha-
dora pelo exercício da violência, policial ou econômi-
co-jurídica. Para isso, não se carecem de grandes qua-
lidades humanas, ao contrário, quanto mais rebaixados 
forem seus agentes, tanto mais adequados serão para o 
cumprimento de tais tarefas. Ao esvaziamento da polí-
tica se junta, pois, a acentuação de sua “insensibilidade 
congênita frente à dimensão humana, em confluência 
e de acordo com a lógica do capital, o que não repre-
senta mais do que a explicitação de sua natureza e dos 
estreitos limites intrínsecos de sua legalidade, ou seja, 
do âmbito e função que lhe são próprios” (CHASIN, 
2000b, p. 40), insensibilidade ainda mais aguda quando 
se trata da política de um capital atrófico.

A falência do PT se insere nesse quadro e é an-
tiga e abrangente; sua deterioração atual, as manifes-
tações desse malogro no período em que exerceu as 
funções de gestor do capital atrófico, assumindo-as ex-
plicitamente e com gosto, inclusive o de mergulhar na 
mesma lama em que já se espojavam os representantes 
mais “autênticos” daquele, são resultado de seu fracas-
so, patenteado desde muito antes, como partido que se 
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A PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍCIA  
DE 1951 NO RIO DE JANEIRO:  

propostas de controle social e centralização das 
informações na perspectiva da Guerra Fria

Nilo Dias de Oliveira*

Propostas preliminares de centralização e 
integração nacional das polícias

A crescente institucionalização das polícias 
políticas nas décadas de 1930 e 1940, foi consolida-
da, nos anos seguintes, pela centralização das infor-
mações policiais no Ministério da Justiça, através do 
Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). 
Mas, paralelamente, ocorre também a integração dos 
serviços de segurança interna, de responsabilidade 
das polícias civis e militares, respaldadas na lógica da 
Segurança Nacional, de responsabilidade das Forças 
Armadas. 

As medidas de centralização se confrontavam 
com a autonomia estadual prevista, inclusive, na legis-
lação federal de 1933, segundo a qual, as Delegacias 
de Ordem Política e Social (DOPS) eram da alçada dos 
governos estaduais, o que não impedia que as mesmas 
se comunicassem tanto horizontalmente entre si, quan-
to verticalmente, com a Divisão de Polícia Política e 
Social - DPS1, diretamente subordinada ao governo fe-
deral, através do Departamento Federal de Segurança 
Pública (DFSP), constituindo uma verdadeira rede de 
informações. 

* Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Integrante do Centro de Estudos de História da Amé-
rica Latina (CEHAL) e do Núcleo de Estudos de História: trabalho, 
ideologia e poder (NEHTIP), da PUC-SP. Participante do Grupo 
de Pesquisa: Centro de Estudos de História da América Latina do 
Tocantins e do GT Regional ANPUH Seção São Paulo: Direitas, 
História e Memória. Possui Mestrado em História Social pela PU-
C-SP (2008), especialização em Gestão e Estratégia Empresarial 
pela Unicamp (2000), Bacharelado e Licenciatura Plena em Histó-
ria pela PUC-SP (1982). Professor de História do Brasil e História 
Moderna e Contemporânea no Instituto Sumaré de Educação Supe-
rior (ISES) Contato: nilodiasoliveira@gmail.com.
1.  A Delegacia Especial de Segurança Política e Social (DESPS) 
criada em 1933 foi transformada em Divisão de Polícia Política e 
Social em 28/03/1944 pelo Decreto-lei nº 6378, subordinada ao De-
partamento Federal de Segurança Pública e ambas ao Ministério da 
Justiça. 

Assim, já se manifestava uma rede altamente ca-
pilarizada, que nutria de informações todo o território 
nacional, tanto as instituições policiais como as demais 
instituições governamentais, às quais interessavam tais 
informações. Conforme já aponta Reznik, em 1951, a 
cúpula do DFSP, considerava a uniformização e a cen-
tralização dos procedimentos de vigilância e de repres-
são, cruciais para a melhoria do desempenho de toda a 
estrutura policial, especialmente das polícias políticas.2 
Segundo seus dirigentes, a falta de padronização e de 
um controle normativo de toda máquina policial por 
um órgão federal, representava um retrocesso frente às 
novas necessidades do Estado, no combate ao cresci-
mento dos movimentos sociais. Mas tal centralização 
não se fez sem algum enfrentamento de resistências das 
instâncias estaduais, tanto no âmbito policial, quanto 
no âmbito do executivo ou do legislativo, ciosos de sua 
autonomia.  

Todos estes posicionamentos foram postos já em 
1951, quando da convocação da Primeira Conferência 
Nacional de Polícia, na qual representantes de todas as 
unidades policiais da federação compareceram,3 dando 
suas sugestões e fazendo ponderações e da qual par-
ticiparam, também, representantes do Ministério da 
Justiça.

2. O DFSP e a DPS sinalizaram, na 1ª Conferência Nacional de 
Polícia, (dezembro de 1951) para o seu papel aglutinador, agências 
de referências em meio às operações de cooperação. Identificavam-
-se como orientadoras, coordenadoras e centralizadoras do esforço 
de modernização das polícias brasileiras no pós-guerra. REZNIK, 
Luís. Democracia e segurança nacional: a polícia política no pós-
-guerra. Rio de Janeiro:FGV Editora, 2004, p. 145.
3. Respalda esse capítulo os relatórios de duas Delegacias de Polí-
cia Política, a do Estado de São Paulo e a do Estado de Pernambuco, 
encontrados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. As poten-
cialidades subversivas nos dois Estados, considerados os mais pro-
blemáticos em relação à infiltração comunista nas organizações so-
ciais, segundo as autoridades policiais, aparecem nos diagnósticos 
dos delegados responsáveis por estas duas delegacias de polícia. Tal 
situação era vigente em suas áreas de abrangência e segundo eles, 
em praticamente todo o país, pois o diretório central do PCB, vez 
ou outra estava localizado ou em Pernambuco ou em São Paulo, de 
acordo com a perseguição policial. 
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Tal conferência realizou-se entre 3 e 8 de dezembro 
de 1951, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença 
do presidente da República, Getúlio Vargas, do mi-
nistro da Justiça e Negócios Interiores, Negrão de 
Lima, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, 
José Linhares, presidente e vice-presidentes de honra, 
respectivamente. O público-alvo compunha-se dos 
secretários de Segurança Pública e chefes de Polícia 
dos estados, principais autoridades policiais do país. 
Contou também com a presença de convidados es-
peciais, especialmente de magistrados, considerados 
conselheiros.4 

O objetivo da centralização era claro. Tratava-se 
de, em primeiro lugar, subordinar diretamente ao go-
verno federal, a rede de polícias políticas, assim como 
as forças públicas estaduais, compostas por policiais 
civis e militares. Até aquele momento, o órgão o DFSP 
só atuava na capital federal. Além disto, propunham 
também unificar as polícias civis e militares que atua-
vam nos Estados:

somos levados a crer do acerto e da necessidade de se 
cuidar da uniformização das polícias civis e estaduais, 
dando-se padronização à sua nomenclatura, discipli-
nando-se e homogeneizando-se as suas atribuições, 
desdobrando-se os seus departamentos, de acordo 
com as exigências e possibilidades locais, de modo a 
desemperrar o funcionamento da máquina policial, e 
facilitar o exercício das funções dos diversos órgãos 
que a compõem.5

Em segundo lugar, fazer com que todos seguis-
sem as diretrizes emanadas do governo central e se 
utilizassem das mesmas estratégias para o controle po-
lítico e social, no exercício do que eram consideradas 
tarefas inerentes à preservação da Segurança Nacional, 
a qual visava assegurar a ordem e conter a participação 
e a mobilização da sociedade, na democracia que se 
inaugurava.  

No cerne deste conjunto de preocupações, a 
justificativa era a da contenção do “perigo vermelho”, 
conforme o demonstra o questionário enviado pela 
DPS às delegacias estaduais, um mês antes do início 
da citada conferência de 1951. Intitulado Questionário 

4. REZNIK, opus cit. p. 135.
5. Tese da DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 15-14.

sobre a situação do comunismo em cada unidade da 
Federação,6 era composto de 10 pontos conforme abai-
xo relacionados:

1- Organização do PC local.
2- Principais dirigentes e militantes.
3- Entidades de aparência legal, com ou sem registro, 
mas de orientação ou subordinação comunista.
4- Infiltração e atuação nos seguintes meios: rural, 
sindical, bancário, etc.
5- Atuação parlamentar e infiltração nos partidos 
legais.
6- Meios de propaganda e difusão disponíveis.
7- Recursos financeiros de que dispõe.
8- Frente Democrática de Libertação Nacional: de-
senvolvimento de seu programa. Qual a capacidade 
de ações subversivas do PC?
9- Condições de vida das massas e do povo em geral.
10- Atividades e ligações de agentes estrangeiros, di-
plomatas, etc.

O objetivo era mapear o inimigo maior, o Partido 
Comunista, em todo o território, assim como consoli-
dar informações sobre as organizações consideradas 
suspeitas, aquelas “com aparência legal”; também le-
vá-los a ficar atentos à atuação dos parlamentares, pois 
para situar quem eram os suspeitos, era necessário ob-
servar a atuação de todos; e ainda estimular as polí-
cias estaduais a atentarem para o que era veiculado na 
imprensa e nos meios de comunicação de massa e até 
mesmo propagandas. 

Durante a Conferência, foram discutidas seis 
Teses centrais que, conforme Motta, “versavam sobre 
temas relacionados à vigilância e repressão das ativida-
des subversivas, como por exemplo, controle de publi-
cações, monitoramento de reuniões clandestinas e ine-
legibilidade de candidatos comunistas”.7 Paralelamente 
produziu-se um diagnóstico das possibilidades de atua-
ção das unidades existentes em cada Estado, a partir do 
que foram estabelecidas as melhores estratégias para 
conter o avanço do comunismo no território brasileiro. 

As seis Teses resultaram da análise das propostas 
apresentadas pelos representantes policiais de todo o 

6. Correspondência S.S. 20517 de 30/11/1951 Relatório Reserva-
do, Dossiê DEOPS 50-. Z-711-1 folha 141.
7. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O ofício das sombras. Dossiê do 
Arquivo Público Mineiro, 2006, p. 61.
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país,8 que circundavam a problemática do PCB. Dentre 
elas, destacava-se a da centralização das informações 
policiais.  

Outras 35 propostas “(...), aprovadas quase na 
sua totalidade, versavam sobre diversos temas, a partir 
dos quais as autoridades propuseram uma nova legis-
lação ou a normalização nacional de procedimentos 
policiais”.9 

O diagnóstico indicou que as reformas eram ne-
cessárias, por causa das deficiências e limitações que 
dificultavam os trabalhos de coleta das informações, 
na forma imposta pelos novos desafios decorrentes da 
Guerra Fria, e que afetavam todas as forças policiais, 
em todo continente latino americano. 

A consolidação das informações estaduais, apon-
tou a necessidade de se fazer investimentos urgentes, 
que garantissem maior eficiência à polícia, para proce-
der ao respectivo mapeamento da sociedade. 

Mas, de qualquer forma, foi possível identificar 
que a sociedade brasileira era ameaçada por três gran-
des perigos: o da infiltração comunista, o da abertura 
democrática e o da autonomia dos Estados. 

O primeiro perigo – a infiltração comunista

O crime considerado mais grave era o da infil-
tração do PCB nos movimentos sociais (apesar de que 
toda demanda social acabava sendo enquadrada nesse 
mote), perigo que assolava, não apenas o Brasil, mas 
todos os países alcunhados por eles de “desenvolvi-
mento retardado”. Por tal condição, diziam, estes se 
constituíam em vanguarda da ocupação soviética, pro-
vocando a desordem e a subversão.

Em todos os países de desenvolvimento retardado 
ou não, os Partidos Comunistas são a vanguarda real 
da ocupação soviética. São a 5ª coluna atuando com 
maior desembaraço e extensão, para minar as institui-
ções do Estado e a sociedade em geral. Por meio de 
seus agentes, ostensivos ou camuflados, através dos 
inocentes úteis ou dos não inocentes úteis, fazem o 

8. O acervo da Dops contém todas as teses, argumentos e pro-
postas de todas as unidades de cada Estado, além das propostas 
dos integrantes do governo federal. Dada a extensão do material, 
além da incidência nos mesmos temas, problemas, etc... optamos 
por trabalhar, para demonstrar o teor de tal centralização, com a do-
cumentação de duas das maiores e mais fortes unidades, as sediadas 
nos Estados de São Paulo e de Pernambuco. As propostas das outras 
unidades da federação são analisadas para demonstrar as ideias e 
práticas repressivas à sociedade posta sob suspeita.
9. REZNIK, opus cit. p. 136.

trabalho de subversão da ordem e da desintegração 
nacional, doirando a sua propaganda com os pretex-
tos aparentemente mais legítimos e atraentes, como 
sejam a paz, a liberdade, o exercício do direito de 
conquistas democráticas, a defesa dos direitos funda-
mentais do povo, etc., mas, na verdade, o propósito é 
um só: provocar a confusão, a desordem e a subver-
são. A ação multiforme e a infiltração generalizada, 
através de mil tentáculos. É a figura do Proteu gigan-
tesco e anfíbio.10

Esse Proteu gigantesco e anfíbio se encontrava 
em todos os lugares, até mesmo no interior das Forças 
Armadas, e na administração pública. Para sanar tal 
problema, quando se tratava dos funcionários públicos, 
o melhor eram os expurgos. Na defesa desta proposta, 
levantou-se o delegado da DOPS-SP, que em sua fala, 
respaldou-se no General Góes Monteiro, cujas teses, 
segundo ele, brilhantes, sintetizavam a evidência da 
“ação subversiva comunista, por meio de infiltrações 
em todos os setores de atividade, inclusive na adminis-
tração pública, através de “slogans” sentimentais e pa-
triotas de paz, liberdade e garantias constitucionais”.11 

Diante dessa nova realidade externa que afetava 
todos os países do globo, por se tratar de uma Guerra 
silenciosa, eram necessárias medidas extremas, pois o 
inimigo estava aqui, afirmavam, “filho” e produto da 
Guerra Fria: o espectro comunista. Desta maneira pro-
punha-se a modernização do sistema policial para de-
fender a ordem pública interna e a ordem social.

O estudo e o estabelecimento de normas que visem 
uniformizar a organização do sistema policial, mar-
cando diretrizes e criando métodos para o exercício 
dos diferentes órgãos encarregados da manutenção da 
segurança pública no país, constituem, de fato, objeto 
de maior oportunidade e da mais elevada importân-
cia. Tal providência representa sem dúvida uma ne-
cessidade imperiosa no momento que atravessamos, 
quando a civilização mundial sofre uma das mais 
graves crises de orientação que registra a história e 
cujos reflexos se fazem sentir, acentuadamente, na 
realidade brasileira. Como nunca, impõe-se hoje, a 
necessidade de se suprirem os órgãos policiais dos 
Estados de meios bastantes modernos e eficazes, para 
que, atuando isoladamente ou em conjunto, o façam 
de maneira uniforme, segura e coerente, no exercício 

10. Tese da DOPS-SP a 1ª Conferência Nacional de Polícia, dezem-
bro de 1951. Enviado pelo Delegado Adjunto à Ordem Social Hugo 
Ribeiro da Silva. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 34. 
11. Idem, p. 33.
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inequívoco da sua finalidade de conservar a ordem 
pública interna, defender a ordem social, zelar pelo 
equilíbrio da ordem econômica, garantindo, particu-
larmente, a segurança e as liberdades individuais, em 
ações preventivas ou repressivas, de forma a oferecer 
à coletividade a tranquilidade e a segurança de que 
necessita, compatíveis com o dever do Estado.12

Uma modernização que garantisse a uniformi-
dade, a coerência na ação e que assegurasse diretrizes 
comuns no agir dos agentes do Estado. Tudo visando 
a “ordem pública interna, a defesa da ordem social, o 
zelo pelo equilíbrio da ordem econômica”. E tudo tam-
bém para que ficassem asseguradas as liberdades indi-
viduais e que se garantisse segurança à coletividade, 
“conforme era o dever do Estado”, para o que deveriam 
ser usadas, tanto ações preventivas, quanto repressivas. 
Ou seja, competia ao Estado reprimir, em nome da 
tranquilidade da coletividade e da segurança, o comu-
nismo, ideologia que tiraria a liberdade das pessoas. 

Tanto para os delegados de polícia, como para os 
representantes das Forças Armadas, a infiltração comu-
nista tinha o intuito de desestabilizar o Estado, e contra 
isso, se faziam necessárias medidas urgentes e correti-
vas para “aniquilar” o perigo.

Segundo perigo - a abertura “democrática”

Era necessário responder à altura, à ameaça pro-
vocada pela “abertura democrática”, que propiciava o 
crescimento das “forças invisíveis” na sociedade civil. 

Lutamos contra forças “invisíveis”. E não possuímos 
as mesmas forças suficientemente organizadas. A sur-
presa, em qualquer ato violento, é fator primordial 
para o sucesso. A revolução comunista poderá nos 
surpreender, embora estejamos vigilantes. (...) por-
que, então, não nos organizamos de maneira a não 
sermos surpreendidos? Deveríamos possuir, nós tam-
bém, nossas forças invisíveis, postadas em lugares 
onde fatalmente surgirão os focos revolucionários. 
(...) colocadas essas forças invisíveis nesses locais, 
e outros considerados estratégicos, muito mais fácil 
será uma reação imediata, do que a coordenação das 
mesmas para o rechaço do inimigo invisível.13 

Essas forças invisíveis atuavam com “aparência 
legal”, tais como a Aliança Democrática Popular, a 

12. Tese a DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, dezembro 
de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 folha 23.
13. Idem.

Comissão Central de Trabalhadores Contra a Carestia 
e a Ditadura, o Movimento Unitário e Democrático,14 
além dos que eram dirigidos por intelectuais de re-
nome, como Caio Prado Junior, Gilberto de Andrade 
e Silva, Jorge Amado, Mário Schemberg, Monteiro 
Lobato e inúmeros outros menos letrados.15 Com o fim 
da ditadura e o advento das liberdades democráticas, 
afirmavam os intelectuais, tiveram todos os meios de 
propaganda ao seu alcance de uma forma assustado-
ra, “para quem conhece, como nós, o que os marxistas 
chamam de preparo revolucionário das massas”.16

Assim, reivindicações que representavam a bus-
ca pela efetivação democrática, não eram percebidas 
como tais, e as chamadas não passavam de slogans 
sentimentais e patrióticos de “paz”, “liberdade” e “ga-
rantias constitucionais”. O respeito pela liberdade de 
expressão não era admitido, sempre consideravam os 
participantes dos movimentos sociais como massa de 
manobra do partido comunista, os inocentes úteis, alie-
nados, que precisavam da tutela das autoridades para 
defender o que era certo. 

Terceiro problema – A autonomia dos Estados

Outro tópico que se destaca nos relatórios esta-
duais consolidados nacionalmente, era o das ferrenhas 
críticas ao funcionamento e à estrutura das polícias es-
taduais, responsabilizando a descentralização e a falta 
de uniformidade pela ineficiência da repressão, daí cor-
roborarem com a centralização. 

Com o advento da República, dizia o Delegado 
representante da política de Pernambuco, rompeu-se a 
unidade da organização policial, pois a Constituição 
Federal de 1891 se absteve de criar uma polícia fede-
ral, deixando de fixar normas gerais para o exercício 
das funções de polícia administrativa ou judiciária, 
transferindo integralmente essa atividade pública para 

14. Na documentação pesquisada existe correspondência entre os de-
legados de vários Estados, relatando os resultados de suas respectivas 
vigilâncias e, muitas vezes, comentando suas impressões particula-
res. Neste sentido, por exemplo, eram classificados como comunis-
tas, desde um Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia 
Nacional, ou uma Comissão Contra o Acordo Militar Brasil- Estados 
Unidos, como a Associação dos aposentados e o Movimento Contra 
a Carestia. OLIVEIRA, Nilo Dias. Opus cit, p. 50. 
15. Tese da DOPS-SP a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 36.
16. Tese da DOPS-SP a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 36.
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os Estados. Cada Estado desenvolveria, segundo suas 
possibilidades econômicas e influências regionais, 
suas próprias organizações de polícia, acentuando-se 
as diferenças na forma, extensão e enquadramento das 
corporações.17 

Enquanto se apontavam as falhas das polícias 
administrativas, no tocante à descentralização e a falta 
de uniformização, eram enaltecidas as mudanças cons-
titucionais de 1934 e 1937 que “haviam devolvido à 
União o direito exclusivo de legislar sobre o processo 
penal, através do Código do Processo Penal, baixado 
pelo Decreto Lei n° 3689 de outubro de 1941”, o qual 
regulava o processo em todo o território nacional, defi-
nindo de vez que a polícia judiciária seria exercida pelas 
autoridades da corporação, e traçando normas precisas 
para a sua atuação. Com isso restabelecia-se, segundo 
os integrantes da Conferência, na voz do representante 
de Pernambuco, a unidade na Polícia Judiciária, o que 
deveria ser feito com as polícias civis e militares.18

As críticas também se estendiam às delegacias 
especializadas de polícia política, às DOPS estaduais, 
“úteis e necessárias” no desdobramento da vigilância 
e da repressão aos movimentos ideológicos, mas que 
também teriam evoluído sem planejamento, quase de 
improviso, para atender às necessidades locais, sem 
ideia de uniformização, sem previsão para uma atua-
ção conjunta de modo a atender melhor aos interesses 
nacionais. 

Algumas dificuldades impediam que os aparatos 
de segurança no país apresentassem um rendimento de-
sejável. Eram, segundo eles: a falta de uniformidade na 
organização e no funcionamento de todos os sistemas 
policiais nacionais; a autonomia estadual; a heteroge-
neidade da distribuição populacional no país; a exten-
são do território e suas vias de comunicação precárias; 
os órgãos do governo instalados nas capitais em detri-
mento ao restante do estado; o enorme desequilíbrio 
entre as fontes de produção e de consumo, e conse-
quentemente a desproporcional distribuição de rique-
zas entre os Estados e suas populações.19

A descentralização das polícias naqueles tempos 
de Guerra Fria também era apontada como um risco 
para a defesa e para a soberania da nação.

17. Tese a DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, dezembro 
de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 folha 20.
18. Idem.
19. Idem folha 23.

A separação da atividade policial entre nós, quando 
passou da competência exclusiva da União para os 
Estados, se deu num tempo em que o mundo não es-
tava, em todos os seus ângulos, afetado pelas reações 
materialistas, que ameaçam a civilização cristã, que 
trazem a desunião dos povos, pervertendo os costu-
mes, corrompendo os sentimentos nacionalistas, ali-
ciando a traição contra a família e contra a Pátria.20 

Modernizar a polícia e integrar as forças na 
defesa da segurança nacional

Era, portanto, urgente armar os Estados de for-
ma que viessem a dispor de meios para “deter o mal”, 
para assegurar os direitos de forma coesa, unificando 
os procedimentos, qualificando e padronizando os re-
cursos técnicos tanto nas capitais como no interior e 
garantindo treinamento qualitativo de pessoal,21 pois a 
manutenção da ordem política e social não poderia ser 
um trabalho isolado. No plano estadual:

seria de todo conveniente ligarem-se as polícias mi-
litares e civis subordinando-as de vez aos secretários 
de segurança pública ou do interior. (...) por outro 
lado, a multiplicidade de polícias existentes, com 
características militares ou civis, nas suas diferentes 
modalidades, demonstra claramente a necessidade de 
se instituir um organismo único.22

Apenas com a unificação das forças policiais e 
a integração com as Forças Armadas, seria possível 
combater “as forças subversivas que se articulavam e 
atuavam em plano conjunto, produzindo sempre per-
turbações em várias unidades da federação. Daí porque 
somente em conjunto poderá a ação policial produzir 
os efeitos adequados à prevenção conveniente e repres-
são justa”.23 Finalizando, propunha “preparar-se mais 
nesta conferência, um plano uniforme de ação policial, 

20. Tese da DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 17.
21. Agrava-se o problema nas delegacias do interior, que no exer-
cício das funções de delegado se acham confiados a sargentos das 
polícias militares, sem nenhum treinamento.
22. Tese da DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 6.
23. Tese da DOPS-PE a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 15.
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dentro de um programa preparatório que coordene uma 
diretiva única dos organismos policiais da União e dos 
estados”.24 

Conforme se observa, a proposta enfatiza a uni-
ficação das redes estaduais em um sistema único, o que 
já foi constatado pela historiadora Bonelli, referindo-se 
à citada conferência de 1951:

avançar a identidade dos delegados em torno da de-
fesa da ordem política e social, tema já abordado 
na Conferência anterior de 1936. É perceptível que a 
ênfase discursiva no aumento do crime demandando 
políticas de segurança e recursos para investigação 
não foi o fator que unificou os delegados presentes 
no evento, como ocorrido em outras ocasiões. Além 
da ordem político-social, a Conferência teve como 
preocupação a busca de um regulamento nacional co-
mum, preconizando a uniformidade de organização 
do sistema policial, que envolvesse as atribuições da 
polícia militar, da polícia civil e da polícia federal.25   

Tais Delegados propõem também ampliar o 
sistema de identificação, incluindo nele as cidades do 
interior, fato justificado pelo acentuado processo de 
urbanização e agudização dos conflitos sociais, que 
segundo eles eram provocados pela prostituição, pela 
vadiagem e pela imigração.26 

A criação dessas seções regionais do Instituto de 
Identificação em 1948 demonstra que as pessoas a 
serem identificadas, para serem vigiadas e controla-
das, no período do pós-guerra, estavam dispersas por 
inúmeras cidades. Neste sentido, é significativo que 
três anos depois fosse apresentada na Conferência 
Nacional de Polícia de 1951 a tese de instituir um ser-
viço de identificação que tivesse especial considera-
ção com a população do interior.27

24. Idem folhas 1 e 2.
25. BONELLI, Maria da Gloria. Os delegados de polícia entre o 
profissionalismo e a política no Brasil, 1842-2000. Prepared for 
delivery at the 2003 meeting of the Latin American Studies Associ-
ation, Dallas, Texas, March 27-29, 2003, p. 17.
26. O tom da Conferência além da preocupação com a vigilância, a 
repressão e identificação efetiva dos suspeitos, se preocupa também 
com a moral e os bons costumes: “é importante destacarmos que 
na Conferência Nacional de Polícia, realizada no Rio de Janeiro 
em 1951, tenha sido feita a proposta de que era necessário que 
as autoridades examinassem a “conveniência ou necessidade de 
impedir a circulação de publicações obscenas, tanto as ilustradas 
como as simplesmente escritas”. (VIEIRA, SILVA apud ROLIM, 
2000, p. 156).
27. ROLIM, Rivail Carvalho. A reorganização da polícia no esta-
do do Paraná nos anos 1950. Revista de História Regional, 5(1),  
pp. 153-166, verão 2000, p. 160.

Mas não só aos movimentos urbanos se dirigia 
a ação repressiva. Esta se estendia aos movimentos 
campesinos que traziam à tona a questão da proprie-
dade latifundiária e as relações de produção no campo. 
Analisando os movimentos reivindicatórios tanto no 
campo como na cidade, o problema para as autoridades 
policiais era o caráter paradoxal da nossa legislação: 

no presente momento, depois das greves dos bancá-
rios, agitações de rua entre os metalúrgicos, têxteis, 
marceneiros e transportes coletivos, permanece o pa-
radoxo das ações da Justiça, de um lado a Lei 9070 de 
1946, que assegura o direito de greve dando total co-
bertura aos comunistas de suas ações subversivas, de 
outro, o STF em decidir sobre a inconstitucionalidade 
dessas paralisações. São as confusões resultantes das 
leis feitas de improviso, sem atender aos imperativos 
invioláveis da nossa carta magna.28

Ou seja, na interpretação destas autoridades, 
a Lei 9070 de 1946, ao assegurar o direito de greve, 
afrontava a Constituição promulgada naquele mesmo 
ano, cujo espírito era atestado pelo STF cujas decisões 
considerava estas paralisações inconstitucionais. 

A Constituição de 1946, apesar de coibir a orga-
nização da classe trabalhadora, ainda assim era liberal 
demais para conter os avanços da cidadania, diziam. 

As propostas das polícias políticas civis e mili-
tares, vinculadas às DOPSs do país, apresentadas na 
citada Conferência, se coadunavam com o clima de 
insatisfação vigente na sociedade, naquele início dos 
anos de 1950. 

Em 1951 já havia claros sinais da fragilização do 
segundo mandato do governo Vargas. A agitação dos 
segmentos da burguesia autocrata, temerosa da apro-
ximação de Getúlio com a classe trabalhadora, a forte 
tensão no interior das Forças Armadas, colocavam seu 
governo à mercê de um futuro golpe de Estado.  O in-
tenso debate político nacional que vinha desde os anos 
de 1945, e que abrangia também as expressões dos seg-
mentos reprimidos que viam naquele respiro de liber-
dade previsto na Constituição de 1946, a possibilidade 
de manifestar suas demandas e lutar por ampliação de 
seus direitos e condições de trabalho e vida, tende a 
se ampliar, envolvendo também a cúpula das Forças 
Armadas. Estas passam a expressar publicamente uma 
pluralidade de tendências e abordagens sobre os mais 

28. Tese da DOPS-SP a 1ª Conferência Nacional de Polícia, de-
zembro de 1951. Relatório reservado, Dossiê DEOPS 50-Z-711-1 
folha 26. 



A PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍCIA DE 1951 NO RIO DE JANEIRO 75

variados temas em consonância com o intenso debate 
nacional. Quem orquestrava esse processo era funda-
mentalmente a Escola Superior de Guerra (ESG), que 
representava naquele período a ala conservadora das 
Forças Armadas.

Eram os integrantes da ESG que expressavam o 
objetivo de construção de um projeto hegemônico li-
derado por eles, justificado pelo crescimento das lutas 
sociais e pela crise dos governos. Ante a fragilidade da 
burguesia autocrata, incapaz de, em períodos constitu-
cionais, fazer valer seus interesses; ante a necessida-
de de alterações na ordem econômica que pudessem 
controlar pelo menos a inflação; ante o decréscimo da 
atividade produtiva em decorrência da reativação da 
economia mundial no pós-guerra; ante as pressões por 
aumento do controle social, decorrentes da polarização 
da Guerra Fria; ante o aumento da mobilização sindi-
cal; ante as manifestações contra a internacionalização 
do petróleo, contra o acordo Brasil-Estados Unidos, 
como também da defesa, pelo PCB, das plataformas 
políticas defendidas pelos partidos de oposição, as 
Forças Armadas viam um cenário propício a um novo 
bonapartismo. 

Divididos entre sorbonistas ligados à ESG, e na-
cionalistas ligados ao getulismo, vislumbravam uma 
conjuntura bastante complicada e a necessidade de um 
golpe para pôr fim àquele “caos político”. 

Nessa tensa conjuntura, dez dias após a realiza-
ção da Primeira Conferência Nacional de Polícia, a ci-
tada reunião de Delegados de polícia política passou a 
ser considerada uma armação contra o governo federal, 
o que foi publicado pelo jornal O Correio da Manhã, 
conforme correspondência enviada pelo coronel tenen-
tista, integrante do Departamento Federal de Segurança 
Pública, João Cabanas, e amigo próximo de Getúlio, a 
informação de que: 

O editorial do Correio da Manhã do dia dezesseis 
revela uma articulação golpista. Confirmaram-se as 
minhas suspeitas de que o Congresso Policial não 
passou duma articulação e coordenação contra a sua 
pessoa, sob a capa de combate ao comunismo. Na 
realidade o Congresso foi uma tácita subordinação 
de todos os delegados de Ordem Política e Social e 
de alguns chefes de polícia estaduais, ao major Hugo 

Betlem29 que, por sua vez, é orientado e obedece a 
ordens do Serviço Secreto do Exército e de alguns 
oficiais do Estado Maior.30 

O coronel João Cabanas alertava o amigo so-
bre essa ameaça golpista, e alertava ainda que, tanto 
ele, Vargas, como o seu Ministro da Guerra, o General 
Estilac Leal,31 estavam sendo vigiados e considerados 
inimigos, tanto das Forças Armadas como da cúpula da 
DPS, por permitirem a infiltração comunista no interior 
da caserna e nas demais instituições governamentais, 
inclusive no interior das polícias. 

Afirmava ainda que uma das resoluções tomadas 
no Congresso Policial, a da obrigatoriedade do envio 
dos prontuários de “políticos suspeitos” ao Serviço 
Secreto do Exército e aos oficiais do Estado Maior 
(chefiado pelo major Hugo Mahaes Bethlem),32 na ver-
dade, indicava o controle sobre pessoas ligadas ao pre-
sidente Vargas, as quais se suspeitava, poderiam ofere-
cer alguma resistência em caso de um golpe de Estado.

Desejam, com tais resoluções completarem um fichá-
rio a fim de que no momento preciso se possa iso-
lar os elementos “suspeitos”, isto sob o pretexto de 
que são comunistas. Querem assim, prevenir o mal 

29. A DPS foi a divisão do Departamento Federal de Segurança 
Pública que participou mais diretamente, da Conferência Nacional, 
através de vários de seus “chefes”, entre eles o diretor, Hugo Be-
thlem.
30. GVc1951.12.18/2. FGV-CPDOC. Carta do coronel João Caba-
nas a Getúlio Vargas denunciando o caráter golpista na Primeira 
Conferência Nacional de Polícia, datada em 18/12/1951. Arquivo 
pessoal do presidente Getúlio Vargas.
31. Em boa fonte um coronel do Estado Maior da 1ªR.M. se colheu 
a informação de que está em curso um movimento objetivando a 
demissão do General Estilac Leal. O titular da Pasta da Guerra ain-
da não se animou a revogar os atos de seu antecessor, que puniram, 
com transferência para regiões distantes, os oficiais que se envol-
veram nos acontecimentos que tiveram por palco o Clube Militar. 
(...) Esses fatos vêm constituindo o divisor de águas entre as duas 
correntes dentro do exército: uma de tendências esquerdistas lide-
rada pelo próprio ministro e outra pelos Generais Canrobert e Góes.  
Relatório de 14/03/1951 do Setor.S.V.I.. Relatório Reservado. Dos-
siê DEOPS 50.Z.09, documento nº 139.  
32. Anos mais tarde encontramos novamente o sr. Hugo Manhaes 
Bethlem (agora general) envolvido com atividades ardilosas, 
acusado pelas autoridades bolivianas de envolvimento na tentati-
va de golpe de Estado. O general teria passado a quantia de US$ 
60.000,00, em moeda brasileira proveniente de fundos da CIA, 
como também de empresas privadas brasileiras com interesses na 
Bolívia aos golpistas. Ver em BANDEIRA, Luís Alberto Moniz. 
Fórmula para o Caos. A derrubada de Salvador Allende (1970-
1973). Rio de Janeiro:Edit. Record, 2008 p.210
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que resultaria para eles si o povo, com seus líderes, 
reagisse como reagiu o povo argentino em favor de 
Peron. Querem deixar a massa sem direção.33 

No mesmo tom alarmante, o Coronel Cabanas 
advertia o presidente para que substituísse imedia-
tamente seu chefe de polícia e, na pior das hipóte-
ses, também o major Hugo e todos os delegados de 
Ordem Política dos Estados, prevenindo também o seu 
Ministro da Guerra o General Estilac, solicitando-lhe 
imediatas reformas no Serviço Secreto e no Estado 
Maior do Exército.

Não sou alarmista banal. Estou falando com conheci-
mento de causa, objetivo e realista, com a experiência 
de meus anos e de minhas lutas. É a primeira vez que 
lhe dou um aviso desta natureza e é a primeira vez 
que lhe faço uma recomendação grave. Atenda-a pelo 
amor de Deus! De seu amigo Coronel Cabanas.34

 Outra correspondência sem remetente no acervo 
do arquivo de Getúlio Vargas do CPDOC,35 no mesmo 
sentido denunciava, para o presidente Vargas, elemen-
tos antigetulistas lotados nos setores da DPS e da po-
lícia civil do Rio de Janeiro. O documento demonstra 
que a maioria dos Delegados e Diretores da DPS era 
integralistas ligados à UDN. Como os cargos da cúpula 
da DPS foram indicados pelo próprio presidente, aler-
tava ainda a missiva, era evidente “a falta de informa-
ções” dos assessores do presidente, que permitira colo-
car inimigos em setores chaves do governo. Referia-se, 
o documento, a oficiais superiores da caserna designa-
dos pelo executivo para exercerem os referidos cargos.  

Coincidência ou não, naquele mesmo período, 
dois anos antes do suicídio do Presidente, em meio à 
agudização da crise de seu governo, ocorre um grande 
expurgo nas Forças Armadas, sob a acusação dos atin-
gidos serem comunistas. 

Mas tais circunstâncias são mais complexas, 
não se podendo afirmar que resultaram de iniciati-
va exclusiva de Getúlio, pois dentre os expurgados 

33. GVc1951.12.18/2. FGV-CPDOC. Carta do coronel João Caba-
nas a Getúlio Vargas denunciando o caráter golpista na Primeira 
Conferência Nacional de Polícia, datada em 18/12/1951. Arquivo 
pessoal do presidente Getúlio Vargas.
34. Idem, ibidem.
35. GVc1951.00.00140. FGV-CPDOC Data: 1951. Informações 
sobre atividades de elementos anti-getulistas lotados nos setores de 
polícia política e polícia civil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:Ar-
quivo pessoal do presidente Getúlio Vargas. 

encontravam-se militares do alto comando, fiéis ao 
Presidente.36 Tal complexidade se manifesta nas pala-
vras do general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, di-
zendo da necessidade de um expurgo dos comunistas 
infiltrados na administração pública, publicado nos jor-
nais Correio Paulistano e Correio do Rio de Janeiro, 
respectivamente em 23 de maio e 13 de junho de 1951:

O general Góis Monteiro reedita a sua predestinação 
histórica de denunciar o perigo comunista em nosso 
país, e advoga a necessidade de um vasto expurgo de 
seus adeptos infiltrados na administração, nas Forças 
Armadas e nos demais setores de atividade oficial da 
nação. Afirma ele: “nos países que estão conscientes 
dos perigos da tática e da técnica infernais dos co-
munistas, as medidas de defesa das instituições e da 
ordem são constantemente aplicadas de maneira a 
expurgar esses elementos perniciosos que conspiram 
contra a própria pátria” - disse a imprensa o chefe do 
Estado Maior Geral das Forças Armadas.37

Nessa perspectiva, a associação entre comunis-
mo, getulismo e nacionalismo vai sendo gestada entre 
a cúpula das Forças Armadas representada pela Escola 
Superior de Guerra – ESG, e fomentada pelos serviços 
de inteligência das polícias políticas, pois os censores 
não apenas a registram, como ajudam a consolidá-la 
e, no seu entender, encontram-na em todos os lugares, 
tanto entre os civis quanto entre os militares.

A configuração pelo “Alto” do Estado 
republicano no Brasil

Portanto, a lógica da ação repressiva da ditadu-
ra estadonovista (1937-1945), continuou a habilitar 
as práticas policiais, mesmo depois de reinstaurada a 
constitucionalidade em 1946, que findava aquele pe-
ríodo.  Apesar do aparente paradoxo presente no fato 
das mesmas forças militares que apoiaram a ditadura 
terem liderado a sua queda, esta situação explicitava, 

36. Durante a década de 50 houve um grande expurgo nas Forças 
Armadas dos oficiais e praças acusados de pertencerem ou serem 
simpáticos ao PCB.  A minha dissertação de mestrado trata fun-
damentalmente deste expurgo a partir do clube Militar no ano de 
1952. Ver o 4° capítulo da Dissertação de Mestrado: A vigilância 
da DOPS às Forças Armadas (Brasil – década de 1950) sistema 
repressivo num Estado de natureza autocrática. Dissertação defen-
dida em novembro de 2008 na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo sob orientação da Profª Drª Vera Lúcia Vieira.
37. Artigo do jornal Correio do Rio de Janeiro anexo ao Rela-
tório Reservado Dossiê DEOPS 50.Z.09, documento nº 142 de 
13/06/1951
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mais uma vez, a função social que cumpriam como 
defensores da ordem constituída em face aos interes-
ses dos segmentos dominantes (burguesia agrária e 
industrial).

Frente a esse “modelo” de exploração e relação 
social, a abertura política manteve a exclusão dos dife-
rentes segmentos sociais, relativamente ao atendimen-
to às suas necessidades básicas de sobrevivência e das 
classes médias, nas decisões políticas concernentes ao 
Estado.  Os antagonismos de classe se conservaram su-
perdimensionados nessa lógica de exploração, manten-
do-se a coerção como controle das classes subalternas, 
uma vez que a intervenção e a regulação econômica 
pretendidas, só se completam com o controle de tais 
segmentos da sociedade, garantindo assim o pretenso 
“equilíbrio” na correlação de forças no interior do 
Estado.

O comando do Estado sobre o avanço do capitalismo 
se faz sob modalidades de intervenção e regulação 
econômica e através de uma máquina burocrática ad-
ministrativa centralizada e em expansão, abrangendo 
aspectos cada vez mais amplos da atividade econômi-
ca. A questão está então em apreender o caráter espe-
cífico dessa relação entre o Estado e a economia, num 
momento que é simultaneamente o da industrializa-
ção e o da aquisição, por parte do Estado brasileiro, 
de estruturas materiais tipicamente capitalistas. Esse 
processo estruturava-se sobre um campo peculiar de 
luta de classes e era aí que se enraizava a ação de 
“direção econômica” do Estado, isto é, o projeto de 
desenvolvimento econômico transfigurado num pla-
no unificador da política econômica e social.38 

Assim, não apenas se manteve a repressão vio-
lenta, em relação aos trabalhadores organizados, como 
se cerceou o direito à livre expressão e se manteve a 
sociedade civil sob suspeita, configurando-se o que po-
demos denominar de constitucionalidade restringida39, 
situação que vai vigorar na década de 1950. 

38. DRAIBE, Sônia Miriam. Rumos e metamorfoses: um estudo so-
bre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização 
no Brasil, 1930 – 1960. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1985, p. 45.
39. A Constituição de 1946 mantém a exclusão dos analfabetos. 
Nas quatro primeiras décadas do século XX mais da metade dos 
adultos era analfabeta, com a taxa caindo muito pouco ao longo dos 
anos: 65% (1900), 65% (1920), 60% (1930), 56% (1940). Somente 
a partir da década de 1950, o contingente de analfabetos passa a ser 
inferior a 50% da população adulta: 48% (1950), 39% (1960), 33% 
(1970), 26% (1980), 20% (1991) e 13% (2000). Os efeitos desses 
números são claros: como o contingente de analfabetos na popula-
ção adulta sempre foi muito acentuado, provavelmente esse tenha 
sido o principal obstáculo para ampliação do eleitorado brasileiro. 

Mas, mais do que isto, nos anos seguintes, um 
sistema de inteligência nacionalmente articulado, 
capaz de garantir tais restrições sob a aparência de 
um equilíbrio entre as forças sociais, garantido pela 
Constituição, foi efetivado. 

Se associarmos a isto, o fato de que neste mes-
mo período, as Forças Armadas foram “saneadas” com 
o expurgo de integrantes da cúpula das três armas e 
a incorporação do controle ideológico também em seu 
interior, podemos perceber o poder de continuidade de 
tal dominação. 

Na medida em que a sociedade civil pressionava 
para fazer vigorar, pelo menos os direitos previstos na 
Constituição de 1946, fosse através das mobilizações 
que resultavam, muitas vezes, em confrontos diretos 
com a polícia, fosse através de denúncias públicas da 
repressão que sofriam, mais se fortalecia o aparato 
repressivo, tanto pela forma integrada como passou a 
agir, quanto pela centralização, em nível nacional, das 
diretrizes e formas de conduta no controle e na repres-
são, quanto pela capilaridade nacional que adquiriu, 
atingindo todo o território. 

Tais características refletiam, portanto, apenas 
uma reordenação político-econômico e social, neces-
sária ao engajamento do Brasil na efetivação do capita-
lismo monopolista mundial naquele período de Guerra 
Fria.

Se por um lado o país objetivava a sua inserção 
no bloco ocidental, como parceiro estratégico estaduni-
dense no continente latino americano, alcançando certo 
desenvolvimento econômico industrial, por outro, os 
conflitos de classe, decorrentes do modelo dependente 
que se acentuava naquela década, revelavam a fragili-
dade do Estado em estabelecer uma democracia liberal, 
pois com o desenvolvimento das forças produtivas, as 
relações sociais de produção também alcançavam ou-
tro patamar ao que tangia à busca pela cidadania políti-
ca. Tais conflitos se externavam já na promulgação da 
Constituição de 1946, que mantinha a sociedade civil 
refém do conservadorismo característico de nossa for-
mação socioeconômica. 

Naquele período, dadas as características histó-
ricas de nosso desenvolvimento, atrasado, dependente, 
com segmentos dominantes conservadores e reacioná-
rios, majoritariamente advindos de uma aristocracia 

NICOLAU, Jairo. A participação Eleitoral no Brasil. Working Pa-
per CBS-26-2002. Visiting Research Fellow, Centre for Brazilian 
Studies, Oct-Dec 2001, p. 11.
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latifundiária, o avanço das relações sociais de produ-
ção, embora sem alterar sua condição híper-tardia,40 
externavam as contradições inerentes ao capitalismo 
no que tangia à subordinação do Estado na defesa do 
capital e das classes dominantes que o controlavam.

Existe, pois, um período histórico no qual, por assim 
dizer, os sinos das camadas populares se contrapõem 
às trombetas da burguesia e das classes proprietárias. 
O domínio da burguesia não estará suficientemente 
sólido e garantido enquanto o monopólio da força ar-
mada não estiver completado pelo monopólio da pro-
dução espiritual, isto é, pela supressão seja dos meios 
de informação, seja dos partidos que, por causa da sua 
organização e da sua relação com classes sociais an-
tagônicas em relação às dominantes, se configuram, 
ou são suscetíveis de se configurar, em situações de 
crise, como uma alternativa de poder.41 

Assim, movidas pelas determinantes estruturais 
do capitalismo brasileiro, tanto a modernização exclu-
dente como a violência institucional, configuravam o 
modo de ser do Estado no país. 

Naquela conjuntura da década de 1950, a de-
monstração dessa configuração se dava, de um lado, 
com o aumento da entrada do capital associado e mul-
tinacional que investia na modernização das forças pro-
dutivas, como condição básica para a reprodução de um 
novo modelo de capitalismo mundial. Mas, nos países 
dependentes, a circulação dependia de uma infraestru-
tura básica que garantisse uma nova acumulação de 
capital, e de um grande contingente de mão de obra 
disponível para as condições de super exploração do 
trabalho, com baixos salários e com o sindicato contro-
lado.42 Tal cenário se completava com a fragilidade da 
burguesia que se evidenciava através das divergências 
em seu interior.

40. CHASIN, J. A miséria brasileira: 1964-1994: do golpe militar 
à crise social. Santo André:Ad Hominem, 2000; FERNANDES, 
Florestan. A revolução burguesa no Brasil. São Paulo:Globo, 2006.
41. LOSURDO, Domenico. Democracia ou bonapartismo. Rio de 
Janeiro:Edit. UFRJ/Edit. UNESP, 2004, p.157.
42. “Dessa forma, antes mesmo que a Constituinte concluísse seus 
trabalhos, o governo, por meio de decretos-leis, ia derrubando ins-
tituições criadas pelo Estado Novo, dando maior força à iniciativa 
privada e ao capital estrangeiro, liberando importações, enquanto 
mantinha a Consolidação das Leis do Trabalho e reforçava as me-
didas que restringiam não só a participação do proletariado na vida 
política do país, como também cerceavam as atividades do Partido 
Comunista”. COSTA, Emília Viotti da. O Supremo Tribunal Fede-
ral e a construção da cidadania. São Paulo:Edit. UNESP, 2006, 
p.114.

A referida divergência da burguesia se dava entre 
dois grupos, a partir do debate que ocorria no período 
em questão: nacionalistas e entreguistas. Na verdade, 
esta divisão espelhava a grande discussão sobre o mo-
delo de desenvolvimento a ser adotado para promover 
a modernização do país, no qual vários segmentos da 
sociedade civil tomavam partido por propostas nacio-
nalistas ou internacionalistas, incluindo nessa polêmi-
ca as Forças Armadas, que tinham também dois grupos 
que se digladiavam no interior do Clube Militar (nacio-
nalistas e sobornistas), PCB, intelectuais, etc.

Na realidade, o problema era que no modelo 
defendido pelos alcunhados de entreguistas, apenas 
determinados segmentos conseguiam acesso ao capi-
tal financeiro que lhe permitisse investir e crescer. Em 
contraposição, os burgueses nacionalistas, aos quais se 
unem segmentos progressistas, como o formado por 
técnicos e profissionais liberais– embora por motivos 
distintos- defendem a modernização, mas com maior 
autonomia em relação ao capital internacional. O pro-
blema desta divergência era, portanto, o de ampliação 
do acesso aos capitais financeiros que possibilitavam 
investimentos novos para a necessária e pretendida 
modernização.43 

A divisão interna dos grupos dominantes se 
apresentava como divergência de interesses entre uma 
plataforma “nacionalista” e outra internacionalista, 
mas na verdade, as duas buscavam tornar-se hegemô-
nicos nas decisões sobre os rumos do desenvolvimento 
capitalista que aqui se configurava. Mas tais grupos, 
no que concerne ao controle social das classes subal-
ternas, na sua essência, defendiam a mesma violência 
institucional.

Então, naquela perspectiva de uma moderniza-
ção excludente e calcada na violência institucional, as 
contradições se estendiam ao judiciário e à polícia polí-
tica. Tais divergências não estavam no entendimento da 
lei enquanto garantia das liberdades propiciadas pela 
Constituição de 1946, mas sim na definição das formas 
pelas quais essas mesmas leis poderiam garantir a ma-
nutenção da ordem instituída, mesmo que, para tanto, a 
lei fosse extrapolada. 

43. Outros autores que abordam essa divergência entre o capital 
nacional e o estrangeiro: RABELO, Ricardo Fonseca. Plano de 
Metas e consolidação do capitalismo industrial no Brasil. E & G 
Economia e Gestão, Belo Horizonte, v. 2 e 3, nº 4 e 5, pp. 44-55, 
dez. 2002/jul., 2003. SARMENTO, Carlos, O Brasil de JK/O custo 
do desenvolvimentismo, in: http://www.cpdoc.fgv.br/nav_jk/htm. 
SILVA, MARCELO SQUINCA DA. Energia Elétrica Estatização 
e Desenvolvimento. 1956-1967. São Paulo:Edit. Alameda, 2012. 
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modernização baseada na centralização e na integra-
ção, tanto das polícias entre si, como com as Forças 
Armadas.

Assim, ao clima de intentona militar44 se soma-
vam as justificativas para a centralização das atividades 
policiais e a integração desta com as Forças Armadas.

Através de tais concepções, posturas e propos-
tas que se concretizarão ao longo da década de 1950 
revela, na verdade, a impossibilidade da concretização 
da democracia (liberal) no Brasil, conforme já analisa-
do por Chasin. Segundo este autor, tal impossibilida-
de decorre, não das políticas em curso – e acrescenta-
mos, nem da mentalidade deste ou daquele escalão das 
forças policiais ou das Forças Armadas-, mas sim, da 
condição hiper-tardia, subordinada e dependente do de-
senvolvimento capitalista no Brasil, cuja burguesia era 
igualmente conservadora e incapaz de romper a atrofia 
do desenvolvimento nacional. 

Tal burguesia, centrada na defesa dos interes-
ses de alguns de seus segmentos de classe, assumira o 
Estado sem perpassar pela via clássica das revoluções 
burguesas e o subordinara a seus interesses privados, 
não havendo a defesa da coisa pública. Assim os que 
defendiam a participação das instituições que garanti-
riam a vigência da democracia foram expurgados, seja 
nos períodos ditos democráticos em que esta lógica é 
respaldada pelas brechas da Constituição, ou nas dita-
duras onde a repressão adentra a toda movimentação 
social, até a tentativa de novo golpe bonapartista.45

44. A partir da década de 50 o debate no interior das Forças Arma-
das a respeito dos caminhos do país em rumo à industrialização e 
a busca de apoio norte americano para o desenvolvimento bélico e 
estratégico das Forças Armadas no continente latino americano era 
intenso. Os sorbonistas, militares ligados à ESG, tinham verdadeira 
ojeriza pelos simpatizantes das ideias getulistas e os acusavam de 
comunistas pela sua aproximação com os trabalhadores e o apoio 
do PCB à sua plataforma política. Acreditavam piamente que as 
Forças Armadas era a única instituição capaz de governar o país. 
Em contrapartida os nacionalistas, facção do exército simpatizante 
das ideias getulistas, eram contrários à intervenção militar na polí-
tica (a não ser para garantir o Estado de Direito na defesa da Cons-
tituição) e consideravam necessário garantir o desenvolvimento da 
nação um pouco mais distante do poderio do capital internacional. 
45. Termo cunhado por Marx em análise sobre a natureza da domi-
nação autocrática-burguesa durante o governo de Napoleão III na 
França. Refere-se à hegemonia de segmentos da burguesia sobre o 
Estado, mas de forma indireta, respaldada por militares. Assumin-
do o poder em nome da representação de todas as classes sociais, 
na prática investem na instituição de mecanismos de repressão, 
mantendo reprimidas as demandas sociais que não se coadunam 
com os interesses dos segmentos dominantes. Autores como Flores-
tan Fernandes (2006), Martins (1977), Chasin (2000), Rago Filho 
(2004), entre outros, procedem à apreensão desta categoria analítica 
para configurar o período de ditadura militar no Brasil, iniciada em 
1964, dado o domínio indireto da burguesia nacional sob a figura 

Segundo as propostas de centralização defendi-
das pela polícia política em consonância com os setores 
conservadores das Forças Armadas, a ordem seria man-
tida pelo impedimento de participação da maior parte 
dos segmentos sociais à instância da política, restrin-
gindo-se, assim, o preceito democrático da igualdade 
de expressão e de manifestação, embora, contraditoria-
mente, seguindo-se a lei.

Ao colocar o Estado como o árbitro dos conflitos 
de interesses sociais e mantenedor da ordem estabele-
cida e afirmar que o poder civil era incapaz de governar 
o país, o viés politicista se exprimia no discurso das 
autoridades. 

Tal justificativa do bonapartismo se revela nos 
discursos das Forças Armadas e das polícias. Ambos 
consideravam que as mazelas da nossa “legislação de-
mocrática” contribuíam para a infiltração comunista no 
país, colocando em risco a manutenção do Estado e da 
democracia. Diante de tal postura ideológica, a equa-
ção social ficava sem resolução: de um lado as movi-
mentações da sociedade civil em busca da participa-
ção política, da realização democrática prometida pela 
legislação e, de outro, o Estado que, através de seus 
aparatos policiais, mantinha-se criminalizando tais mo-
bilizações, com ou sem o respaldo da lei. 

Paradoxalmente, quanto mais se propalava o 
Estado de Direito mais se aprofundava a necessidade 
da vigilância e do expurgo daqueles que eram consi-
derados inimigos da pátria. Nesta lógica, quanto mais 
os diferentes segmentos sociais conseguiam expressar 
suas demandas e encontrar eco no governo, mais riscos 
representavam para a democracia. E quanto mais al-
guns círculos oficiais dentre os militares expressavam 
alguma tolerância às liberdades de organização e de ex-
pressão e à aplicação dos preceitos constitucionais que 
garantiam direitos civis, mais os segmentos conserva-
dores os consideravam um risco à democracia. 

Destarte, segundo as autoridades, a possibilida-
de de uma conspiração comunista era iminente, devi-
do a grande infiltração dos comunistas nas instituições 
sociais. Exemplo disso era a vigilância aos comandos 
militares efetuada pelos agentes do Serviço Secreto das 
DOPS estaduais e pela DPS, o que nada mais era do 
que a aparência que camuflava as articulações para o 
fortalecimento do novo golpe bonapartista que não tar-
daria muitos anos para se consolidar.

Desta feita, no início dos anos de 1950, a socie-
dade civil, apesar da euforia de novos tempos, conti-
nuava refém da repressão policial que iniciava sua 
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O CENTRO DE INFORMAÇÕES DO EXTERIOR (CIEX) E O MONITORAMENTO DO 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR): CHILE, 1970 –1973

Cristiane Medianeira Ávila Dias*

O presente trabalho tem o objetivo de apresen-
tar uma breve análise sobre a vigilância exercida pelo 
Centro de Informações do Exterior (CIEX), das ati-
vidades do Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) chileno, entre os anos de 1970 e 1973. O moti-
vo desta ação se deve porque o MIR, influenciado pela 
Revolução Cubana de 1959, defendia que as armas 
eram a única via possível de implantar mudanças de 
caráter estrutural na sociedade. Por essa razão, o grupo 
defendia que o projeto de governo de Salvador Allende, 
denominado de via chilena para el socialismo,1 acirra-
ria a luta de classes no Chile, provocando uma contrao-
fensiva revolucionária, para a qual a esquerda deveria 
estar militarmente preparada.

Tal posicionamento aproximou o MIR de mili-
tantes de organizações brasileiras de luta armada, exi-
lados no Chile desde o início da década de 1970.  A 
hipótese deste artigo é que a ditadura civil-militar de se-
gurança nacional brasileira tinha um interesse especial 
nessa vinculação, pois havia a possibilidade do MIR 
fornecer apoio aos brasileiros exilados, que pretendiam 
voltar ao Brasil para a retomada da luta revolucionária. 
Deste modo, a função do CIEX, ao exercer tal vigilân-
cia, era impedir a formação de redes de solidariedade2 
entre os militantes destes dois países. 

Observa-se que este monitoramento, por uma 
parte, compunha o aparato repressivo brasileiro e, por 
outra, se insere num processo mais amplo – o de im-
plantação de ditaduras civis-militares de segurança na-
cional nos países do Cone Sul, nas décadas de 1960 e 
1970. Segundo Padrós (2009), estas ditaduras estavam 

* Doutoranda do Programa de Pós Graduação em História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Educadora 
no Pré-Universitário Popular Alternativa de Santa Maria.  Contato: 
cristiane-historia@hotmail.com.
1.  PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR, 1970. <http://
www.archivochile.com/entrada.html>. Acesso em 05 jul. de 2012.
2. A rede de solidariedade compreenderia não apenas intercâmbio 
de materiais, técnicas de luta, ideologias, como também de expe-
riências, culturas, entre outros. 

baseadas na Doutrina de Segurança Nacional3 (DSN) 
e tinham como principais características: “o anticomu-
nismo militante, a identificação do inimigo interno, a 
execução da guerra interna, a imposição do papel po-
lítico das Forças Armadas e a definição das fronteiras 
ideológicas” (p. 52). 

Nesta perspectiva, utiliza-se como referencial 
teórico os aportes do Terrorismo de Estado (TDE), 
particularmente, os conceitos de inimigo interno e 
fronteiras ideológicas. Para tanto, serão utilizados os 
trabalhos desenvolvidos por Alves (2005), Ballesteros 
(1995) e Padrós (2005), pesquisadores que situam a di-
tadura brasileira, como um dos casos onde o governo 
utilizou a violência indiscriminada para acabar com os 
movimentos de oposição (armada e não armada), a par-
tir da decretação do Ato Institucional n° 5, AI-5, em 13 
de dezembro de 1968.

Com base nestas considerações, pretende-se 
analisar uma amostragem de quatro documentos pro-
duzidos pelo CIEX, que expõe o posicionamento da 
ditadura brasileira em relação ao MIR. Para melhor 
elucidar esta análise, será realizado o cruzamento de 
fontes, entre os informes do órgão de segurança, e os 
livros de memória dos brasileiros Cláudio Antônio 
Weyne Gutiérrez e João Carlos Bona Garcia que estive-
ram exilados no Chile entre 1970 e 1973: A Guerrilha 
Brancaleone (GUTIÉRREZ, 1999) e Verás que um fi-
lho teu não foge à luta (GARCIA; POSENATO, 1989).

Para estruturar tais informações, o presente tra-
balho foi dividido em três seções: a primeira aborda a 
ditadura brasileira e o contexto que propiciou o exílio 
de brasileiros no Chile; a segunda trata do MIR e do 
posicionamento que o grupo adotava no cenário polí-
tico chileno no início da década de 1970. O enfoque 

3. A DSN era uma espécie de “esqueleto teórico”, que baseava 
suas prerrogativas na Guerra Fria e na existência de um conflito 
permanente entre dois mundos inimigos: mundo comunista e bár-
baro, representado pela União Soviética, em oposição ao mundo 
livre, ocidental e capitalista, representado pelos Estados Unidos 
(PADRÓS, 2005, p. 185). 
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da terceira seção será a vigilância efetuada pelo CIEX 
sobre este grupo, com ênfase para as atividades desen-
volvidas pelos miristas e os brasileiros exilados em ter-
ritório chileno.

A ditadura civil-militar  
de segurança nacional brasileira 

A ditadura brasileira, de acordo com Alves 
(2005), alternou entre os anos de 1964 e 1985, pe-
ríodos de repressão e liberalização. Este processo 
ocorreu porque a cada fase novos atores políticos se 
incorporavam aos setores de oposição e o Estado era 
obrigado a adequar seus mecanismos de controle para 
restabelecer a ordem do sistema. Na primeira fase re-
pressiva, imediatamente após o golpe, estruturou-se a 
Operação Limpeza, responsável por afastar do cenário 
político nacional políticos e lideranças vinculadas ao 
ex-presidente João Goulart, principalmente do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Posteriormente, houve um período 
de maior abertura política, e outro no qual o governo 
decretou novas medidas de controle, criando um ciclo 
que duraria até o final da ditadura.

Na primeira fase da ditadura, a repressão obri-
gou vários brasileiros, que temiam se tornar as próxi-
mas vítimas do aparato estatal, a deixarem o país e se 
estabelecerem no exterior, formando o que Rollemberg 
(1999) nomeou de “primeira geração de exilados”, cujo 
destino foi principalmente o Uruguai. No país vizinho, 
os exilados desempenharam uma intensa atividade po-
lítica, voltada principalmente para a organização de 
grupos de resistência ao regime instaurado no país após 
o golpe civil-militar de 1964.

Para Fernandes (2009), a intensa atividade polí-
tica que figuras destacadas no cenário nacional desem-
penhavam no Uruguai, como Leonel Brizola, gerou 
protestos da ditadura brasileira. Outro fator que gerava 
preocupação era a facilidade com que os exilados faziam 
a travessia pela região de fronteira do país vizinho com 
o Rio Grande do Sul, especialmente os chamados “pom-
bos-correios”. Estes recebiam tal denominação porque 
eram as pessoas encarregadas de percorrer regularmente 
a rota Montevidéu – Porto Alegre, na tentativa de esta-
belecer conexões entre a comunidade de exilados e os 
militantes que haviam permanecido no país, no sentido 
de estruturar movimentos de oposição à ditadura.

O mesmo autor afirma ainda que a fronteira entre 
o Rio Grande do Sul com o Uruguai vai mudando de 
configuração no decorrer de 1967. De espaço relativa-
mente seguro para a entrada clandestina de exilados no 
Brasil, vai se constituindo em território muito vigiado 
pelo governo brasileiro, a partir da aplicação do pla-
no de defesa da segurança nacional. Assim, a fronteira 
uruguaio-brasileira, por sua posição de destaque no que 
diz respeito ao acesso à região platina, passa a ser alvo 
permanente de acompanhamento por parte de órgãos 
de segurança, como o Departamento de Ordem Política 
e Social do Rio Grande do Sul (DOPS/RS), um dos ór-
gãos responsáveis por monitorar a ação da comunidade 
de exilados no país vizinho e do trânsito dos “pombos-
-correios” na região fronteiriça.

Segundo Pio Corrêa (1996), embaixador brasi-
leiro em Montevidéu no período, o compartilhamento 
de fronteiras e costumes fez com que o Rio Grande do 
Sul estabelecesse uma relação de proximidade com o 
Uruguai, razão pela qual os exilados, particularmen-
te os gaúchos, se moviam com facilidade pela região. 
Na tentativa de coibir estas atividades, o embaixador 
criou um órgão de segurança, vinculado ao Serviço 
Nacional de Informações (SNI) e ao Ministério das 
Relações Exteriores (MRE): o Centro de Informações 
do Exterior (CIEX). 

De acordo com Fico (2001), além do CIEX, a 
Divisão de Segurança e Informações (DSI) e suas subor-
dinadas (Assessorias de Segurança e Informações (ASI) 
ou Assessorias Especiais de Segurança e Informações 
(AESI)), auxiliaram o Itamaraty no monitoramento dos 
brasileiros exilados, não apenas no Uruguai, como no 
Chile, França, Lisboa, entre outros países. Estes órgãos 
de segurança, de fachada civil, tinham a função de ob-
ter e divulgar informações para os órgãos militares, en-
volvidos diretamente nas operações repressivas, entre 
os quais estavam o Centro de Informações do Exército 
(CIE), o Centro de Informações da Aeronáutica (CISA) 
e o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR). 

A formação de tal aparato de segurança pelo 
Estado brasileiro, na interpretação de Alves (2005), re-
sultou de um processo de institucionalização da repres-
são estatal, que teve início com o golpe de 1964 e al-
cançou o apogeu com a decretação do Ato Institucional 
nº 5, AI-5, em dezembro de 1968. Nesta fase, a aboli-
ção do habeas corpus para crimes políticos, forneceu o 
respaldo que os órgãos de segurança precisavam para 
agirem sem restrições contra indivíduos supostamente 
envolvidos em atividades “subversivas”. A iniciativa 
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fazia parte das estratégias adotadas pelo Estado, com a 
finalidade de controlar a sociedade pela violência que 
atingiu os mais diversos setores de oposição, indepen-
dente das opções de luta e resistência contra a ditadura 
e, também grande parte da população que não estava 
diretamente envolvida em questões políticas. 

Na perspectiva de Padrós (2005), o AI-5 possi-
bilitou a instauração do TDE no Brasil, ao permitir que 
o aparelho repressivo estatal fizesse uso de violência 
indiscriminada contra qualquer indivíduo considerado, 
a partir das premissas da DSN, inimigo interno. O que 
diferencia esta repressão da normalmente exercida pelo 
Estado é que no segundo caso, as regras que determinam 
os crimes que podem ser punidos pela justiça são 
conhecidas da sociedade, enquanto no primeiro, estes 
critérios não estão previamente estabelecidos. Assim, 
o objetivo do TDE é disseminar o medo na sociedade, 
sendo empregado em momentos nos quais os setores 
dominantes reconhecem que a violência aplicada regu-
larmente é insuficiente para neutralizar os descontenta-
mentos sociais.

Dessa forma, o Estado, na tentativa de manter os 
privilégios da classe dominante, utilizou mecanismos 
repressivos inéditos − a tortura, o sequestro e o desapa-
recimento político − para aniquilar com os movimen-
tos que lutavam por mudanças na sociedade. Por outra 
parte, o exílio é também um dos métodos da violência 
estatal aplicada nos países latino-americanos como for-
ma de desmobilizar a sociedade. Indiretamente, pode-
-se afirmar que diante das ações para acabar com a opo-
sição e disseminar o medo na sociedade, setores que 
resistiram (de múltiplas formas) à ditadura, temendo 
se tornar os próximos alvos da repressão estatal, resol-
veram abandonar o território nacional, como opção de 
sobrevivência ou de recuo estratégico para reorganizar 
forças gravemente atingidas.

No caso brasileiro, o aumento da violência na 
fase posterior ao AI-5 produziu como resultado, por 
um lado, o surgimento de organizações armadas das 
quais participaram muitos jovens que vinham do mo-
vimento estudantil secundarista e universitário, e por 
outro, provocou uma nova onda de exilados em função 
da virulência com que agiam os meios de segurança 
brasileiros. Rollemberg (1999), nomeou essa como a 
“segunda geração de exilados, composta em sua maio-
ria por militantes que adotavam uma posição crítica 
em relação à estratégia de luta assumida pelo PCB e 

haviam optado pela luta armada” (p. 50). Este grupo 
começou a deixar o Brasil em 1969, indo para países 
como México e Bolívia, mas, sobretudo para o Chile.

A concentração de exilados brasileiros no Chile 
vai resultar, inicialmente, do aumento das ações de 
controle e perseguição aplicadas pelos órgãos de se-
gurança brasileiros sobre a comunidade de exilados, 
que após o AI-5, já contavam com o apoio do aparato 
repressivo uruguaio. Conforme Padrós (2009), o cola-
boracionismo entre os dois países tornou-se explícito a 
partir do final do ano de 1967, ocasião na qual Pacheco 
Areco assumiu a presidência e o Uruguai também pas-
sou a enfrentar agitações internas. A troca de informa-
ções entre os países resultou, por exemplo, na prisão do 
exilado brasileiro Cláudio Antônio Weyne Gutiérrez no 
país vizinho, em 1970.

Outro fator que contribuiu para que os exilados 
fossem para o Chile foi o clima de relativa liberdade 
política que vivia o país após a eleição do presiden-
te socialista Salvador Allende, em setembro de 1970. 
O candidato venceu a disputa apresentando um pro-
jeto inédito, que previa a implantação do socialismo 
dentro dos marcos institucionais, denominado de via 
chilena para el socialismo. A experiência de governo 
da Unidad Popular4 (UP) atraiu militantes políticos de 
esquerda, não apenas do Brasil, como de outros paí-
ses da América Latina, interessados em acompanhar ou 
mesmo fazer parte do processo chileno. 

Conforme relatório produzido pelo CIEX, en-
tre os anos de 1970 e 1971, a maior parte dos exilados 
brasileiros, ao invés de Montevidéu, passou a viver em 
Santiago. Na época, três grupos realizavam atividades 
no Chile: o grupo formado pelos exilados que chegaram 
ao país após o golpe no Brasil, o grupo dos banidos5 e 
o grupo de ação direta.6 O primeiro era integrado por 

4. La Unidad Popular (UP) fue constituida por el Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU), Movimiento Acción Popular 
Independiente (API) y los partidos Socialista, Radical, Comunista 
y Socialdemócrata. PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR, 
1969. <http://www.archivochile.com/entrada.html>.  Acesso em 05 
jul. 2012.
5. A lei de banimento foi decretada pelo Ato Institucional 
nº 13 que estabelecia, em seu artigo 1º: O Poder Executivo 
poderá, mediante proposta dos Ministros de Estado da Jus-
tiça, da Marinha de Guerra, do Exército ou da Aeronáutica 
Militar, banir do território nacional o brasileiro que, com-
provadamente, se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso 
à segurança nacional. <http://www4.planalto.gov.br/legisla-
cao/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso em 18 
ago. 2016.
6. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
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brasileiros com profissão definida e situação financeira 
estável, enquanto os outros dois grupos eram constituí-
dos por militantes da luta armada, que chegaram de-
pois do AI-5, os banidos trocados por embaixadores,7 
os clandestinos e aqueles que transitavam entre o Brasil 
e o Chile.

Nesse contexto, a base de articulação dos brasi-
leiros exilados, vindos não apenas do Uruguai, como 
da Argélia, de Cuba e de outros países, tornou-se o 
Chile, governado pelo presidente socialista Salvador 
Allende8. Tal mudança não passou despercebida pelo 
CIEX, como assinala o documento datado de janeiro 
de 1971, que informa sobre a possível transferência de 
agentes do aparato repressivo estatal brasileiro para o 
Chile:

1. Corre no meio dos asilados brasileiros no Chile 
que o Comissário RUY DOURADO teria partido de 
automóvel para o Chile, via Uruguai, entre 10 e 15/
JAN/71, acompanhado de três elementos que per-
tenceriam ao SNI e ao CSN, pretendendo infiltrar-
-se nos meios de asilados e terroristas brasileiros de 
Santiago.9

A partir deste acompanhamento é possível inferir 
que entre os grupos de brasileiros que se estabeleceram 
em território chileno, estava aquele formado por exila-
dos que pretendiam voltar ao Brasil para dar continui-
dade à luta armada. Tal grupo gerava uma preocupação 
diferenciada na ditadura brasileira, pois além da possi-
bilidade de retomada da luta revolucionária, seus mi-
litantes mantinham contatos com organizações de es-
querda de outros países, entre as quais o MIR chileno.10

ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.08.1, pp. 31/72. Movimento geral dos grupos sub-
versivos brasileiros no Chile, 10 de janeiro de 1972.
7. As organizações de luta armada sequestraram quatro embaixa-
dores entre o final dos anos 60 e o início dos 70, o embaixador 
norte-americano Charles Burke Elbrick, o cônsul japonês Nobuo 
Okushi, o embaixador alemão Ehrenfried Von Holleben e o embai-
xador suíço Giovanni Enrico Bucher.
8. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX) 
/BR AN, BSB IE.05.10, pp. 51/78. Refugiados brasileiros na Argé-
lia, Cuba e Chile. Atividades subversivas, 08 de dezembro de 1970.
9. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.06.1, pp. 63/78. Comissário RUY DOURADO. 
Ida ao Chile, 20 de janeiro de 1971.
10. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.05.10, pp. 51/78. Refugiados brasileiros na Argé-
lia, Cuba e Chile. Atividades subversivas, 08 de dezembro de 1970.

Cabe destacar que na época, o Brasil e outros 
países da América Latina, influenciados pelas diretrizes 
da DSN, compreendiam que o comunismo internacio-
nal estava utilizando uma nova estratégia para conquis-
tar o mundo: a guerra revolucionária. Para Comblin 
(1978), nesse novo tipo de guerra, a prioridade dos ór-
gãos de segurança era identificar os indivíduos supos-
tamente envolvidos em atividades “subversivas”, bem 
como seus apoiadores. As técnicas utilizadas em tais 
ações seriam as mais variadas, entre as quais a presença 
constante de agentes em locais de trabalho e centros de 
lazer, com o objetivo de recolher informações, a arma 
mais importante da denominada contrarrevolução. 
Desse modo, o aparato repressivo estatal concentrou 
seus esforços para detectar o menor indício de contes-
tação do status-quo, que poderia resultar na formação 
de um movimento revolucionário de caráter regional.

A partir da reconstrução desse contexto, acredi-
ta-se que o CIEX vigiava as atividades do MIR, pois o 
grupo tinha determinadas características que permiti-
ram uma aproximação com organizações de esquerdas 
brasileiras, particularmente de luta armada, cujos mili-
tantes se encontravam exilados no Chile. Com tal ação, 
a ditadura, seguindo as premissas da DSN, tentava 
coibir o estabelecimento de uma rede de solidariedade 
entre estes grupos, em âmbito regional. 

O Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

O MIR foi uma organização de esquerda funda-
da no Chile em 1965. De acordo com Gutiérrez (2012), 
o MIR, na própria declaração de seus princípios, evi-
denciava a influência predominante de duas correntes 
teóricas: o trotskismo11 e a teoria da dependência.12 

11. O MIR recogía a las posiciones clásicas de esta tendencia en 
América Latina, en el sentido de afirmar que “la trayectoria de las 
clases dominantes (…)  ha demostrado la incapacidad de la bur-
guesía criolla y sus partidos para resolver las tareas democrático-
-burguesas que son fundamentalmente la liberación nacional, la 
reforma agraria, la liquidación de los vestigios semifeudales. (…). 
Sostenemos enfáticamente que la única clase capaz de realizar las 
tareas democráticas combinadas con las socialistas es el proletaria-
do a la cabeza de los campesinos y de la clase media empobrecida” 
(GUTIÉRREZ, 2012, p. 94).
12. La teoría construyo nuevas categorías de análisis para explicar 
la totalidad del fenómeno de la dominación en el sistema mundo 
imperial/colonial. Entre estos nuevos conceptos (…) estuvieron los 
de súper explotación del trabajo, desarrollo del subdesarrollo, rela-
ción metrópoli-satélite, pobres urbanos e infra clases urbanas, que 
desnudaron las maneras particulares que había asumido, y en ese 
presente asumía, la relación América Latina con los imperialismo 
(GUTIÉRREZ, 2012, p. 97). 
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A primeira implicava o compromisso da organização 
com uma revolução de caráter permanente, enquanto 
a segunda constituía, a partir do marxismo, uma ferra-
menta crítica para analisar o domínio imperialista exer-
cido pelos Estados Unidos sobre os países da América 
Latina, com o apoio das burguesias locais. 

Gutiérrez (2012) também aponta que tais posi-
ções conduziram o MIR a discordar, por exemplo, do 
Partido Comunista (PC), no que se referia às etapas 
da revolução e aos agentes que deveriam conduzir o 
processo revolucionário. Enquanto o PC defendia uma 
revolução em duas etapas (anti-imperialista e socialis-
ta), o MIR reconhecia apenas uma (a socialista). Para o 
PC os operários eram os agentes da transformação, já 
para o MIR eram os trabalhadores urbanos e de outros 
setores explorados, como os pobres residentes nas peri-
ferias das grandes cidades e os camponeses, que deve-
riam encabeçar tais mudanças. 

Segundo Leiva e Neghme (2000), a base ideoló-
gica do MIR defendia que a via armada (e não a eleito-
ral), era a única capaz de promover mudanças de caráter 
estrutural nas sociedades latino-americanas. Embora 
adotasse este posicionamento, a organização não se 
opôs a candidatura de Salvador Allende, por acreditar 
que a sua vitória acirraria a luta de classes, fato que 
conduziria o Chile, inevitavelmente, a um confronto 
armado. Além disso, o MIR temia que um afastamento 
da UP prejudicasse seu trabalho político e social, uma 
vez que Allende contava com o apoio significativo dos 
movimentos populares chilenos. 

Conforme Ramos (2009), na interpretação do 
MIR, o fato de Salvador Allende ter vencido as elei-
ções para a presidência do Chile com o apoio de seto-
res da classe média, não significava a tomada do poder 
pelos trabalhadores, uma vez que as estruturas buro-
cráticas e militares do Estado se mantinham intactas, 
atuando no sentido de impedir que a UP implantasse 
as mudanças previstas em seu projeto de governo. O 
MIR defendia que a luta armada era a única via ca-
paz de gerar transformações profundas no país, o que 
tornava necessário a criação de embriões de poder 
popular a partir de organizações de massas como a 
Frente de Trabajadores Revolucionario (FTR), Frente 
de Estudiantes Revolucionario (FER), Movimiento de 
Pobladores Revolucionario (MPR) e o Movimiento 
Campesino Revolucionario (MCR).

Algumas organizações brasileiras de luta armada 
defendiam posição semelhante a do MIR, especifica-
mente com relação ao governo de Salvador Allende. 

Para Rollemberg (1999), estas não apoiavam a UP por 
avaliarem que o seu projeto de governo tinha um ca-
ráter reformista e não revolucionário, razão pela qual 
enviaram vários de seus militantes para realizarem 
treinamento guerrilheiro em outros países. Reynaldo 
Guarani, da Aliança Libertadora Nacional13 (ALN), 
foi um dos militantes que não se entusiasmou com a 
experiência de implantação do socialismo no Chile, 
concentrando seus esforços na possibilidade de fazer 
um curso sobre táticas de guerrilha na Coréia.

Os exilados que não tinham possibilidade de 
realizar cursos em outros países, porém, resolveram 
montar uma base de treinamento militar no Chile. 
Deste modo, brasileiros que haviam sido banidos para a 
Argélia ou realizado preparação guerrilheira em Cuba, 
foram para o Chile com o objetivo de treinar estes mi-
litantes, que mais tarde retomariam a luta revolucioná-
ria no Brasil. A base, localizada ao norte do território 
chileno, foi montada numa área cedida pelo MIR, que 
também realizava preparação militar nesta região.14

Assim, o apoio que o MIR forneceu a militantes 
brasileiros e latino-americanos, era baseado na ideia de 
constituir uma frente de luta anti-imperialista e revolu-
cionária em âmbito regional, facilitadas pela presença 
de diversas organizações de luta armada no Chile du-
rante os primeiros anos da década de 1970. Estes diver-
sos grupos de exilados no Chile estreitaram relações 
ao desenvolverem tarefas em conjunto, intercambian-
do seus planos e experiências que na interpretação do 
secretário geral, Miguel Enríquez, fornecia ao MIR a 
possibilidade, não apenas de trocar informações, como 
de estudar e compreender os avanços e dificuldades en-
frentados nos processos de luta revolucionária em ou-
tros países. Esta lógica permitiu que o MIR integrasse 
estrangeiros em seu quadro de militantes.15

Os gaúchos, Carlos de Oliveira e Nilton da Silva, 
foram dois exilados que ingressaram no MIR, partici-
pando das atividades que o grupo desempenhava no 

13. A ALN foi fundada em 1968, preconizava que as principais ta-
refas políticas deveriam estar subordinadas a guerrilha e que naque-
le momento diziam respeito exatamente a sua preparação e criação 
do apoio logístico (...). Por fim, no que concerne à estratégia geral a 
ser implantada, propunha que deveria partir diretamente para a ação 
(SALES, 2007, p. 66).
14. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.05.9, pp. 25/84. Partida de subversivos brasileiros 
de Cuba para o Chile, 06 de novembro de 1970.
15. SANTILLANA, Roberto. Miguel Enríquez y la JCR. <http://
www.archivochile.com/America_latina/JCR/JCR_de/jcrde0005.
pdf>.  Acesso em 08 set. 2016. 



86 Cristiane Medianeira Ávila Dias

Chile durante o início dos anos 70. Em 1972, durante 
uma greve geral decretada pelos setores que compu-
nham a direita chilena, com a finalidade de desestabi-
lizar o governo Allende, Oliveira e Silva, ao lado de 
companheiros miristas, ocuparam um supermercado 
que havia sido fechado pelos proprietários e lá per-
maneceram por seis meses. Os militantes administra-
ram o local, organizando o estoque, fazendo a compra 
de produtos, efetuando o pagamento de salário aos 
funcionários e vendendo os alimentos diretamente à 
população.16

A experiência de entrega de produtos diretamen-
te à população por intermédio dos denominados alma-
cenes del pueblo foi uma reação do MIR e da UP à 
greve geral, decretada pela direita,17 no início do mês 
de outubro. Segundo Leiva (2007), o movimento co-
nhecido como paro patronal, apesar de supostamente 
defender reivindicações econômicas e políticas especí-
ficas, tinha o objetivo de derrubar o governo Allende. 
Em resposta a esta ação, o presidente decretou estado 
de emergência em algumas províncias chilenas e orde-
nou a prisão dos organizadores da greve. Ao mesmo 
tempo, convocou o apoio do movimento popular para 
restabelecer o transporte terrestre, o abastecimento e a 
produção de alimentos, impedindo assim que a greve 
alcançasse seu propósito. No final do mês, a partir da 
contraofensiva popular, o paro patronal começou a se 
desgastar, conduzindo lentamente a resolução do con-
flito aos espaços institucionais.

A greve geral de outubro, no entanto, provocou 
um acirramento da luta de classes, entre a esquerda e a 
direita chilena. Conforme Bandeira (2008), os setores 
de direita acreditavam que tal impasse poderia ser de-
cidido nas eleições parlamentares de março de 1973, 
quando pretendiam obter dois terços dos congressistas, 
tornando possível a derrubada da UP pela via legal. As 
eleições, porém, não romperam o impasse político e 
institucional, por que a oposição venceu, mas não al-
cançou os dois terços de votos necessários para afastar 
Allende do poder executivo, enquanto o governo não 
obteve o apoio necessário para dar continuidade ao 
seu programa de implantação do socialismo pelas vias 

16. OLIVEIRA, Carlos de. Testemunho concedido à autora no dia 
20 de abril de 2013, em Porto Alegre.
17. La derecha era composta por los transportistas de Aysén, Con-
federación del Comercio Detallista, Sociedad Nacional de Agricul-
tura, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Chilena de la Construc-
ción, importantes colegios profesionales de médicos, abogados, 
entre otros (LEIVA, 2007, p. 52). 

institucionais. A permanência desta situação acirrou os 
conflitos políticos, tornando o cenário cada vez mais 
polarizado.

Nesse contexto, o MIR se posicionava contra o 
caminho parlamentar tomado pela UP, para implantar o 
seu projeto político. Para Ramos (2009), o grupo defen-
dia que ao invés de compor uma aliança com a classe 
média, a esquerda deveria unir esforços aos organismos 
de poder popular, constituindo uma frente capacitada 
para combater as ofensivas dos setores de direita. Em 
outubro de 1972, quando a situação se tornou aguda 
para o governo, com a decretação da greve geral, as 
organizações populares saíram em defesa das conquis-
tas realizadas até esta data pela UP. Com o término do 
conflito, Allende retomou a negociação com os setores 
médios, perdendo, na visão do MIR, a oportunidade 
única de levantar uma alternativa revolucionária, a par-
tir da efervescência e do compromisso que estudantes 
e trabalhadores do meio rural e urbano mostraram, na 
defesa de seu projeto de governo.

Vale salientar que a opção do MIR e de parte da 
esquerda brasileira pela luta armada refletia um con-
texto mais amplo, marcado, na interpretação de Padrós 
(2009), em nível mundial pela Guerra Fria – disputa 
de hegemonia política entre Estados Unidos e a União 
Soviética – e em nível regional pela Revolução Cubana 
(1959), que introduziu um novo modelo de socialismo, 
mais adaptado aos problemas regionais. O movimen-
to cubano provocou uma mobilização da esquerda na 
tentativa de implantar projetos revolucionários, que 
pudessem alterar as estruturas sociais, ao gerar “uma 
expectativa de futuro diferente daquela das gerações 
anteriores, (...) possível de ser construído com volunta-
rismo e ação política, com participação, mobilização e 
organização” (p. 51). 

A ditadura brasileira, baseada na DSN, com-
preendia como “subversiva”, qualquer atividade polí-
tica dos setores de oposição que visasse mudança no 
status quo. Entende-se assim que o estabelecimento de 
redes de solidariedade entre o MIR e brasileiros exi-
lados em território chileno, para a realização de trei-
namento militar, com o objetivo de retomada da luta 
revolucionária no Brasil, gerava preocupação na dita-
dura, que passou a utilizar o aparato repressivo estatal 
para monitorar a aproximação destes grupos no exílio. 
Os detalhes da vigilância exercida em particular pelo 
CIEX, a partir de quatro documentos produzidos por 
este órgão de segurança, será o tema da próxima seção 
desse artigo.
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O CIEX e o monitoramento das atividades do MIR

Os primeiros livros produzidos sobre o aparato 
repressivo estatal brasileiro trazem poucas informações 
a respeito do CIEX. Este panorama começou a mudar 
no ano de 2007, quando o Correio Braziliense publicou 
uma série de reportagens expondo detalhes sobre o ór-
gão, formado por diplomatas de vários escalões, que 
prestavam serviços ao MRE e o SNI. Durante o período 
em que esteve em funcionamento, o CIEX reuniu um 
acervo com mais de 20 mil páginas de informes, re-
latórios, pedidos de busca, contendo detalhes sobre as 
atividades dos brasileiros exilados não apenas em paí-
ses da América Latina, como da Europa, da ex-União 
Soviética e da África.18

Segundo Fico (2001), os documentos que com-
põe esse arquivo eram classificados pelos agentes do 
CIEX conforme um padrão estrutural, onde era avalia-
da, em primeiro lugar, a lisura da fonte que produziu 
a informação, que poderia variar de “A” a “F” e, em 
segundo lugar, a sua autenticidade, representada pelos 
números 1 a 6. Para o presente artigo, os documentos 
utilizados foram classificados pelos funcionários do ór-
gão de segurança como “B2”, ou seja, os dados desses 
documentos eram relevantes e obtidos por fontes ra-
zoavelmente confiáveis. 

Nesta perspectiva, foram selecionados quatro 
documentos, que expõe o monitoramento efetuado pelo 
CIEX sobre as ações do MIR. Um informe produzido 
no final de 1970, por exemplo, relata a entrada de bra-
sileiros no Chile, oriundos principalmente de Cuba e 
Argélia. Segundo o documento, o objetivo destes exi-
lados era organizar uma base de treinamento militar em 
território chileno, em função da liberdade política com 
a qual os brasileiros se movimentavam no país após a 
vitória da UP nas eleições de setembro. Para executar 
tal tarefa, os militantes receberam apoio do MIR, que 
concedeu uma área localizada ao norte do Chile para a 
realização de cursos em táticas de guerrilha.19

A informação do documento é confirmada pelo 
livro de memórias de Gutiérrez (1999), onde é relatado 

18. O serviço secreto do Itamaraty. Correio Braziliense (DF). 22 
de julho de 2007. Claudio Dantas Sequeira. <http://www.deunojor-
nal.org.br/materia.php?mat=173506&pl=Jucelino>. Acesso em 23 
mai. 2016. 
19. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.05.10, p.51/78. Refugiados brasileiros na Argélia, 
Cuba e Chile. Atividades subversivas, 08 de dezembro de 1970.

que no início do ano de 1970, ele trocou a cidade de 
Montevidéu por Santiago, motivado pela proposta de 
realizar treinamento militar com outras organizações 
de esquerda latino-americanas. Nesse contexto, duran-
te o exílio, o militante participou de um curso prático 
em táticas de guerrilha, ministrado por integrantes do 
Ejército de Liberación Nacional20 (ELN) boliviano, em 
território chileno. No curso o militante recebeu orien-
tações sobre preparo físico, manuseio de armas, defesa 
pessoal, entre outras.

Nestas memórias, Gutiérrez (1999) também 
aponta que durante o exílio no Chile, as organizações 
de esquerda brasileiras que haviam optado pela luta ar-
mada, receberam auxílio de parte do Partido Socialista 
(PS) chileno. Na época, o PS era constituído por duas 
alas: a primeira, que fazia parte da UP, se posiciona-
va a favor da implantação do programa de governo de 
Salvador Allende, la via chilena para el socialismo, 
enquanto a segunda, liderada por Carlos Altamirano, 
defendia que as armas eram a única via possível de 
instaurar o processo revolucionário no Chile. A ala 
de Altamirano apoiava o grupo de brasileiros do qual 
Cláudio Gutiérrez fazia parte.

A chegada ao Chile dos setenta presos políti-
cos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Enrico 
Bucher, em janeiro de 1971, implicou o aumento 
de brasileiros participantes da Vanguarda Popular 
Revolucionaria (VPR), no Chile. Tal contexto possi-
bilita a estruturação de cursos de guerrilha em Santa 
Rosa, região metropolitana de Santiago. Gutiérrez 
(1999), que ingressa no quadro da VPR durante esta 
fase, informa que no local eram ministradas aulas de 
sabotagem, de como fazer fórmulas de explosivos, en-
tre outras. Além de Santa Rosa, a organização manteria 
outros locais de treinamento em território chileno, onde 
circulavam exilados brasileiros e uruguaios. 

Outro militante da VPR, João Carlos Bona 
Garcia, no seu livro de memórias – Garcia e Posenato 
(1989) – forneceu dados semelhantes a respeito da 
escola de guerrilhas, montada pela organização no 
Paradero 18, região de Santa Rosa, para todos os mi-
litantes que desejavam realizar capacitação em táti-
cas de combate. Durante os cursos, os instrutores que 
possuíam treinamento militar ensinavam os exilados a 
“como armar um detonador, como fazer uma espoleta, 

20. O Ejército de Liberación Nacional (ELN) foi criado pelo co-
mandante Ernesto Che Guevara, em 1967, para a campanha de 
Ñancahuazú (BANDEIRA, 2008, p. 191).
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como combinar produtos químicos para obter um ex-
plosivo, como montar granada de mão, como conhecer 
bem metralhadora, como atirar” (p. 101). As armas uti-
lizadas nas aulas, porém, se encontravam em péssimas 
condições, fato que dificultava a aprendizagem do gru-
po. Garcia também ressaltou a presença de uruguaios 
nestes cursos de guerrilha da VPR.

A partir deste cruzamento de fontes, verifica-se 
que em seus respectivos livros de memórias, Cláudio 
Gutiérrez e João Carlos Bona Garcia confirmam a 
realização de treinamento militar durante o exílio no 
Chile. Os dois militantes, porém, não mencionam se 
estas áreas foram cedidas pelo MIR, conforme indicam 
os informes produzidos pelo CIEX. 

Outro fator controverso no cruzamento de da-
dos entre estas fontes, é o estabelecimento de redes de 
solidariedade com outras organizações de esquerda. 
Enquanto o CIEX aponta a vinculação entre brasileiros 
e miristas, Cláudio Gutiérrez afirma ter estabelecido 
contato com o PS chileno, além de militantes de orga-
nizações da Bolívia e do Uruguai, que também se en-
contravam exilados no Chile. João Carlos Bona Garcia, 
por outro lado, afirma que ações conjuntas eram de-
sempenhadas por militantes da VPR e do Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), nos lo-
cais onde estas organizações realizavam treinamento.

O CIEX, porém, vigiou durante todo este perío-
do as atividades do MIR. Conforme o órgão de segu-
rança, o grupo era formado, em sua maioria, por estu-
dantes da Universidad de Concepción, que teria centros 
de treinamento nas localidades de Ramadilla, Ránquil, 
Lanalhue, Los Alpes, San Antonio e Las Canteras. 
Além disso, o MIR teria um comando em Santiago e 
sedes localizadas nas cidades de Concepción, Valdivia 
e Chillán. O CIEX fornece também um panorama sobre 
os comandos especiais e universitários do MIR loca-
lizados na capital, que contariam com quatrocentos e 
cinco homens distribuídos em três categorias, respon-
sáveis por vigiar militares ou opositores políticos da 
organização.21 

No final do relatório, o CIEX chama a atenção 
para a chegada ao Chile de “quinhentos elementos 
subversivos, entre os quais brasileiros, argentinos, uru-
guaios, bolivianos, peruanos e cubanos”.22 Conclui-se 

21. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.06.8, pp. 21/118, Chile. Movimentos subversivos. 
”MIR”. “VOP”, 05 de agosto de 1971.
22. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-

assim, que a preocupação central do CIEX não eram 
as atividades desempenhadas pelo MIR, mas as vincu-
lações que o grupo mantinha com organizações de es-
querda brasileiras exiladas. Com tal vigilância, o órgão 
de segurança pretendia não apenas coibir as ações dos 
exilados brasileiros, mas também impedir que eles es-
tabelecessem vínculos com organizações de esquerda 
chilenas e de outros países latino-americanos.

Um ano mais tarde, o CIEX produziu um ter-
ceiro informe sobre as atividades desenvolvidas por 
brasileiros e miristas em áreas localizadas no território 
chileno. Desta forma, o Movimento Revolucionário 8 
de Outubro23 (MR-8) teria recebido apoio de campo-
neses e estudantes da FTR e da FER, vinculados ao 
MIR, para estruturar, dirigir e realizar treinamento mi-
litar em dois acampamentos, localizados na Província 
de Coquimbo e de Talca. A respeito do funcionamento 
destes locais, o órgão de segurança expôs o seguinte:

2-Um desses acampamentos está localizado na 
Província de Coquimbo, na região norte do Chile e 
nele viviam cerca de dezesseis pessoas, no início de 
fevereiro de 1972. Este campo é destinado ao doutri-
namento político e a debates ideológicos. É dirigido 
por brasileiros e por alguns chilenos pertencentes ao 
FER (“Frente de Estudiantes Revolucionarios”), gru-
po subsidiário do MIR. 3-O segundo acampamento 
do MR-8 localiza-se no sul do Chile, na Província 
de Talca, numa antiga fazenda, agora expropriada. 
É dirigido pelos brasileiros e por um grupo do FTR 
(“Frente de Trabajadores Revolucionários”), outra 
sucursal do “MIR”. Esse acampamento destina-se a 
treinamento militar, montagem de armamento, com-
bates corpo a corpo. Nele vivem cerca de vinte pes-
soas, inclusive alguns argentinos e cubanos.24

A respeito desta situação, Gutiérrez (1999) sa-
lienta que logo depois de ter realizado uma primeira 

ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX)/
BR AN, BSB IE.06.8, p.21/118. Chile, Movimentos subversivos. 
”MIR”. “VOP”, 05 de agosto de 1971.
23. O MR-8 foi um dos primeiros a deixar para trás a estrutura do 
velho partido comunista e aparecer como organização autônoma. 
As divergências com o PCB, (...) apareceram em novembro de 
1966, por ocasião das eleições realizadas naquele ano. Diferente-
mente da direção do PCB, a então Dissidência da Guanabara (DI-
-GB), que adotaria apenas em 1969 o nome de MR-8, preconizava 
o voto nulo na eleição (SALES, 2007, p. 83). 
24. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de 
Informações do Regime Militar/Centro de Informações do 
Exterior (CIEX) /BR AN, BSB IE 08.3, pp. 8/49. Chile. Asi-
lados brasileiros. Acampamentos do MR-8. 06 de março de 
1972.
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fase de cursos em tática de guerrilhas com o ELN, for-
neceu treinamento militar a camponeses que adminis-
travam uma fazenda desapropriada pela UP. A segunda 
fase dos cursos foi ministrada num campo localizado 
ao sul do Chile, na pré-cordilheira dos Andes, e con-
sistiu numa marcha através das montanhas, que reuniu 
brasileiros, bolivianos e uruguaios. Assim, Gutiérrez e 
os demais militantes do seu grupo realizaram cursos 
numa área de propriedade da UP e não do MIR.

O quarto documento usado como amostragem, 
datado de março de 1973, apresenta dados sobre as 
eleições parlamentares que iriam ocorrer naquele mês 
no Chile.  Segundo o documento, as organizações de 
esquerda estavam se preparando para um enfrentamen-
to armado, caso o resultado deste processo eleitoral não 
fosse aceito por setores militares ou integrantes da di-
reita chilena. Na época, a esquerda armada do país era 
formada por integrantes do MIR, brigadas e juventudes 
do PC e do PS e estrangeiros interessados em acompa-
nhar a experiência socialista chilena. O informe enfati-
za a presença de vários brasileiros neste último grupo, 
que teriam recebido uniformes, mochilas, máscaras 
contra gases e armas de vários calibres, para participa-
rem da resistência armada, caso ocorresse um conflito 
grave naquele país.25

Com base no cruzamento de fontes, não foi pos-
sível comprovar a participação de exilados brasileiros 
em confrontos armados, durante o mês de março de 
1973. Em 15 de junho deste ano, no entanto, o gaú-
cho Nilton da Silva foi assassinado por um integrante 
da direita chilena durante uma manifestação no centro 
de Santiago. O brasileiro, que havia se tornado um dos 
militantes do MIR, recebeu homenagens de seus prin-
cipais líderes, bem como de estudantes, camponeses e 
operários que militavam na FTR, FER e MCR. Vários 
brasileiros exilados também compareceram à cerimô-
nia em homenagem ao estudante26. Logo depois, em 
11 de setembro de 1973, um golpe derrubou Salvador 
Allende e uma ditadura foi instaurada no Chile.

Nesse contexto, o monitoramento efetuado pelo 
CIEX sobre as atividades do MIR, com a finalidade 
de coibir o estabelecimento de vinculações com bra-
sileiros exilados no Chile, integrava um processo mais 

25. Arquivo Nacional-Brasília-DF/Acervo dos Órgãos de Informa-
ções do Regime Militar/Centro de Informações do Exterior (CIEX) 
/BR AN, BSB IE 10.3, pp. 1/64. Chile. Eleições parlamentares. 07 
de março de 1973.
26. Biblioteca Nacional de Chile. Archivo de Microformatos. Sec-
ción Periódicos. Clarín, 17 de junio de 1973, p. 10. 

abrangente, no qual indivíduos considerados “subver-
sivos” deveriam ser perseguidos além do território na-
cional. Conforme Padrós (2005), a partir do conceito de 
fronteiras ideológicas, órgãos de segurança do Chile, 
Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil e Paraguai, se uni-
ram para montar uma rede repressiva com o objetivo 
de perseguir a comunidade de exilados, que culminou 
com a fundação da Operação Condor, em 1975. 

Considerações finais

O objetivo desse trabalho foi expor breve aná-
lise sobre o monitoramento exercido pelo CIEX sobre 
as atividades do MIR chileno, entre os anos de 1970 e 
1973. O MIR, influenciado pela Revolução Cubana de 
1959, defendia que as armas eram a única via possível 
de implantação de mudanças de caráter estrutural na 
sociedade. Tal posição aproximou o grupo de organiza-
ções brasileiras que estruturavam, a partir do Chile, o 
retorno ao Brasil para o prosseguimento da luta armada.

Vale salientar, no entanto, que dados presen-
tes nos quatro documentos do CIEX, utilizados como 
fontes no artigo, não puderam ser cotejados com as 
informações encontradas nos livros de memórias dos 
exilados, Cláudio Gutiérrez e João Carlos Bona Garcia. 
Evidencia-se assim, a necessidade do levantamento de 
outras fontes de pesquisa, como jornais e revistas pro-
duzidos na época, que permitam o cruzamento e a aná-
lise do grau de veracidade dos dados fornecidos pelos 
agentes deste órgão de segurança. 

A partir do exposto, pode-se afirmar que o tipo de 
vigilância realizada pelo CIEX sobre o MIR, entre os 
anos de 1970 e 1973, estava voltada para as atividades 
que os seus militantes desenvolviam com organizações 
de esquerda brasileiras exiladas no Chile. O objetivo 
desta ação era impedir que estes grupos estabelecessem 
redes de solidariedade entre si, fator que poderia culmi-
nar na criação de um movimento revolucionário de luta 
armada de caráter regional.

Portanto, a criação do CIEX poderá ser entendi-
da como elemento parte da disseminação das diretrizes 
da DSN no contexto latino-americano, bem como, dos 
conceitos de inimigo interno e fronteiras ideológicas. 
Estas determinavam que os governos militares perse-
guissem pessoas consideradas “subversivas”, em ter-
ritório nacional e no exterior. Dessa forma, a ação do 
CIEX serviu para caracterizar a aplicação do TDE pela 
ditadura brasileira.
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REEMERGÊNCIA DAS GREVES DOS TRABALHADORES BANCÁRIOS: 
o momento culminante do enfrentamento da superexploração 

do trabalho na ditadura militar no Brasil (1964-1985)

Danielle Franco da Rocha*

A situação da classe operária é a base real e o ponto 
de partida de todos os movimentos sociais de nosso 
tempo porque ela é, simultaneamente, a expressão 
máxima de nossa miséria social. (Engels, Friedrich. 
A situação da classe trabalhadora na Inglaterra).

A partir do segundo semestre de 1973, com a cri-
se do milagre econômico, verificou-se um processo de 
desaceleração econômica que persistiu ao longo da dé-
cada de 1970. Houve um recrudescimento do processo 
inflacionário no II Plano Nacional de Desenvolvimento 
– II PND. Como reconheceu também o economista li-
beral Bresser Pereira, já a partir de 1974 a taxa de infla-
ção apresentava-se claramente ascendente. No período 
de desaceleração (1974-1981) a inflação alcançava “a 
taxa média de 60,0% contra 19,5% entre 1967 e 1973” 
(PEREIRA, 1985, pp. 226-227).

Aos trabalhadores ficou claro o engodo denun-
ciado até pelo Banco Mundial sobre a manipulação dos 
índices inflacionários como recurso para arrochar mais 
uma vez os salários. No ano de 1977, os trabalhadores 
iniciaram uma intensa campanha salarial para tentar 
reaver as perdas com a assumida manipulação gover-
namental. Começou a se delinear a Campanha pela 
Reposição Salarial de 1973.

A mobilização estava crescendo. Desde a 
Campanha Salarial de 1977, a Comissão Salarial vinha 
entrando em embates com a diretoria do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo [diretoria desde 1975 e que de-
veria encerrar seu mandato em 1978 chamando novas 
eleições sindicais]. Foi necessário, portanto, recuar, 
mesmo que de forma breve, aos embates da campanha 
salarial de 1977.

Neste ano, a comissão salarial1 era contra a 
proposta de acordo patronal votada em assembleia. A 

* Doutora em História Social (2013) e Mestre (2006) em Ciências 
Sociais – PUC/SP. Pesquisadora e Professora do Instituto Bixiga – 
Pesquisa, Formação e Cultura Popular, Pesquisadora do Centro de 
Estudos de História da América Latina – CEHAL/PUC-SP e Profes-
sora da Faculdade Sumaré. Contato: danifrancobr@gmail.com.

assembleia contou com o comparecimento maciço de 
bancários e pretendia decidir entre acordo ou dissídio. 
Segundo o Sindicato:

Cerca de 1000 bancários esperavam ansiosamente 
para ouvir a palavra do Presidente, Francisco Teixeira. 
Foi assim que, na noite de 17 de agosto, a maioria da 
assembleia, calculada em 80% dos presentes decidiu 
aprovar o acordo salarial proposto pelo Sindicato dos 
Bancos. A proposta dos empregadores resumidamen-
te constava do seguinte: 30% antecipado a partir de 
1º de setembro e 100% de aumento sobre os anuê-
nios que de Cr$60,00 passaram para Cr$120,00. A 
complementação do reajuste, segundo a proposta dos 
banqueiros será efetivada com os índices oficiais a 
serem reconhecidos no mês de outubro. As diferenças 
serão pagas, oportunamente, de acordo com índices 
(CAMPANHA Salarial, 1977, p. 8). 

A diretoria era a favor do acordo. A Folha 
Bancária relata: 

Os que eram a favor, em sua intervenção, destacaram 
que a recusa da contra-proposta encaminhada pelo 
Sindicato dos Bancos significava correr o risco de o 
problema do reajuste ser encaminhado ao dissídio pe-
los próprios empregadores, uma vez que estes haviam 
fechado a questão em termos de negociação direta e 
amigável (CAMPANHA Salarial, 1977, p. 8). 

1.  Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Antônio F. Nunes 
menciona um dos embates entre a diretoria sindical e a oposição 
e relata, “Vimos, ainda esta semana, a comissão de salários dos 
bancários, eleita em assembleia da categoria, ser impedida de se 
reunir na dependência do órgão de classe para esquematizar a con-
vocação dos associados. A diretoria e os membros dessa comissão, 
jovens de 20 anos em média, não se afinam com relação à maneira 
de conduzir a Campanha Salarial. Os moços, que não conheceram 
tempos de liberdade, vislumbram um sindicalismo na forma lógica 
que suas mentes o concebem. Chocam-se com os membros da di-
retoria, os quais se moldam à formalidade irracional da legislação e 
se obrigam a prestar obediência às imposições políticas que sustém 
o Sistema. Ambos pensam diferentemente, no trato de um mesmo 
assunto: desenvolvimento da Campanha Salarial! (NUNES, 1977). 
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Ainda segundo a diretoria, se o dissídio ocorresse, 
haveria o grande perigo de perdas de 42 dias de salário, 
em virtude da data base (1º de setembro) passar para 11 
de outubro conforme estabelece o último contrato co-
letivo de trabalho. Além disso, os tribunais trabalhistas 
fixariam os mesmos índices oficiais com percentuais 
inferiores. Já para os argumentos contra a proposta de 
acordo com os patrões, afirmavam que o imediatismo 
deveria ser combatido naquela assembleia: 

O primeiro a se manifestar pela rejeição, fez antes 
uma análise da situação salarial da categoria, afirman-
do que o imediatismo deveria ser combatido naquela 
assembleia (vaias) e que a luta devia prosseguir pela 
recuperação do poder aquisitivo perdido. O segundo 
e terceiro oradores esgotaram o seu tempo, criticando 
a política salarial, aceitando o aumento sobre os anuê-
nios e rejeitavam o item relativo ao reajuste nos limi-
tes dos índices oficiais. Defenderam ardorosamente o 
prosseguimento da campanha até serem conseguidos 
os 65%, reivindicação esta aprovada na primeira as-
sembleia realizada no dia 27 de junho (CAMPANHA 
Salarial, 1977, p. 8.).

Ninguém mais pôde fazer uso da fala em plená-
ria na assembleia, mesmo que tenha havido interven-
ções, o que foi justificado pelo regimento interno. E 
isso provocou um grande tumulto entre os presentes na 
assembleia. Foi encaminhada a votação em tumultuado 
debate entre os bancários e aprovado o acordo patronal. 
Houve uma verdadeira batalha nos jornais da impren-
sa oficial. O sindicato escreveu uma carta respondendo 
aos jornais e dizendo que estavam sendo democráticos. 
Vejamos um trecho da carta de Francisco Fernandes 
Teixeira ao Diário Popular:

Ao prestar esclarecimentos a Diretoria deseja frisar 
que seu comprometimento tem sido o mais democrá-
tico possível, procurando sempre de maneira fraternal 
o consenso geral de toda categoria. Todavia, não per-
mitirá que um pequeno grupo dissidente, cujos objeti-
vos ainda não estão bem definidos, use do expediente 
junto aos jornais, a fim de denegrir (sic!) os compa-
nheiros que estão na direção do sindicato, assacando 
inverdades contra sua atuação que não tem sido outra 
senão lutar sem esmorecimento pelos legítimos inte-
resses da classe (TEIXEIRA, 1977).

Mas a comissão salarial desta campanha ganhou 
forças na mobilização dos trabalhadores. Segundo a 

Folha Bancária foi uma campanha de mobilização dos 
trabalhadores muito intensa, com muita propaganda, 
mídia, televisão, rádio, encontros, entrevistas, jornais. 

Foram três assembleias e atividades desenvol-
vidas para “dinamizar o movimento reivindicatório; 
foram também realizadas numerosas reuniões com 
a Comissão Salarial, sendo que as últimas tiveram a 
participação de cerca de 80 bancários” (CAMPANHA 
Salarial, 1977, p. 9). 

Esta Campanha pela Reposição adentrou 1978. 
Logo em janeiro o editorial da Folha Bancária enuncia 
o descontentamento das massas e sua disposição para 
lutar pela reposição. Ao citar as resoluções do Encontro 
Nacional para a Planificação da Campanha Salarial de 
1978, realizado em Londrina nos dias 19 e 20 de janei-
ro, reafirmam a luta pela reposição do poder aquisitivo 
dos trabalhadores.

O consenso geral, naquela reunião, indicou vários 
caminhos para se continuar a luta pela recupera-
ção da diferença salarial: o administrativo, o jurídi-
co, inclusive apelando-se aos poderes Executivo e 
Legislativo. E mais, fazer chegar à OIT - Organização 
Internacional do Trabalho - da qual o Brasil é mem-
bro, uma denúncia fundamentada na exploração so-
frida pelos assalariados, em decorrência das distor-
ções da Política Salarial, responsável pelos enganos 
que empobrecem cada vez mais os trabalhadores bra-
sileiros.  (...) Urge formarem-se comissões sindicais 
em todos os estabelecimentos de trabalho, a fim de 
que elas possam servir de elo de ligação entre o sindi-
cato e a grande massa de bancários. É urgente que as 
nossas assembleias sejam cada vez maiores a ponto 
de toda a categoria estar reunida e, num só bloco, dis-
por-se a luta para exigir não só a devolução do poder 
aquisitivo perdido, mas a nossa participação no pro-
gresso dos bancos, que em termos de lucro, é o maior 
do país (REPOSIÇÃO Salarial, 1978, p. 5).  

É patente a contradição entre apelar para o 
Executivo e Legislativo, contra a política econômica 
instaurada pelo Estado, manipulação salarial feita pelo 
mesmo. Os traços de politicidade2 estão presentes nas 
posições dos trabalhadores. Os dirigentes sindicais cri-
ticavam a política econômica, porém se limitavam a 
ela, ficando nos limites institucionais.

2. “A autonomização do político e sua consequente hiperacentua-
ção é, de fato, seu esvaziamento numa entidade abstrata, a perda 
de sua concretude, e decorrentemente de sua potência e eficácia” 
(CHASIN, 2000, p. 9).
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Sobre a chamada do encontro, segue imagem 
editada no Jornal com as pautas a serem debatidas e 
que serviriam como orientação da Campanha:

A questão da reposição salarial era central para 
os bancários. O Dieese também abriu o debate e publi-
cou: Reposição Salarial e Lucros dos Bancos. “Todos 
estamos mobilizados porque, por erro no cálculo dos 
índices de custo de vida, nossos reajustes de 1973 e 
1974 foram menores do que deveriam ser”.3

Com base nos dados do Dieese, verifica-se que 
os lucros, segundo os balanços bancários, crescem de 
100 em 1972, para 634%, em 1976, ou seja, um aumen-
to de 534%. Já os salários crescem de 100, em 1972, 
para 379, em 1976, ou seja, um aumento de 279%, o 
que é uma porcentagem bem inferior ao aumento dos 
lucros. 

Os reajustes salariais em 1973 deveriam ter sido 
de 40,5% quando foram de 18,5% e em relação à 1974, 
os bancários tiveram um reajuste de 33%, quando de-
veriam ter tido de 39%. “Mesmo que os salários tives-
sem sido reajustados corretamente, os lucros cresce-
riam mais que os salários” (BARELLI, 1978, p. 5).

3. A Diretoria do Sindicato realizou várias assembleias sobre a 
Reposição Salarial 73. De acordo com o encontro nacional de Lon-
drina, o sindicato vai dinamizar a campanha convocando novamen-
te a categoria para lutar, segundo nova estratégia sindical (BAREL-
LI, 1978, p. 5). 

Fonte: SALÁRIOS: Encontro Nacional para Planificação da Campanha 
Salarial de 1978. Folha Bancária. nº 343, jan./fev. de 1978, p. 6.

Ainda nesta mesma edição do jornal bancário, 
uma matéria chama atenção, Um retrato da renda no 
País. O artigo argumentava nesta mesma direção sobre 
a luta pela reposição e acrescentou a incorporação da 
produtividade: 

Quando os salários não aumentam na mesma propor-
ção que os ganhos em produtividade, aumenta, em 
consequência, a participação da renda do capital nos 
benefícios do desenvolvimento e, diminui, em con-
trapartida a renda do trabalho. Esse foi o comporta-
mento típico ocorrido na maior parte dos setores da 
economia brasileira nas últimas décadas e nos anos 
mais recentes. O estudo realizado pelo Dieese, ao 
consolidar o balanço dos bancos, mostra que de 1969 
a 1976 os lucros aumentaram 1.578% enquanto que 
os salários apenas 881%, em termos nominais. Em 
consequência, a participação do capital na renda to-
tal dos bancos aumentou gradativamente, passando 
de 59% em 1969 para 71% em 1976 (REPOSIÇÃO, 
1978, p. 6). 

A participação do trabalho passou de 41% 
para 29% no mesmo período. Diante dessa situação, 
Francisco Teixeira faz um discurso na secção Com a 

Imagem 1 – Pautas do Encontro Nacional para Planificação da 
Campanha Salarial de 1978.
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Palavra o Presidente desta mesma edição da Folha 
Bancária e exige liberdade e autonomia sindical. 
Elenca assim, os principais problemas que afligem a 
classe trabalhadora,

Os sindicatos devem negociar direta e livremente 
com as categorias econômicas, sem os entraves da le-
gislação que os tornam sem liberdade. Nas contendas 
salariais, em que os patrões lançam mão de seu poder 
econômico para defender seus interesses, há que se 
equilibrar essas forças, reconhecendo-se o direito de 
os trabalhadores se unirem para fazer respeitar suas 
reivindicações. Nas nações livres o direito de greve 
é reconhecido e os trabalhadores o exercem como 
legítima defesa. Em nosso caso cumpre abolir as res-
trições impostas pela lei 4.330, que impede o pleno 
exercício desse direito (TEIXEIRA, 1978, p. 7).

Francisco Teixeira dizia que no campo econômi-
co os trabalhadores precisavam ter salários mais dignos 
e compatíveis com o desenvolvimento brasileiro. E, no 
campo político, Teixeira reafirmava a busca de insti-
tuições mais democráticas e pedia a normalização da 
vida institucional do país.

A exigência de maior liberdade de organização 
entre os trabalhadores é afirmada pelas entidades sin-
dicais. E, importante perceber, questionam o direito de 
greve, pedindo a abolição da lei 4330 que restringe a 
efetivação da greve, criminalizando os grevistas, inter-
ditando de todas as formas a greve. 

E aqui, gostaria de citar uma entrevista conce-
dida um pouco antes, em agosto de 1977, pelo próprio 
Francisco Fernandes Teixeira ao jornal Última Hora, 
no qual ele colocou sua posição sobre a greve. Quando 
questionado sobre a campanha salarial de 1977, como 
dissemos anteriormente, a questão colocada para deci-
são em assembleia era, acordo ou dissídio, excluindo-
-se, portanto, a greve como alternativa. O Última Hora 
perguntou, então, qual seria a posição da direção em 
caso do não atendimento da Justiça do Trabalho aos re-
clamos dos noventa e cinco mil bancários em dissídio? 
Dizia Teixeira: 

Nesse caso, nossa última opção é fazer uma movi-
mentação da classe, não uma greve, porque embora 
defendamos o livre exercício do direito de greve, ela 
está proibida por lei, só podendo ser realizada em 
caso de falta de pagamento. O livre exercício do di-
reito de greve, afirmou Francisco Fernandes Teixeira, 
é, ao meu ver, a única arma de pressão, conforme 

prevê a Constituição, que deve haver para permitir o 
equilíbrio entre o poder econômico e os trabalhadores 
(AUMENTO: bancários na espera, 1977, p. 4). 

Mais uma vez esperava-se a legalização da 
greve. É importante essa referência à entrevista sobre 
a campanha salarial anterior, de 1977, na medida em 
que ela evidencia elementos das posições tomadas pela 
Campanha e nos permite entender também as diferen-
ças e contradições entre esse grupo e as oposições que 
passaram a se colocar nessa disputa, oposição que rei-
vindicava maior espaço nas lutas dos trabalhadores e 
também dentro do Sindicato. 

Estava aberta a Campanha Salarial de 1978! 
Bancários lutarão por aumento salarial: assembleia 
do dia 6 marca o lançamento da campanha, era a 
manchete de uma edição especial da Folha Bancária 
de julho de 1978. (BANCÁRIOS lutarão por aumento 
salarial: assembleia do dia 6 marca o lançamento da 
campanha, 1978, capa). 

A inflação foi o tema de abertura da discussão. 
Walter Barelli, diretor técnico do Dieese, lança mais 
um texto discutindo as causas inflacionárias e sua rela-
ção com os lucros. Os lucros são a causa da inflação 
(BARELLI, 1978), era o título do artigo:

Acostumados a ouvir falar que salário é a causa da in-
flação, talvez fiquemos curiosos em ver que os lucros 
são a causa da inflação. Sempre que o trabalhador se 
propõe a discutir sua remuneração, surgem os argu-
mentos patronais de que aumento de salário é a causa 
da inflação. Isso forçou muita gente a ir estudar o peso 
dos salários no custo dos produtos. Logicamente que 
esse peso varia de setor de atividade para setor de ati-
vidade. Numa refinaria de petróleo o peso é inferior 
a 2%; numa siderúrgica, é de cerca de 10% e assim 
por diante, refletindo o uso mais ou menos intensivo 
de mão de obra. São poucos os setores em que a mão 
de obra representa mais de 30% do custo da produção 
(BARELLI, 1978).

Os estudos do Dieese colocam que o peso dos 
salários é pequeno na estrutura de custos das empresas 
e negam a interpretação dos salários como principais 
causas inflacionárias, apontando os lucros como as ver-
dadeiras fontes do processo inflacionário. E, no caso do 
setor bancário realçaram as condições para intensifica-
ção da superexploração do trabalho. Continua o artigo: 

Para exemplo, vejamos os bancos. Aumentaram vio-
lentamente suas receitas, com a elevação das taxas de 
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juros, cobrança dos serviços prestados aos clientes, 
correção monetária dos seus recolhimentos compul-
sórios, etc. Nesse período, os salários dos bancários 
não acompanharam a elevação do custo de vida, fo-
ram introduzidas inovações para redução da mão de 
obra empregada, passou-se a substituir os bancários 
de carreira por pessoas sem experiência, mas de bai-
xos salários (ver a exploração salarial da mão de obra 
feminina, o rebaixamento do salário de ingresso nos 
bancos oficiais etc.), desrespeitou-se a conquista das 
seis horas de trabalho, através dos novos bóias frias 
das locadoras de mão de obra. Em outras palavras, 
cresceu a remuneração dos bancos, enquanto caía a 
dos bancários (BARELLI, 1978).

Surge uma questão importante: o salário é infla-
cionário ou são os lucros dos bancos que geram infla-
ção? A resposta, segundo Barelli, não precisa ser dada 

pelo bancário. É só perguntar ao industrial, ao comer-
ciante ou ao agricultor. Eles sabem que os custos finan-
ceiros estão forçando a alta dos preços (BARELLI, 
1978).

Além disso, a produtividade do trabalhador ban-
cário cresceu extraordinariamente. A reestruturação 
produtiva realizada nos bancos, com a introdução da 
automação, com a reengenharia de processos e a tercei-
rização, reiteram essa expansão extraordinária da pro-
dutividade do bancário. “É só comparar o antigo caixa, 
com o atual caixa executivo. É só verificar o montante 
de cheque compensado. Portanto, seu salário deveria 
ter aumentado, sem que isso afetasse o lucro dos ban-
cos” (BARELLI, 1978). A Charge do jornal bancário 
expressa essa intensificação no ritmo de trabalho:

Fonte: Folha Bancária, nº 345, out. de 1978, p. 10.
Imagem 2 – Charge publicada na Folha Bancária que bancário 
expressa essa intensificação no ritmo de trabalho.

Para o Dieese se as empresas repassarem os au-
mentos de salários para os preços, elas é que estarão 
gerando inflação. “Vê-se assim que a inflação tem ori-
gem na resistência patronal em renegociar sua parcela 
de lucros no total dos rendimentos criados” (BARELLI, 
1978). Os lucros analisados desde 1969 até 1976, fo-
ram superiores aos salários num percentual que variou 
de 46% a 150% no período.

Os dirigentes de 110 sindicatos, 10 federações 
além da CONTEC montaram postos de arrecadação de 
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assinaturas no centro bancário de São Paulo para um 
memorial que seria entregue ao general Ernesto Geisel. 
O memorial diz respeito à reposição das diferenças sa-
lariais que ocorreram nos salários de 1974, em virtude 
da subestimação dos dados relativos ao custo de vida, 
pelo governo, em 1973. Foram cerca de 100 mil assi-
naturas. A diretoria publica em julho de 1978 uma lista 
com os bancos que concederam abono emergencial e 
criticam os que não concederam: 

Apesar do lucro crescente dos bancos e de sua pri-
vilegiada situação no contexto empresarial do país, 
de acordo com a relação dos que não concederam 
abono aos bancários, vemos que muitos banqueiros 
não se aperceberam da hora presente. Gostaram de 
taximetrar o reajuste salarial da categoria, de acordo 
com a tarifa oficial da Política Salarial. Que os ban-
cários apertem o cinto! Enquanto eles os banqueiros 
não têm mais lugar em suas burras para guardar seus 
fabulosos lucros. De acordo com dados fornecidos 
pelo Dieese os bancos alcançaram a migalha de mais 
de 160% de lucro em 1977! E o mais engraçado é 
que, na comédia da luta contra a inflação, ainda se 
ouve dizer que aumentar salários vai agravar a situa-
ção. Primeiramente, é preciso frisar que os salários 
não têm sido aumentados, nem sequer reajustados 
na proporção da perda de seu poder aquisitivo. Se 
quisermos reconstruir os salários, segundo os índi-
ces verdadeiros da inflação, teremos que acrescentar 
mais alguns algarismos no percentual, sem exagero, 
até alcançarmos três centenas. Isso mesmo:300%! 
(BANCÁRIOS lutarão por aumento salarial: assem-
bleia do dia seis marca o lançamento da campanha, 
1978, p. 3).

Apesar da crítica, a diretoria sindical não tinha 
pretensão de mobilizar os trabalhadores para a greve, 
defendiam a negociação direta com os patrões e bus-
cavam evitar os dissídios na Justiça do Trabalho, ale-
gando a primazia dos índices oficiais nas sentenças de-
cretadas. Neste mesmo ano, em maio, os metalúrgicos, 
trabalhadores do principal setor da economia brasileira, 
da indústria automobilística internacional, desencadea-
ram um dos maiores movimentos paredistas desde os 

anos sessenta. Foram as greves dos braços cruzados, 
máquinas paradas!4 Esse acontecimento influenciaria 
definitivamente as Campanhas Salariais em 1978. 

Mesmo não pretendendo mobilizar a greve, aler-
tava a diretoria sindical bancária para o movimento 
paredista que vinha ganhando corpo no ABC Paulista 
com os metalúrgicos:

É inacreditável que eles [os banqueiros] não usem 
óculos para enxergar a realidade que nos cerca. 
No momento em que os setores mais responsáveis 
da sociedade acompanharam com emoção a 
paralisação do trabalho nas indústrias do ABC; no 
instante em que o governo admite que os reajustes 
salariais precisam ser levados a efeito em períodos 
mais curtos; agora que os empresários das indústrias 
automobilísticas renderam-se a evidência dos fatos e 
resolveram aceitar a negociação com os operários, e, 
ainda após a declaração de um desses empresários, 
que a ocorrência das paralisações em seus setores 
deveu-se à burrice de alguns patrões, custa a 
crer, realmente, que as administrações de bancos 
retribuam desta maneira o esforço despendido pelos 
seus funcionários (BANCÁRIOS lutarão por au-
mento salarial, 1978, p. 7).

A Folha Bancária editada na sequência, em ou-
tubro, enuncia na capa: Conquistamos aumento sala-
rial. “Em nossa edição passada (julho/1978) dizíamos 
que os bancários este ano lutariam por um aumento sa-
larial, a exemplo de outras categorias”. A mobilização 
dos trabalhadores para a campanha de 1978, “foi fei-
ta através de propaganda na imprensa (durante vários 

4. As greves voltam a ser notícia e a pressão sobre os patrões e o 
governo aumenta. As primeiras greves, como as de maio de 1978 
no ABC influenciaram todo o movimento operário brasileiro, como 
dissemos. O jornal operário ABCD, assim nos conta sobre a inten-
sificação dessas greves, “A primeira grande greve, de repercussão 
nacional, foi a desencadeada em São Bernardo – fábrica a fábrica 
– em maio de 1978. De repente (sic!), naquele momento os tra-
balhadores cruzam os braços e assumem um papel social de luta 
contra o arbítrio, do qual estavam afastados (sic!) há muitos anos. O 
rompimento com essa situação só poderia se dar naquele que era o 
centro da produção capitalista brasileira e onde já surgira a liderança 
operária mais expressiva da década. A greve nesse momento não 
foi um ‘raio em céu sereno’. Foi a resultante quase inevitável de 
duas vertentes importantes! A impossibilidade de os trabalhadores 
continuarem a viver sob o regime de exploração a que se viam 
submetidos; e a conclusão de um processo de esclarecimento 
iniciado com a campanha (realizada no ano anterior) pela reposição 
salarial. Nesse momento, a greve perde a caracterização de ‘coisa 
proibida’ para assumir sua condição instrumento dos trabalhado-
res. E, ao mesmo tempo, revela que enquanto instrumento tem uma 
força relativa: depende do grau não apenas de mobilização, mas de 
organização dos trabalhadores para atingir seu resultado positivo” 
(BUENO, 1979, p. 6).
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dias), cartazes e faixa na zona bancária, além de mi-
lhares de circulares distribuídas quase diariamente, na 
porta dos bancos. Concomitantemente, a direção sindi-
cal discutia com os bancários em reuniões por bancos 
na sede do Sindicato, o andamento da campanha bem 
como as reivindicações específicas de cada local de 
trabalho” (BANCÁRIOS lutarão por aumento salarial, 
1978, p. 8).

Segundo a diretoria sindical bancária, a 
Campanha de 1978 podia se considerar vitoriosa, mas, 
diziam eles, essa vitória devia-se ao desempenho e de-
dicação da diretoria sindical que soube contornar os 
conflitos com alguns colegas e negociou um aumento 
salarial. Mencionam, no referido artigo, um novo em-
bate com as oposições na assembleia de 30 de agosto 
de 1978:

Essa vitória se deve à providencial e hábil atuação 
dos diretores do sindicato que no final do movimen-
to reivindicatório, conseguiu restabelecer o contato 
com os banqueiros. Pois a atitude irrefletida e in-
flamada de um contingente de colegas que tumul-
tuou os trabalhos na última assembleia no dia 30 de 
agosto interrompeu abruptamente o curso das nego-
ciações que visava aumento salarial pretendido pela 
categoria (BANCÁRIOS lutarão por aumento sala-
rial, 1978, p. 8).

Os principais itens destacados que incorporaram 
o novo acordo trabalhista em 1978 foram: “a quebra 
dos índices oficiais, com aumento de 57% (cinquenta 
e sete por cento) para a maioria dos bancários, ou seja, 
65,28% da categoria, sem contar os anuênios que foram 
reajustados na ordem de 83,33%”; reconquista da data-
-base em 1º de setembro perdida há 11 anos; “Ficam 
desvinculados os salários de ingresso do reajuste do sa-
lário mínimo regional. Deste modo, a reavaliação dos 
salários de ingresso não se limita tão somente ao índice 
de reajuste do salário mínimo”,5 além da estabilidade 
para gestante. 

Com isso, o artigo no jornal cita ainda demissões 
de bancários, “prejudicados que foram em consequên-
cia da paralisação parcial nos bancos” (BANCÁRIOS 
lutarão por aumento salarial, 1978, p. 8). Importante 
atentar para essa rápida menção à greve dos bancários: 

5. “O novo critério beneficia sobremaneira o grande contingente 
de bancários, que por força de compensação de reajuste do salário 
mínimo regional era sempre excluído nos reajustamentos anuais da 
categoria. A reformulação nesta faixa salarial reconduz os colegas 
em sua participação nas campanhas reivindicatórias, fator de unida-
de e fortalecimento da ação sindical” (Idem, p. 8). 

o que intriga muito é a displicência da diretoria sindical 
em relação à paralisação. O Sindicato fez um abaixo 
assinado pela readmissão dos bancários demitidos e 
chamou reunião com a DRT [Delegacia Regional do 
Trabalho].6

Continua Teixeira analisando, então, a 
Campanha, e publica matéria divulgando seu desfecho, 
Unidos é que fortalecemos a ação sindical. Na secção 
Com a Palavra o Presidente, Teixeira ressaltava os ga-
nhos da Campanha Salarial e fazia algumas críticas: 

Como havíamos previsto, a Campanha Salarial deste 
ano foi diferente das anteriores. Isto porque o des-
contentamento da categoria chegou ao clímax. Pois, 
o consenso geral entre os bancários foi o de que a 
perda do poder aquisitivo deveria ser, desta vez, mini-
mizada com o aumento de salário propriamente dito, 
e não apenas com o reajuste de acordo com os dados 
oficiais da política salarial. Assim é que mobilizamos 
os colegas de todos os bancos para participarem, aju-
dando no processo de desenvolvimento da campanha 
(TEIXEIRA, 1978, p. 7).

Para Teixeira a mobilização cresceu, porém não 
o suficiente para desencadear uma radicalização, leia-
-se, uma greve, ou mesmo conquistar um verdadeiro 
aumento salarial. Ele reconhece a participação maci-
ça de trabalhadores nas assembleias como um avanço 
nas campanhas, mas alerta para o perigo de deixar nas 
mãos de grupos “de uma minoria inflamada, sem ex-
periência e inconsequente, a conquista do aumento de 
seus salários” (TEIXEIRA, 1978, p. 7).

Segundo Karepovs, em seu estudo sobre a histó-
ria de lutas dos bancários, a Campanha Salarial de 1978 
foi mobilizada pelas Oposições Sindicais Bancárias: 

Na campanha salarial de 1978 os membros da oposi-
ção que participavam da Comissão Salarial lutavam 
pela desvinculação do piso salarial dos bancários do 
salário mínimo e pelo acesso ao Conselho da fede-
ração, onde se decidia os rumos durante o decorrer 
da campanha. O salário mínimo era reajustado pelo 
governo federal em maio e deixava o piso dos bancá-
rios abaixo desse valor. Em consequência, o setor da 
categoria que se encontrava nesta faixa tinha seu salá-
rio reajustado automaticamente pelos banqueiros sem 
qualquer intervenção do sindicato, o que implicava 

6. “Quando da reunião para a Convenção coletiva de trabalho rea-
lizada nesta conceituada Delegacia Regional do Trabalho se esta-
beleceu que aqueles funcionários demitidos com alegação de justa 
causa, teriam possibilidade de verem discutidas em mesa redonda 
suas demissões” (Idem, p. 9).
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pouca mobilização nas campanhas salariais de agos-
to. Por isso, era importante esta desvinculação. Mas, 
apesar da Comissão Salarial participar das negocia-
ções com os banqueiros, a época ainda oferecia mui-
tas dificuldades ao movimento sindical, seja pela sua 
desorganização interna seja pelo crescimento do po-
der do sistema financeiro, que conseguiu classificar 
a atividade dos bancos como essencial, proibindo a 
greve entre os funcionários do setor (KAREPOVS, 
1994, p. 88). 

A ideia era unificar a campanha tentando dimi-
nuir as distâncias salariais dos bancários. A estratégia 
era desvincular o piso salarial do salário mínimo, rea-
justado automaticamente por determinação governa-
mental, sem passar pelas negociações nas campanhas 
salariais.7 Com isso, boa parte dos bancários que se 
encontravam fora da campanha salarial (65,28% dos 
bancários ganhava até 3 salários mínimos), passaram 
a compor forças nas campanhas salariais (BARELLI, 
1979, p. 7).

A palavra de ordem da oposição sindical bancá-
ria nas assembleias em 1978 era 65% de aumento ou 
greve. Assumiam uma posição de enfrentamento contra 
a superexploração do trabalho com a greve. Os traba-
lhadores passaram por cima da própria legislação:

Dessa forma, assumindo uma posição de enfrenta-
mento e confiantes na mobilização da categoria, os 
bancários resolvem entrar em greve numa quinta 
feira do final de agosto, sob a liderança da Oposição 
Bancária. No dia seguinte, desencadeia-se a repres-
são, com a polícia federal fechando o sindicato, onde 
ficava o comando de greve, e prendendo muitos ban-
cários. E, ao contrário do que supunham as Oposições, 
as Comissões de Bancos não estavam suficientemente 

7. Nesta mesma direção, o Relatório Sindical sobre a gestão 
1979/1981, destaca a estratégia de reduzir as distâncias entre os 
trabalhadores dos bancos tentando manter, com isso, uma campa-
nha unificada entre os bancários. “Nossa preocupação, ao definir a 
nossa política salarial, foi a de atingirmos e de defendermos a maior 
parte da categoria, que vive a realidade dos salários mais baixos, 
sem, contudo, dividirmos a categoria e nem deixarmos de lado os 
interesses dos bancários melhor situados em termos salariais.  Esta 
preocupação foi concretizada em dois pontos fundamentais: o au-
mento de produtividade e o piso salarial. Normalmente os aumentos 
eram reivindicados em forma de porcentagens o que não contribuía 
para uma real elevação dos salários menores e mantinham o desní-
vel salarial intacto. Nossa proposta foi combinar o estabelecimento 
de um aumento fixo para os bancários de faixa salarial mais baixa 
e a aplicação de um índice para os de faixas salariais mais altas. 
A concretização disso tem propiciado um aumento real mais ele-
vado, para os bancários de salários mais baixos” (SITUAÇÃO da 
Categoria Frente aos Patrões, 1982. p. 2). Caixa Planejamento de 
Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação do Sindicato de São 
Paulo. (Mimeo).

organizadas para bancar o movimento naquelas con-
dições; poucas agências do Banco do Brasil e apenas 
algumas de bancos privados paralisaram suas ativi-
dades. Nesse quadro logo na segunda feira a greve 
esvazia-se completamente. Enquanto isso, a diretoria 
fechou o sindicato e foi ao TRT para assinar o acordo 
com os banqueiros, bastante desfavorável, uma vez 
que o piso não foi (sic!) desvinculado do salário mí-
nimo (KAREPOVS, 1994, p. 88).

Os trabalhadores bancários entraram em greve. 
Além do Comando Geral de Greve, havia ainda uma 
organização por comissões de bancos. Estes teriam se 
desmobilizado com a repressão tanto dos patrões quan-
to da polícia. Os trabalhadores foram fortemente repri-
midos, alguns foram espancados (ESPANCAMENTO 
a bancários em greve, 1979, p.16), outros presos, ou-
tros demitidos. A greve foi iniciada na quinta-feira e 
encerrada na segunda, o que fez com que a diretoria 
sindical alegasse a derrota da greve dada a opressão 
sobre os trabalhadores, no entanto, reafirmaram a vi-
tória dos resultados, principalmente na desvinculação 
do piso e pela quebra da rigidez dos índices oficiais de 
reajustes salariais.

As Campanhas Salariais enfrentaram as contra-
dições postas pela fragmentação das condições de tra-
balho e salários. As disparidades entre os trabalhadores 
acabaram dispersando objetivos e estratégias de ação. 
Os trabalhadores pretendiam restabelecer uma pauta de 
reivindicações comuns, de forma unificada!

A política salarial foi o ponto arregimentador da 
Campanha. Nos encaminhamentos dados até 1978, “o 
aumento do piso salarial era vinculado ao aumento do 
salário mínimo (no mês de maio). Essa política nos pre-
judicava bastante, pois descaracterizava nosso salário 
de ingresso, não o diferenciava muito do salário míni-
mo e dividia a categoria, já que boa parte, a que recebia 
apenas o salário de ingresso, recebia seu aumento em 
maio, e não em setembro, na data base” (SITUAÇÃO 
da Categoria Frente aos Patrões, 1981, p. 2).

Com a participação ativa da categoria na 
Campanha Salarial de 1978, a desvinculação do piso 
salarial foi conquistada.8 Os aumentos do piso eram 

8. Os aumentos salariais foram escalonados, por faixas salariais, 
ou seja, os bancários de salários mais baixos tiveram aumentos 
maiores que os demais. Até 3 salários mínimos, 57% de aumento, 
entre 3 e 4 salários mínimos, 52% de aumento e de 4 a 8 salários 
mínimos, 50%, acima de 8 salários mínimos, 42% mais Cr$ 624,00. 
“Essa prática de aumentos diferenciados generalizou-se a partir das 
paralisações dos trabalhadores na indústria (principalmente meta-
lúrgicos), no primeiro semestre de 1978. (...) Vejamos a distribuição 
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anuais, assim como todos os aumentos salariais, e ao 
final de um ano, com a alta constante do custo de vida, 
o salário mínimo de ingresso acabava se desvalorizan-
do de tal forma, que facilitava e incentivava a prática 
da rotatividade por parte dos patrões.

O que podemos dizer é que foram vários cami-
nhos para tentar reaver as perdas. Fazendo um balanço 
da Campanha da Reposição Salarial, o Dieese sintetiza 
algumas posições assumidas pelos movimentos sindi-
cais. Vejamos: 

Alguns sindicatos apelaram para a justiça do trabalho, 
até agora sem êxito. Outros propuseram ação resci-
sória do contrato de trabalho. Outros ainda, por não 
confiarem na autonomia do poder judiciário, preferi-
ram as negociações diretas com os patrões, também 
sem efeitos imediatos, pois, os patrões jogam a culpa 
no Governo. Nosso Departamento Jurídico conside-
rou mais viável uma ação na Justiça Federal, que ain-
da não foi julgada (BARELLI, 1978, p. 11).9 

Para o Dieese, os encaminhamentos na justiça do 
trabalho não obtiveram êxito, nem as ações rescisórias. 
No entanto, contraditoriamente o Dieese propõe nova 
ação judicial no âmbito da Justiça Federal. Condena a 
via judicial e propõe, contraditoriamente, uma ação no 
âmbito judicial. A proposta da ação é, mais uma vez, 
institucional.

Segundo o Dieese ainda, “da crítica ao arrocho sa-
larial e da luta pela reposição, emergiu uma nova carac-
terística da atual fase do sindicalismo brasileiro: a pro-
posição das negociações diretas” (BARELLI, 1978, p. 
11). Assim, as comissões de fábrica, o trabalho de base, 
ganharam maior relevância na mobilização das campa-
nhas salariais em 1978 e, também em 1979 e 1980.

O importante a observar é que apesar da espa-
da bonapartista, militar, dizia o jornal operário, “Por 
mais proibida que fosse, a greve não deixou de existir. 

salarial dos bancários, antes do último reajuste. Até 3 salários míni-
mos, 65,28%; de 3 a 4 salários mínimos 11,22%; de 4 a 8 salários 
mínimos, 9,6%” (BARELLI, 1978, p. 7).
9. Barelli ressalta ainda, “Estamos perante um crime per-
feitamente esclarecido. São conhecidos crime e os culpados. 
Somente falta coragem para indenizar os prejudicados: todos 
os trabalhadores” (BARELLI, 1978, p. 11).

E as pequenas paralisações se intensificaram com o 
tempo”10 E os trabalhadores, paralisaram o trabalho, 
desafiando a ditadura.

Apesar de pouco mobilizados, os trabalhadores 
bancários enfrentaram a truculência tanto do patronato 
quanto do estado e decretaram a greve, palavra proi-
bida há muito e que voltaria a ser empunhada mesmo 
com o recrudescimento da legislação que dispõe sobre 
a proibição da greve, como apontamos no item sobre a 
Legislação de greve no capítulo 3, item 3.1.

As condições para a eclosão da rebeldia do tra-
balhador em relação às condições de superexploração 
do trabalho a que estavam submetidos os trabalhado-
res em seu cotidiano são a própria situação da classe 
trabalhadora no Brasil. O ano de 1978 havia mostrado 
que a greve era sua principal arma. Este seria o espírito 
de luta que adentrará 1979. 

Assim, em 1979 e 1980, os trabalhadores ban-
cários, além de se mobilizarem por meio das comis-
sões por bancos, antiga forma de organização, desen-
volveram ainda comandos gerais de greves, comissões 
de solidariedade, comissões de salários, regionais ou 
subsedes e fundos de greve unificados. Estes últimos, 
inclusive, ensejaram o surgimento da proposta de uni-
ficação da data-base de reajuste salarial para todos os 
trabalhadores brasileiros, como forma de unificar as 
categorias de trabalho e criar condições favoráveis à 
deflagração de greves gerais.  

Assim foram se consolidando as Oposições 
Sindicais. As eleições sindicais para renovação da dire-
ção do Sindicato para o período 1979 a 1981, deveriam 
ter ocorrido ainda no ano de 1978. No entanto, depois 
de conturbada campanha salarial neste ano, a diretoria 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo conseguiu, 
junto à Delegacia Regional do Trabalho, que tais elei-
ções fossem adiadas por sessenta dias, para o início de 
1979. 

10. As palavras publicadas neste jornal são muito expressivas e 
reafirmam as lutas dos trabalhadores contra a ditadura: “A cachaça 
também tem seus limites. Se a noite o pessoal está bêbado, de dia a 
ressaca aparece firme. Aquele cansaço, mau humor, aborrecimento. 
E afinal de contas a 51 é gostosa, mas não aumenta salário. Televi-
são é divertida, mas o prego das horas extras adormece as pessoas. 
Futebol é um espetáculo maravilhoso quando o time dos trabalha-
dores não fica só perdendo. E de fato a ressaca chegou cedo. Apesar 
do terror, do medo, não houve um ano sequer da década de 70 em 
que os trabalhadores não tenham feito alguma reclamação, alguma 
forma de protesto, alguma resistência” (LUTA pequena, suada, mas 
diária. ABCD Jornal. Seção Medo e Resistência, ano IV, nº 50, dez. 
de 1979, Especial, p. 4).
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A oposição sindical bancária à época, lançou 
uma chapa, Chapa 2. “A Oposição intensifica seu tra-
balho junto às bases e lança uma chapa, composta em 
sua maioria por funcionários de bancos oficiais”.11

A pauta defendida pela Chapa 2 - OPOSIÇÃO, 
era a luta contra o arrocho salarial, liberdade e auto-
nomia sindical, liberdade democrática e construção 
de uma central única dos trabalhadores. Já a chapa 
da situação, Chapa 1, denominada Rumo Certo, tinha 
como mote de campanha: a renovação, a unidade, luta 
e responsabilidade e contavam com um projeto de nova 
sede sindical, clube de campo e assistência médica e 
hospitalar.

Foram dois escrutínios e muitas disputas nesse 
pleito, a OPOSIÇÃO sai vitoriosa e toma posse em 12 
de março de 1979. “Com sua plataforma que unia ques-
tões específicas das condições de vida e trabalho dos 
bancários, e do movimento sindical brasileiro, às rei-
vindicações mais gerais da sociedade, anistia, eleições 
diretas, Constituinte” (KAREPOVS, 1994, p. 92).  

A Folha Bancária conta um pouco essa história 
da constituição da oposição sindical eleita em 1979, 
inaugurando nova secção, Nossa Palavra: Bancários 
no Momento Brasileiro, em substituição a secção, Com 
a Palavra o Presidente, de abril de 1979:

Quanto à atual oposição, a chapa dois (hoje na di-
reção do sindicato), podemos dizer que ela passou a 
existir de fato a partir da campanha de 1977. Naquele 
momento, ao resistir com força e dignidade, a mano-
bra da então diretoria do Sindicato, a qual tentou fa-
zer com que a proposta dos patrões fosse aprovada de 
qualquer jeito – o núcleo inicial da oposição amplia-
va-se e se fortalecia. No ano seguinte, mais organi-
zados, os integrantes da frente de oposição logravam 
já a interferir nas assembleias, chegando, inclusive, 
a ganhar a mesa dos trabalhos. Assim, fazendo sen-
tir sua influência com força organizada, à oposição 
sindical coube a grande responsabilidade na direção 
de uma greve, que se planejava e era levada a prática 
cercada por condições totalmente adversas. Ou seja, 
com pouca organização da categoria, a ressentir-se de 
orientação e apoio do Sindicato e submetida ainda a 
forte pressão dos padrões e do Estado. Mas, ao calor 
daquele movimento paredista, em que pese a pouca 
mobilização dos bancários e o seu pouco significati-
vo resultado prático, a oposição sindical temperou-se, 

11. No material de campanha consta uma foto com os componentes 
da chapa 2, são eles: Antônio Augusto Oliveira de Campos, Luiz 
Gushiken, Rui Sá Silva Barros, Sandra Costa Cajazeira, Acácio 
Leme da Silva, Lélio Vianna Sobrinho, Rui José Soares (Cf. KA-
REPOVS, 1994, p. 90). 

assimilou experiência de organização de bases. E os 
frutos de tudo isso despontavam com as eleições do 
sindicato, neste 1979 (NOSSA palavra: Bancários no 
Momento Brasileiro, 1979, p. 3). 

Reconhecem, portanto, a pouca mobilização dos 
bancários e vão propor a intensificação dessa mobili-
zação. Era necessário fazer, segundo eles, do sindicato 
um instrumento de luta. Tinham consciência de que era 
um momento culminante do enfrentamento à ditadura, 
no qual os trabalhadores desencadearam o maior mo-
vimento paredista desde o golpe, e que não poderiam 
perder o passo dos acontecimentos:

Tomamos posse num momento em que as mais di-
ferentes camadas assalariadas se rebelaram contra 
a exploração desumana de sua força de trabalho. 
Efetivamente os movimentos grevistas se sucederam 
(e sucedem) abrangendo até então os pacatos funcio-
nários públicos (sic!) que, num impulso formidável, 
assumem enérgica postura em defesa dos seus direi-
tos. São fatos que indicam ter se iniciado uma nova 
fase da história brasileira, reafirmando sua tradição de 
vanguardeira, deverá desempenhar importante papel” 
(NOSSA palavra: Bancários no Momento Brasileiro, 
1979, p. 3).

Para a oposição que venceu as eleições era ne-
cessário recuperar a identidade da categoria e criar as 
condições para um sindicalismo mais combativo:

Isso coloca para nosso sindicato o estabelecimento 
de uma política que vise não apenas a garantia das 
conquistas salariais, mas um avanço na luta pela es-
tabilidade, mas, mais do que isso, o controle da polí-
tica de organização e funcionamento do trabalho nos 
bancos, as condições em que o mesmo é executado, 
ou seja, a porta para a conquista do Contrato Coletivo 
de Trabalho, que deve ser traduzido nesse momento, 
com a ampliação cada vez maior das cláusulas de nos-
sa Convenção Coletiva de Trabalho (KAREPOVS, 
1994, p. 92).

Eles apontam a questão do controle da organiza-
ção do trabalho, maior estabilidade, maior mobilização 
das bases de trabalhadores para as lutas e uma articula-
ção mais ampla do movimento sindical.

Para Karepovs, a atuação desta diretoria neste 
período (1979/1981) se centrou em três campos: a es-
truturação da entidade, a ação sindical e as deman-
das da categoria. “A estruturação da entidade atra-
vés da construção de sete regionais, a constituição de 
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preocupação com a articulação, tanto com os trabalha-
dores nos locais de trabalho, quanto com a mobilização 
dos movimentos sindicais e movimentos populares. 
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A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA E SEU TRABALHO DE MEDIAÇÃO 
DE CONFLITOS AGRÁRIOS NO OESTE DO PARANÁ (1964-1985)

Hiolly Batista Januário de Souza*

Analisa-se o trabalho de mediação dos con-
flitos agrários na região oeste paranaense feito pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade vinculada 
à Igreja Católica, durante os anos de ditadura civil-mi-
litar. Apresenta-se a CPT na região oeste do Paraná, e 
as formas de luta que ela desenvolveu, a fim de auxiliar 
na organização dos trabalhadores rurais que estavam 
sendo atingidos pelos grandes projetos do governo di-
tatorial (Itaipu e a modernização conservadora), espe-
cialmente a partir da década de 1970. Contextualiza-se 
o período e a região analisados, bem como o que vem a 
ser a Comissão Pastoral da Terra e de como ela se orga-
niza, pois, apesar de estar vinculada à Igreja Católica, 
teve como característica o ecumenismo, que pode ser 
observado na presença de pastores luteranos em postos 
de liderança da CPT no oeste paranaense. 

Desenvolver é preciso!

A questão da modernização da agricultura bra-
sileira tem indicado, por meio de bibliografia sobre o 
assunto,1 que ela está ligada ao processo de desenvolvi-
mento do capitalismo no campo brasileiro. Este proble-
ma é objeto de diferentes interpretações. A historiadora 
britânica Ellen M. Wood, por exemplo, em A Origem 
do Capitalismo, mais precisamente em seu capítulo 
quatro A origem agrária do capitalismo, tenta reverter 
a ideia de que a ligação entre capital e cidade é natural, 
como se o capitalismo houvesse surgido e se desenvol-
vido apenas entre os muros citadinos.

Segundo Wood, ao fazer essa naturalização en-
tre as cidades e o capitalismo, busca-se “disfarçar sua 

* Mestre em História Social pela Universidade Estadual do 
Oeste Paranaense (Unioeste) com a dissertação intitulada “Me-
diação da Comissão Pastoral da Terra nos Conflitos Agrários do 
Oeste Paranaense (1964-1985)”, Marechal Candido Rondon, 
2017. Professora da Educação Básica – História (SEDUC/MT).  
Contato: hiollybatista8@gmail.com
1.  Ver: José de Souza Martins (1983), Maria Yedda Linhares 
(1981), Sônia Regina de Mendonça (2014), Wenceslau Gonçalves 
Neto (1997). 

singularidade [do capitalismo] como forma social his-
toricamente específica, que teve um começo e tem po-
tencialmente um fim” (2001, p. 76), ou seja, cria-se a 
impressão de ser algo natural aquilo que não o é, nos 
fazendo crer na intransponibilidade do capitalismo 
como forma de sociabilidade, como se ele fizesse par-
te, juntamente com a propriedade privada e as classes 
sociais, de uma natureza humana.

 Assim, também pode-se analisar o processo 
de modernização da agricultura no Brasil, a partir de 
meados dos anos de 1960, pois pensar em uma forma 
de lavrar a terra, hoje, que não envolva crédito rural, 
insumos, defensivos, maquinários é algo que pode ser 
considerado inusitado. Entretanto, o estudo do proces-
so acima citado, seus danos, não só aos trabalhadores 
rurais, mas também ao meio ambiente, possibilitou 
observar com mais clareza o quão nocivo esse projeto 
foi e é para o campo brasileiro, seja pelo aumento da 
concentração fundiária, o avanço de culturas estrangei-
ras, o uso de sementes geneticamente modificadas, a 
poluição, etc. 

Segundo W. G. Neto (1997) e S. R. de Mendonça 
(2014) o projeto de modernização da agricultura que 
foi executado no Brasil, e em outros países, ganhou 
força no pós-II Guerra Mundial, começando a ser 
implementado em território brasileiro por Juscelino 
Kubitschek, enquanto este era governador de Minas 
Gerais, entre os anos de 1950 e 1955. Tal projeto era 
pautado no discurso de desenvolvimento: 

Como uma representação que não só moldou os ca-
minhos pelos quais a realidade era imaginada como 
também atuou fortemente junto a ela [...] O discurso 
do desenvolvimento originou um eficiente aparato 
institucional voltado para a produção de conhecimen-
to e o exercício de poder junto ao Terceiro Mundo 
(MENDONÇA, 2014, p. 137). 

A partir da ideia de que era necessário desenvol-
ver o Brasil, a exemplo de outros países que passaram a 
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ser considerados subdesenvolvidos, o Estado apresen-
tou novas formas de crescer economicamente. Nesse 
contexto, podemos observar o incremento capitalista 
no campo brasileiro, por meio de investimentos em 
indústrias químicas, de insumos, defensivos agrícolas, 
maquinários. Notamos concretamente o exposto acima, 
acerca das assertivas de Mendonça, no discurso feito 
pelo então Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, 
durante o II Simpósio Nacional da Soja, realizado pela 
Assembleia Legislativa do Paraná, em outubro de 1977:

Se uma lição devemos aprender, deve ser aquela de 
que houve confiança, houve fé, houve participação e 
que aquela safra, então colhida [referindo-se a safra 
de 1973], de sete milhões e quatrocentas ou quinhen-
tas mil toneladas, está se transformando na expressiva 
safra de mais de doze milhões de toneladas em 1977. 
E mais do que isso – que este País transformou a sua, 
digo, que este País demonstrou a sua capacidade 
de crescer, de desenvolver, de aumentar a sua produ-
ção e a sua participação nos mercados internacionais, 
mesmo em recessão, fato até então não constatado na 
própria história, não só do Brasil, mas dos próprios 
países subdesenvolvidos. 
Hoje, somos reconhecidos como uma nova potência 
emergente, em termos de produção de alimentos; e 
que a soja, pela sua exuberante participação no pro-
cesso produtivo brasileiro, se desponta pelo que ela 
significa de inovação no processo produtivo deste 
País; o que ela significa de capacidade competitiva 
de País subdesenvolvido com uma infraestrutura dé-
bil; de País tropical, sofrendo todas as consequências 
das inconstâncias climáticas, das adversidades de cli-
ma do País tropical (...)
É a própria evolução que todos nós desejamos, a 
que chamamos de Desenvolvimento; - pois inter-
pretamos que este Desenvolvimento nada mais é do 
que uma sucessão de problemas a serem transpostos 
por aqueles que decidem buscar as melhores condi-
ções de vida, a justiça social e econômica, que todos 
nós queremos (INFORMATIVO COPAGRIL, 1977,  
p. 02 [grifo nosso]).

O trecho citado demonstra o quanto o princi-
pal objetivo assumido pelo governo, e que embasou a 
execução da modernização da agricultura, era alcançar 
o desenvolvimento econômico, sendo que a partir do 
cumprimento desta meta, a justiça social também se-
ria realizada, estando presente na fala do Ministro do 
Trabalho, Jarbas Passarinho, no ano de 1969, em um 
pronunciamento dele na Escola Superior de Guerra, 
da seguinte maneira: “a justiça social é o caminho que 
conduz ao desenvolvimento nacional e à paz social” 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 1969, p. 01). Entretanto a 
justiça social se faria após o desenvolvimento econô-
mico, ou seja, primeiro esperava-se os ganhos econô-
micos e só depois os sociais, porém não se fez, durante 
esse processo, programas efetivos que visassem à dimi-
nuição das desigualdades sociais no Brasil.

Foi com base na concretização deste princípio 
de crescimento econômico a qualquer custo, que o pro-
jeto de modernização da agricultura foi executado no 
Brasil. Da mesma forma, passou a justificar o uso de 
tecnologias avançadas no campo. Assim, o objetivo era 
promover a maximização dos lucros, fato que levou a 
profundas transformações nas culturas camponesas e 
de comunidades tradicionais. Com a incorporação de 
aparato tecnológico de ponta no meio rural, observa-
mos o definhamento de técnicas e redes de sociabili-
dade existentes nas regiões em que tais medidas foram 
adotadas, pois nem todas as populações campesinas 
conseguiram se adaptar às novas formas de mecaniza-
ção, crédito, etc.

Na execução deste processo, como demonstra, 
S. R. de Mendonça, em seus diversos trabalhos, para 
o caso brasileiro, e Wood para a Inglaterra do século 
XVII, coube ao Estado moderno, em análise de Virgínia 
Fontes (2010), exercer seu papel clássico, isto é, “o de 
defender as condições gerais que permitem a expansão 
do capital, legitimando e legalizando uma forma de ser, 
gerindo uma sociabilidade adequada, educando-a, além 
de coagir os renitentes pela violência, aberta ou discre-
ta” (p. 216). Nesses termos, o Estado, com o auxílio de 
toda uma rede de relações, nacionais e internacionais, 
foi responsável por fazer com que tanto a moderniza-
ção, quanto as grandes obras do período da ditadura ci-
vil-militar se efetivassem, independente das aspirações 
das populações locais. 

Ainda tendo como referência a fonte anterior-
mente citada, destacamos o seguinte trecho: “que a 
soja, pela sua exuberante participação no processo pro-
dutivo brasileiro, se desponta pelo que ela significa de 
inovação no processo produtivo deste País; o que ela 
significa de capacidade competitiva de País subde-
senvolvido” (INFORMATIVO COPAGRIL, 1977, p. 2 
[grifo nosso]). Pode-se perceber uma das justificativas 
que foi muito utilizada pelos agentes da modernização 
e do desenvolvimento econômico a qualquer custo, 
qual seja: seu fundamento técnico-científico. Ao fazer 
isso, como demonstra Sonia Mendonça, o Ministro da 
Agricultura realizava a associação entre ciência e polí-
tica. Assim, buscava incutir a noção de neutralidade às 
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ações que vinham sendo empreendidas e aos projetos 
que estavam sendo executados (MENDONÇA, 2014, 
p. 136).

Desta maneira, ao fazerem isto, os agentes da 
modernização também atuavam na penetração e difu-
são de uma determinada visão de mundo, sustentada 
na técnica, na ciência, nas pesquisas desenvolvidas em 
laboratório, a qual, por sua vez, não se dá muito bem 
com o tipo de agricultura que esses trabalhadores rurais 
realizavam no Brasil, especialmente no âmbito da pe-
quena propriedade, da posse e do pequeno arrendatário. 
Isto é, uma agricultura voltada quase que exclusiva-
mente para a manutenção da unidade produtiva, pouco 
dinâmica economicamente e com certa autonomia em 
relação ao mercado.

Para dar conta de difundir estes preceitos e para 
modernizar o campo e a agricultura, um dos métodos 
usados foi o extensionismo rural. Essa área do projeto 
tinha por objetivo a educação e difusão das novas tec-
nologias e a promoção de novas formas de trabalho no 
setor rural, especialmente entre as camadas mais jovens 
da população. Para isso, o Estado contava com profis-
sionais conhecidos como extensionistas rurais, que se 
encarregavam de levar a agricultura moderna para o 
trabalhador rural.  Para S. R. de Mendonça (2014):

os extensionistas rurais (...) atuariam quer como pon-
tas de lança da penetração do capitalismo no campo, 
quer como instrumentos de disciplinamento dos tra-
balhadores rurais, dificultando sua organização polí-
tica autônoma (p. 136).
 
Em relatório de agosto de 1985 produzido pelo 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social (IPARDES), intitulado Consequências Sociais 
das Transformações Tecnológicas na Agricultura do 
Paraná encontramos um relato mais profundo sobre a 
organização e forma de agir da extensão rural:

nas áreas geográficas e produtos de mais rápida res-
posta aos incentivos fomentistas das políticas go-
vernamentais; a parcela majoritária dos produtores 
rurais, formada pelos agricultores mais pobres, foi 
desprezada pela programação no trabalho extensio-
nista, também tendo-se abandonado o planejamento a 
partir das bases, bem como as atividades ditas sociais, 
incorporando-se a extensão rural na estratégia de de-
senvolvimento de caráter elitista e excludente (...) em 
correspondência com toda a estratégia desenvolvida 

para a administração pública como um todo, refle-
xo de regime político autoritário (IPARDES, 1985,  
pp.  31-32).

Ao abandonar “o planejamento a partir das ba-
ses e as atividades sociais”, podemos observar de que 
maneira o extensionismo rural atuou como forma de 
combate à organização social dos trabalhadores rurais. 
Neste sentido, os extensionistas eram seletivos em suas 
ações, sendo que os “agricultores mais pobres” não 
eram objeto de sua atenção. Por outro lado, há que se 
considerar que o trabalho feito pelos extensionistas vi-
sava uma mudança na prática agropecuária, o reforço 
na ideia de que o trabalho é o que deveria ser o foco da 
energia dos trabalhadores, assim como o aprendizado 
daquelas técnicas que estavam sendo levadas até eles. 
Desse modo, a opção por não atuar entre os “agriculto-
res mais pobres” também é um indicativo de que nem 
tudo deveria ou podia ser modernizado.

As novas relações de poder “sutis e refinadas” 
foram sendo incorporadas, sufocando as antigas for-
mas de relacionamento, de trabalho e de se lavrar a 
terra. Essas relações acabavam interferindo também 
no conjunto de formas sociais, culturais e econômicas 
estabelecidas pelos trabalhadores rurais da região oeste 
do Paraná, assim como em todas as outras regiões do 
país em que o projeto de modernização da agricultura 
se estabeleceu. 

Outro ponto de destaque no projeto de moderniza-
ção da agricultura é a mudança na escolha dos produtos 
que seriam cultivados. Para que o aumento da área cul-
tivada com os gêneros de interesse do mercado externo 
acontecesse, “as agroindústrias montaram estratégias, 
dentre as quais, tornaram-se mais evidentes a assistência 
técnica, os concursos de produtividade e a assinatura de 
contratos de entrega”2 (ZAAR, 1999, p. 84). 

As transformações nos modos de vida pe-
las quais os trabalhadores rurais do oeste paranaense 
passaram, durante o processo de desenvolvimento da 
região, com a chegada da Hidrelétrica Binacional de 
Itaipu, e com a mecanização do campo, podem ser sin-
tetizadas da seguinte forma, na análise da historiadora 
S. R. de Mendonça (2014):

As chamadas ‘velhas maneiras’ de pensar sucum-
biram ao desejo de crescimento econômico ligado 

2. Contratos de entrega eram a garantia da entrega de matéria-
-prima para que a empresa, se reproduza enquanto empresa capi-
talista (ZAAR, 1999, p. 84).
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à fé, revitalizada pela ciência e a tecnologia, reden-
toras da pobreza. À sombra deste viés humanitário, 
novas formas de poder e controle, sutis e refinados, 
seriam praticadas e, em contrapartida, a habilidade 
dos ‘povos pobres’ de definirem sua própria história 
seria bastante erodida, sendo seus saberes totalmente 
desqualificados e transformando-se, eles próprios, em 
públicos-alvo de programas sofisticados (p. 139).

Assim, temos a degradação das sociabilidades 
construídas pelos trabalhadores rurais em suas locali-
dades, pois, segundo Ricardo Abramovay “o capitalis-
mo é por definição avesso a qualquer tipo de sociedade 
e de cultura parciais” (2007, p. 139). Logo, podemos 
observar uma mudança no que deveria ser o homem do 
campo, o qual, a partir de então deveria transmutar-se 
em um tipo de “empresário rural”. Entretanto, é impor-
tante lembrar que a maior parte desta população não 
teve condições de realizar este processo, logo, foram 
expropriadas, expulsas, migraram para outras regiões 
ou para áreas periféricas das cidades. Por seu turno, em 
um primeiro momento, uma parte significativa daque-
les que conseguiram fazer a passagem, perderam qua-
se que completamente sua autonomia. Posteriormente, 
como demonstra o relatório do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES 
-1985), devido aos constantes endividamentos e a de-
pendência absoluta da nova agricultura em relação ao 
mercado, acabaram engrossando as fileiras do êxodo 
rural e da proletarização.  

Ao criticarmos as mudanças ocorridas no cam-
po a partir da modernização da agricultura brasileira, 
não defendemos que os trabalhadores rurais não deve-
riam ter acesso às tecnologias e às benesses que ela traz 
consigo, como as máquinas que facilitam o trabalho de 
preparação do solo e colheita, ou ao creme dental, que 
evitam a deterioração dos dentes. O que ressaltamos é 
que o acesso a essa tecnologia foi feito de forma desi-
gual e excludente, ampliando as desigualdades sociais.

A diferença de tratamento dada à diversidade de 
grupos sociais que ocupavam o campo brasileiro nos 
idos das décadas de 1960-1980 nos remete a fala de 
um diretor jurídico, então representante do consórcio 
da Itaipu Binacional, que foi à região oeste do Paraná, 
para dar esclarecimentos sobre as desapropriações que 
seriam feitas para a construção da hidrelétrica, e do es-
paço que seria ocupado por seu lago. Assim, para Paulo 
Cunha:

Aquele que não tiver o título de propriedade e que 
nós comumente chamamos no interior de posseiro, 
esse posseiro será também indenizado. É evidente 
que ele talvez não receba a mesma coisa que o legí-
timo proprietário, aquele que tem documentação, 
aquele que pode ir ao banco fazer financiamento, 
etc. Mas esse posseiro será indenizado na quase 
totalidade (...) (INFORMATIVO COPAGRIL, 1977,  
p. 06 [grifo nosso]).

Ou seja, os posseiros e os trabalhadores rurais 
que não se enquadravam no padrão referido e deseja-
do pelos projetos de desenvolvimento, não eram vistos 
igualmente pelo Estado, e nem pelos empresários e 
outros grupos sociais que detinham a força econômica 
e política. Esse descaso em relação ao pagamento das 
indenizações pode ser observado no uso descabido de 
violência física e psicológica, ou assédio moral, que es-
sas pessoas sofreram.  

O processo descrito atingiu os trabalhadores 
rurais que não possuíam os títulos de propriedade, os 
que já haviam perdido suas terras para pagarem dívi-
das contraídas com os bancos e os trabalhadores rurais 
que, com a anuência do Estado brasileiro, tinham seus 
títulos legalizados. Estes últimos, que acreditavam ser 
donos de suas terras, tiveram seus títulos por vezes ig-
norados quando da execução dos projetos.  

Miriam Hermi Zaar em seu livro A produção do 
espaço agrário da colonização à modernização agrí-
cola e formação do lago de Itaipu traz entrevistas em 
que os trabalhadores rurais, que eram proprietários le-
gítimos das porções de terras que ocupavam, também 
foram objeto de expropriações violentas:

(...) muitas dessas pessoas hoje não tem mais nada. 
Foram para o Mato Grosso, compraram áreas de ter-
ras e lá não puderam viver porque lá não dava este 
tipo de serviço que eles tavam praticando aqui como 
pequeno agricultor. E eles não puderam viver dessa 
forma. Muitos abandonaram e voltaram e tem gente 
trabalhando de empregado e de boia-fria por causa 
disso (...) (ZAAR, 1999, p. 131).

As pesquisadoras Seixas e Brenneisen fizeram 
entrevistas com trabalhadores rurais que foram expul-
sos de suas terras na década de 1970, devido a amplia-
ção do Lago de Itaipu. Aqui utilizamos um dos trechos 
da entrevista concedida pelo senhor Ivo Hanauer, pe-
queno proprietário vindo do Rio Grande do Sul, que foi 
desapropriado através de decreto durante o governo do 
então ditador Emílio Garrastazu Médici:
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(...) a desapropriação não aconteceu, aí não te-
nho bem certeza... eu sei que foi dia 26 de outubro de 
73 ou 74, por aí, através de um decreto presidencial, 
do então presidente Emílio Garrastazu Médici... (si-
lêncio) que o diabo o tenha ... (...) me refiro na ma-
neira ruim como desapropriaram, porque eles feriram 
a Constituição, (...) nós era minifúndio, a Constituição 
dizia assim: tem que pagar no ato da desapropriação o 
valor correspondente em moeda corrente do país, e isso 
não aconteceu, como nós éramos quatrocentos e trinta 
proprietários, dos quais ainda somos uns cinco ou seis 
que não foram indenizados... (...). Só que era uma inde-
nização irrisória, né? simbólica (...) (IVO HANAUER 
Apud SEIXAS & BRENNEISEN, 2013, p. 245).

Deixamos o relato do senhor Ivo Hanauer, como 
uma forma de nos questionarmos sobre a legalidade 
de títulos, o uso [e desuso] do direito. As violências 
praticadas pela ditadura não se restringiram aos gru-
pos de contestação organizados como o MR8, Aliança 
Nacional Libertadora, Val Palmares, Polop, etc., mas 
estavam presentes em áreas distantes, no interior do 
país.  Estas ações do período ditatorial ainda não são 
devidamente conhecidas e debatidas pela sociedade 
e, talvez, nem pela historiografia produzida sobre o 
período.  

Comissão Pastoral da Terra:  
mudanças globais, atuação local

Trataremos da Comissão Pastoral da Terra, e 
para tanto, acreditamos que seja necessária a contex-
tualização da constituição da CPT no cenário nacional 
brasileiro, além de analisarmos os processos externos 
que tornaram possível um movimento pastoral volta-
do para os trabalhadores rurais, que sofreram com as 
violências perpetradas no campo, durante o período da 
ditadura civil-militar (1964-1985). 

A Igreja Católica, através de seu trabalho pasto-
ral, teve relevância no processo brasileiro de contesta-
ção ao regime ditatorial que se instalou em meados da 
década de 1960. Por mais que houvesse no seio da Igreja 
Católica no Brasil, grupos de oposição às classes domi-
nantes e a estrutura social antes de 1960, é a partir do 
recrudescimento da violência pelo aparato estatal, e por 
modificações nas diretrizes da Igreja Católica, vindas 
de Roma e de outro olhar sobre a situação latino-ameri-
cana, que parte desta instituição, mais especificamente 

aquela vinculada aos trabalhos realizados nas diferen-
tes pastorais e das chamadas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs), se colocou como opositora do poder cen-
tral, não esquecendo que outra fração da Igreja apoiou 
abertamente o golpe de abril de 1964. Segundo Vanilda 
Paiva:

O conflito Estado – Igreja no Brasil, nas décadas de 
[19]60 e [19]70, está assentado sobre incompatibili-
dades de fundo entre a doutrina moderna da Igreja e 
o regime instalado em 1964, tendo eclodido mais ra-
pidamente como consequência da modernização pre-
coce da Igreja brasileira e da coincidência temporal 
entre o golpe militar e o período do Vaticano II e das 
encíclicas de João XXIII (1983, p. 64). 

Todas essas mudanças citadas por V. Paiva fize-
ram com que a Igreja Católica, através de seus mem-
bros mais progressistas, tivesse a liberdade de se co-
locar em uma situação de oposição. Segundo José de 
Souza Martins:

até o fim dos anos cinquenta, a defesa da propriedade 
privada fazia da Igreja um aliado essencial dos pro-
prietários de terra no avassalamento da consciência 
dos camponeses, na sustentação da política de clien-
tela e dos mecanismos do curral eleitoral. A partir de 
1950, a adesão progressiva da Igreja, no Brasil, à tese 
da reforma agrária e, relacionada com essa tese, a do 
primado do bem comum, rompeu a aliança tácita lati-
fúndio – Igreja (1985, p. 96).

Apesar de taxativa quanto ao rompimento entre o 
latifúndio e a Igreja, devemos ressaltar que esta não foi 
tácita da forma como o autor a apresenta. Apenas uma 
parte da Igreja Católica estabeleceu essa ruptura, que 
se deu de forma conjuntural, não apresentando maiores 
impactos na estrutura da relação como um todo. 

Mais do que a adesão de alguns setores da Igreja 
ao projeto de reforma agrária é o aggiornamento ocor-
rido na Santa Sé em Roma, que nos dá os fundamen-
tos para compreendermos as transformações em solo 
Brasileiro. Para V. Paiva o processo que podemos ver 
objetivado em nosso país nos anos de 1960-1980, espe-
cialmente na década de 1970, estava sendo gestado há 
um longo tempo dentro da Igreja desde o século XIX, 
mas era duramente reprimida, encontrando espaço para 
florescer depois dos anos de 1930, materializado no 
Concílio Vaticano II (PAIVA, 1983, p. 57). Este sínodo 
representou “uma procura de adequação da Teologia 
com um mundo mutante e empolgado pelos valores 
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científicos – tecnológicos”, levando a caracterizar o 
Concílio como “a redefinição da Igreja como presença, 
muito mais do que como palavra” (MORAIS, 1982, 
p. 19).

Para Vanilda Paiva (1982) a ala vencedora da 
burguesia ocidental, com seus paradigmas políticos, 
econômicos e sociais, gerou o impulso do qual a Igreja 
necessitava para se abrir ao diálogo e ao ecumenismo, 
exigindo que as Igrejas e não só a Católica, “’fossem ao 
povo’, reconquistassem as massas, deslocassem suas 
bases sociais das classes médias para as camadas su-
balternas” (p. 57). Com tal característica de renovação 
o Concílio Vaticano II, atendendo às reinvindicações 
internas e externas da sociedade, afirma que: 

O clero já não tem suas funções reduzidas ao tempo 
e alheias à realidade sócio-político-econômica, pois 
sua teologia ensina que embora o Reino de Deus não 
seja deste mundo, é aqui que ele tem sua iniciação, 
de vez que a realização integral dos seres humanos 
é requerida pela própria ordem nova instaurada por 
Cristo no mundo (MORAIS, 1982, p. 22). 

Essas modificações pelas quais a Igreja Católica 
passa em sua sede, e a nova orientação dada para seus 
membros, em conjunto com uma abertura teórica e prá-
tica, até então não observada, antes perseguida e sufo-
cada dentro da Igreja Católica, deixa brecha para que se 
manifeste na América-Latina a Teologia da Libertação 
que:

Constituiu-se na primeira teologia que nasceu na pe-
riferia, tentando responder de forma crítica (usando 
categorias histórico-científicas, e não somente meta-
físico-teológicas) aos problemas pertinentes do seu 
contexto social concreto. Tornou-se sem dúvida o 
pilar institucional para o surgimento de movimentos/ 
pastorais diretamente voltados para questões políti-
co-sociais. Esta teologia, ao fornecer uma sedimen-
tação às mudanças que estavam acontecendo dentro 
da própria instituição, propiciou a formação de diver-
sas pastorais sociais, como exemplo a própria CPT 
(VILLALOBOS, ROSSATO, 1996, p. 03).

Podemos identificar, ao menos em parte, a trans-
mutação da Igreja Católica brasileira com a participação 
da instituição na II Conferência do Conselho Episcopal 
Latino Americano (CELAM), ocorrido em Medelín no 
ano de 1968, no qual a Igreja fez o que ficou conhe-
cido como “opção preferencial pelos pobres”, que iria 
orientar os trabalhos pastorais da entidade nos anos 

seguintes. Coincidentemente, o ano de 1968, além do 
maio de 1968 em Paris, também viu a implantação, no 
Brasil, do Ato Institucional n°5 (AI-5), assinado pelo 
então ditador Artur da Costa e Silva e elaborado pelo 
Ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva. O 
AI-5 é considerado como o mergulho do Brasil nos 
chamados “anos de chumbo”, em que todas as liber-
dades da democracia burguesa foram suprimidas e o 
Estado se viu livre para executar seus projetos, atrope-
lando toda e qualquer oposição. 

Mesmo com a reconfiguração nos princípios da 
Igreja Católica e da avaliação de suas posições, com a 
opção preferencial pelos pobres, houve também espa-
ço para que setores conservadores da Igreja Católica 
apoiassem a ditadura, havendo uma autonomia na vi-
são de mundo, conservadora ou progressista, sempre 
dentro de uma disputa pela hegemonia teórica e prática 
da Igreja. Entretanto, as frações que apoiavam a dita-
dura acabaram por perder espaço, conforme a ditadura 
diminuía as liberdades das instituições e “iniciou algu-
mas perseguições a bispos, padres, leigos militantes e 
fiéis em geral” (MORAIS, 1982, p. 28).

Com as transformações sofridas em sua prática 
e trabalho pastoral, a Igreja Católica no Brasil passa 
a integrar uma “frente de oposições e a aliança com a 
intelectualidade, cristã ou não”, ampliou “sua influên-
cia sobre o conjunto da sociedade [brasileira]” e ser-
viu como alicerce “para a instalação de seu programa 
moderno no país”. Tal integração católica na oposição 
“ampliou enormemente o seu espectro de alianças, atra-
vés das quais ela somou às suas forças um considerável 
contingente de pessoal qualificado, que se integrou ao 
trabalho político-pedagógico, articulado ao seu progra-
ma pastoral” (PAIVA, 1983, p. 65). Assim:

o envolvimento da Igreja nas lutas sociais, especial-
mente no campo, prende-se à sua estratégia moderna 
de ação direta e, no caso brasileiro, se intensificou 
graças à incompatibilidade com o regime e à incapa-
cidade deste de cortar também à Igreja a possibilidade 
do contato interclasses (PAIVA, 1983, p. 65).

Refletindo no trabalho feito junto aos desfavore-
cidos, tanto do campo quanto da cidade, permeado pelo 
pensamento da Teologia da Libertação, que se aproxi-
mava das aspirações marxistas de abolição da explo-
ração do homem pelo homem, a Igreja Católica passa 
a se movimentar junto às classes subalternas de modo 
diverso do até então geralmente praticado. 
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Nos referimos a Igreja Católica durante o texto 
no singular, fazendo referência clara e objetiva à insti-
tuição, entretanto essa forma de se referir a ela é ape-
nas para fins de tornar a escrita mais prática. A Igreja 
Católica não é uma entidade formada por um pensa-
mento único, as diretrizes dadas pelo Concílio Vaticano 
II não foram bem recebidas por todo o clero, e nem 
a “opção preferencial pelos pobres”, feita pela Igreja 
na Conferência de Medelín, agradou a todos os seus 
membros. 

A Igreja Católica é uma instituição plural, que 
tem como foco sua unidade na defesa e ampliação do 
cristianismo. Por meio das brechas que as relações in-
ternamente construídas pela instituição vão deixando, 
é que podemos escrever sobre essa Igreja progressista, 
que ganhou visibilidade após a década de 1960. Isso 
não significa que nos esquecemos, em momento algum, 
que a ala conservadora estava presente, combatia, dis-
putava e em algum sentido exercia a hegemonia den-
tro da instituição, não sendo uma tarefa fácil para seus 
membros “progressistas” avançarem na perspectiva de 
lutar por uma sociedade menos desigual, ou, até mes-
mo igualitária. 

A Comissão Pastoral da Terra foi criada em 1975 
imbuída da nova visão da Igreja, com base nas instru-
ções de Medelín. Através de suas ações foi se tornando 
uma importante voz junto aos trabalhadores rurais que 
estavam sendo expropriados pelo Estado e seus con-
sortes, ou seja, os grandes proprietários, empresários 
nacionais e internacionais. 

Seu início remete ao ano de 1971 e à Carta 
Pastoral de Dom Pedro Casaldáliga, então bispo de São 
Félix do Araguaia (MT), que fora intitulada Uma Igreja 
da Amazônia em conflito com o latifúndio e a margina-
lização social. Na carta, o clérigo faz denúncias sobre a 
situação dos trabalhadores rurais na região amazônica, 
mas também descreve o “elemento humano” que 
compõe a população local: 

A maior parte do elemento humano é sertanejo: 
camponeses nordestinos, vindos diretamente do 
Maranhão, do Pará, do Ceará, do Piauí..., ou passan-
do por Goiás. Desbravadores da região, “posseiros”. 
Povo simples e duro, retirante como por destino numa 
forçada e desorientada migração anterior, com a rede 
de dormir nas costas, os muitos filhos, algum cava-
lo magro, e os quatro “trens” de cozinha carregados 
numa sacola (CASALDÁLIGA, 1971, p. 04).

No decorrer da carta o bispo de São Félix do 
Araguaia apresenta outros moradores da região como 
as populações Xavantes e Carajás, os empresários de 
outras regiões e latifundiários. O documento prossegue 
fazendo emergir uma das práticas que guiará os traba-
lhos da Comissão Pastoral da Terra por toda a década 
de 1970 e nos anos de 1980: a denúncia.3

Encontramos empresas que se dedicam aos mais di-
ferentes tipos de atividades, que agora se lançam à 
agropecuária, como é o caso de Bancos (Bradesco, 
Nacional de Minas Gerais, Crédito Nacional, Brasul), 
de casas comerciais (Eletro-Radiodobraz), Indústrias, 
etc. é a absorção dos bens todos por alguns pequenos 
grupos poderosos (CASALDÁLIGA, 1971, p. 10).

Não só a denúncia do que ocorria, do roubo do 
dinheiro público, e o uso da violência, mas também 
expõe o nome dos indivíduos e das empresas, as exi-
be para o conhecimento público para que fossem res-
ponsabilizados pelo que ocorria com os trabalhadores 
rurais. Em um caso acompanhado e denunciado pela 
CPT podemos observar a forma de agir da comissão. 
Intitulada Deputado e grileiro temos a seguinte notícia: 

O deputado federal do PMDB-PR, Aroldo José 
Moletta, está “grilando” mil hectares de terra em 
Entre Rios, município de Rio Branco do Sul. Ele pos-
sui uma área de 30 alqueires registrada em seu nome 
e quer tomar o restante onde vivem 21 famílias de 
posseiros há 25 anos. 
Para “limpar” a área ele está usando jagunços e fal-
sos fiscais para pressionar as famílias. Inclusive pren-
dendo e sequestrando posseiros. Exemplo disso é a 
história da família Fernandes presa, sequestrada e 
levada para o interior de uma fazenda no município 
de Campo Largo, por três jagunços que se apresenta-
ram como policiais. A FETAEP está acompanhando 
o caso. 
No dia 09 e 10 de julho recebemos a notícia de que ja-
gunços incendiaram uma casa de posseiros, inclusive 
com uma senhora idosa dentro dela.
A denúncia já foi encaminhada às autoridades que até 
agora pouco ou nada fizeram para conter e punir as 
altitudes do “nobre” deputado.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Paraná desde o final de 84 está acompa-
nhando o caso, até agora sem solução definitiva.

3. Essa prática da CPT pode ser observada até nossos dias, tendo 
como um dos principais documentos de denúncia o livro Confli-
tos no Campo, lançado anualmente com mapeamento dos embates 
existentes no meio rural brasileiro.
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Infelizmente esses atos criminosos continuam acon-
tecendo, não só em regiões distantes do país onde é 
mais difícil a ação das autoridades e dos organismos 
de classe. É aqui, a 100 quilômetros de Curitiba. O 
que é mais grave: praticado por alguém eleito para 
defender o povo. Já pensou se não fosse???  (CPT/
PARANÁ, 1985).

Dentre todas as observações que podemos fazer 
sobre esta notícia do Boletim da CPT, vamos aqui nos 
ater a apenas uma: ao fato de estarem denunciando um 
deputado paranaense de promover a grilagem de terras. 
O senhor Aroldo José Moreira é mostrado, assim como 
seus crimes, havendo a exigência de que as ações do 
deputado sejam paradas e as famílias assistidas pelo 
poder público. 

O trabalho desenvolvido pela Comissão Pastoral 
da Terra no oeste do Paraná ganha corpo em fins da 
década de 1970, especialmente com a organização 
e mobilização de trabalhadores rurais expropriados 
pela construção da barragem da Usina Hidrelétrica 
Binacional de Itaipu, e pelas desapropriações, expul-
sões, assassinatos praticados por grileiros na região. 
Abaixo um caso ocorrido na cidade de Palotina, tam-
bém denunciado e acompanhado pela CPT, que fora 
noticiado pelo Jornal do Brasil a 19 de dezembro de 
1973: 

Jagunços matam lavrador após caçada a outro
Curitiba (Correspondente) – Após uma perseguição 
de 20 minutos à camioneta de um lavrador que abal-
roara o TL em que viajavam, no extremo Oeste do 
estado, seis pistoleiros abriram fogo contra ele e aca-
baram por matar um posseiro que passava pelo local 
em um jipe.
O lavrador Antônio Dias de Sousa ia para casa com 
a mulher e o filho, na estrada que liga as localidades 
de Vila Floresta e Palotina, quando ocorreu o aciden-
te que deu início à perseguição. Outro lavrador, de 
nome Néri, de 23 anos, passava pelo local em um jipe 
quando uma das balas o atingiu. Um amigo levou-o 
até o hospital, onde ele morreu.
Disputas por terras
Após conseguir escapar dos perseguidores, Antônio 
procurou a polícia e denunciou o fato ao delegado de 
Palotina. Ao investigar o policial descobriu que du-
rante a perseguição e o tiroteio o outro lavrador, Néri, 
fora mortalmente ferido pelos pistoleiros, que traba-
lham para o fazendeiro Osmar Holeari, possuidor do 
título de propriedade da área onde Antônio mantém a 
posse de suas terras, adquiridas a terceiros.

Segundo Antônio, o fazendeiro teria dado ordem aos 
seus pistoleiros para que o matassem. Disse ele que 
Osmar Holeari vem há tempos realizando atos como 
esse contra outros posseiros. Como ele se diz pro-
prietário das terras onde Antônio está, este ofereceu 
vende-las pelo mesmo preço que pagou, mas o fazen-
deiro diz que “não comprará o que é seu”.
A polícia está agora atrás dos jagunços, alguns só 
conhecidos pelo primeiro nome, como Nélson e 
Francisco, e do jovem Milton Holeari, filho do fazen-
deiro e que, segundo Antônio, também participou do 
atentado (JORNAL DO BRASIL, 1973, p. 06). 

A fonte relata que um fazendeiro local, que era 
o “possuidor do título” das terras havia mandado exe-
cutar um posseiro e que para isso contratou seguranças 
particulares que deveriam eliminar o senhor Antônio e, 
dessa forma, o fazendeiro poderia ter o acesso irrestrito 
ao uso das terras. Também é noticiado que os pistolei-
ros acabaram por matar outro trabalhador que não tinha 
relação com a disputa. Essa morte “acidental” parece 
ser tratada como um efeito colateral não desejado, mas 
tampouco lamentado, pois era só mais um trabalhador 
rural eliminado.  Este caso é apenas um exemplo cru de 
como era o proceder dos grandes proprietários e em-
presários em relação aos posseiros, e outros trabalha-
dores rurais, no período por nós estudado. Entretanto, 
fazemos a seguinte observação: os conflitos no campo 
não cessaram com a redemocratização e temos como 
exemplo Eldorado dos Carajás (1996), entre muitos 
outros.

O documento Igreja e Problemas da Terra, 
aprovado na 18° Assembleia da CNBB (Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil), a 14 de fevereiro de 
1980, na cidade de Itaici (SP), foi um marco na his-
tória da Igreja católica que se voltou, de forma mais 
contundente, para os problemas enfrentados no campo 
brasileiro. Nele podemos encontrar vestígios de que o 
trabalho pastoral da CPT não só se opunha às desapro-
priações que estavam ligadas a modernização da agri-
cultura, mas, também, de questões mais amplas, che-
gando a questionar toda a política econômica brasileira:

28. Em quase todas as unidades da Federação, sob 
formas distintas surgem conflitos entre, de um lado, 
grandes empresas nacionais e multinacionais, gri-
leiros e fazendeiros e, de outro, posseiros e índios. 
Violências de toda ordem se cometem contra esses 
últimos para expulsá-los da terra. Nessas violências, 
já se comprovou amplamente, estão envolvidos 
desde jagunços e pistoleiros profissionais até forças 
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policiais, oficiais de Justiça e até juízes. Não raro 
observa-se a anomalia gravíssima da composição de 
forças de jagunços e policiais para executar sentenças 
de despejo (CNBB, 1980, p. 06 [grifo nosso]).

As partes grifadas nos levam a uma discussão so-
bre a questão jurídica, na verdade do direito como um 
todo. Veremos que a CPT fazia seu trabalho, em geral, 
dentro da conformidade jurídica, buscando que se efe-
tivassem as leis já existentes, a exemplo do Estatuto da 
Terra, que nunca chegou a ser posto em prática. Assim, 
a via legalista era vista pela Comissão como uma das 
principais vias de luta para tentar conter as violências 
no campo nos anos de 1970-1980.

Entretanto, ficamos com uma questão: como 
poderia o direito, uma área que junto com os seus es-
pecialistas, é criada “para ordenar e regulamentar ati-
vidades materiais decisivas, cuja natureza dista muito 
do próprio universo jurídico”, ou seja, um segmento 
que “nasce a partir da necessidade de ordenar confli-
tos derivados do processo produtivo e em apoio a este” 
(VAISMAN, 2014, pp. 100-101), poderia servir de 
base para a luta contra o sistema? Ainda neste sentido, 
cabe destacar que, como demonstra A. Gramsci:

todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo 
de civilização e cidadão..., tende a fazer desaparecer 
certos costumes e atitudes e a difundir outros, o direi-
to será o instrumento para esta finalidade (ao lado da 
escola e de outras instituições e atividades) e deve ser 
elaborado para ficar conforme tal finalidade, se ma-
ximamente eficaz e produtor de resultados positivos 
(GRAMSCI, 2007, p. 28).

Em vista do exposto, nos fica uma ideia de que 
a luta dentro da legalidade proposta pela Comissão 
Pastoral da Terra, com a da dinâmica que as relações 
internas da Igreja Católica permitiam, não vinha de um 
pensamento revolucionário, mas sim de uma busca por 
equilíbrio social, com vistas à diminuição das desigual-
dades sociais. Não menosprezando sua importância 
dentro daquele contexto histórico e social.

A agitação que se viu no campo brasileiro na dé-
cada de 1970 também se fez presente na região oeste 
do Paraná, no qual pode ser observado um grande nú-
mero de conflitos entre o Estado, posseiros, pequenos 
proprietários, e toda a gama de trabalhadores rurais, 
comunidades tradicionais e os indígenas, etc. Esses 
passaram a se tornar mais frequentes quando da apre-
sentação e consequente execução do que viria a ser a 

Hidrelétrica Binacional de Itaipu, situada na cidade de 
Foz do Iguaçu. Para a efetivação do projeto, toda uma 
área muito mais extensa que a circunscrição da cidade 
fronteiriça de Foz do Iguaçu, sofreu diversos impactos 
do projeto, fosse pelo lado sociocultural ou econômico. 

As famílias que habitavam essa porção de terras 
no oeste do estado do Paraná foram apresentadas ao 
projeto de construção de Itaipu no ano de 1975, quan-
do o governo tornou público o que iria acontecer na 
região. Aos moradores das áreas que seriam afetadas 
o Estado prometeu que haveria pagamento de indeni-
zações pelas suas terras, e as famílias seriam reassen-
tadas em outras localidades pelo Instituto Nacional da 
Reforma Agrária (INCRA - PR), a fim de amenizar os 
danos causados pelo empreendimento.

No entanto, como afirma Brenneisen (2014), 
ainda em 1974, antes da apresentação do projeto da 
Usina, desapropriações já eram feitas na região com a 
justificativa de que algumas áreas serviriam para a am-
pliação da área do Parque Nacional de Itaipu, ficando 
como região de proteção da vida animal. Algumas des-
sas pessoas, como ela nos mostra em entrevistas cole-
tadas, nunca receberam nada por parte do Estado, e al-
guns receberam uma quantia que não cobria o valor das 
terras e benfeitorias e nem serviam para que o pequeno 
proprietário, chamado de colono na região em estudo, 
pudesse comprar terras em outra localidade que fosse 
parecida com a sua realidade de trabalho e vivência.

O início das ações da Comissão Pastoral da Terra 
no oeste paranaense tem por base o ano de 1978, no 
qual a Comissão Pastoral da Terra lança um documento 
chamado O mausoléu do Faraó, em que faz denúncias 
contra o governo brasileiro e o impacto negativo que 
seu grande empreendimento na região oeste do Paraná, 
a Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, estava cau-
sando na vida de inúmeros trabalhadores rurais que ali 
viviam. No documento, um dos pontos mais tocados 
e que vai conduzir boa parte das lutas, é a questão do 
valor das indenizações, já que os técnicos da Usina fa-
ziam propostas bem abaixo do valor empreendido pe-
los trabalhadores nas compras das terras, e em geral, 
também não correspondiam às benfeitorias feitas nas 
propriedades. 

Além de serem consideradas injustas as quan-
tias oferecidas aos trabalhadores, estes ainda enfrenta-
vam outro problema: o de a empresa estatal oferecer 
valores diferenciados a depender do possível apoio a 
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conquistar na localidade, a fim de diminuir os confli-
tos e angariar simpatizantes. Em O mausoléu do Faraó 
(1978) denunciava-se que: 

A “justiça” desses preços foi certamente calculada 
pelo grau de influência da Igreja Católica, que tem 
maioria de fiéis. Além disso pode-se pensar que a 
Itaipu pretendeu “comprar a aliança” de uma institui-
ção de influências como a Igreja Católica: o apoio ao 
processo de desapropriação, ou pelo menos, o silên-
cio (CPT, 1978, p. 24).

Desta forma, os membros da Itaipu objetivavam 
o respaldo de uma instituição milenar respeitada e que 
possuía então o maior número de fiéis no país. Caso o 
estabelecimento dessa aliança fosse levado a cabo, com 
a aceitação por parte da Igreja Católica dos preços, a 
Usina poderia desmerecer ainda mais as lutas dos tra-
balhadores rurais, afinal não seriam apenas os seus téc-
nicos que validariam as indenizações e o projeto como 
um todo, como também a Igreja Católica.

Todavia, a postura adotada por membros da 
Igreja Católica e dos luteranos que se envolveram na 
luta dos trabalhadores rurais na região em destaque, foi 
a de não aceitar os acordos com a Itaipu e se colocaram 
ao lado dos trabalhadores rurais e pequenos proprietá-
rios, não só por meio de denúncias como também au-
xiliaram na organização do Movimento Justiça e Terra 
(MJT) (BRENNSSEIN, 2004, p. 90-91), que lutava por 
indenizações dignas para os expropriados.

Para além do movimento acima citado, a CPT 
organizou outras duas mobilizações que alcançaram 
visibilidade nacional, e que serviam de auxílio aos tra-
balhadores rurais nos conflitos agrários que estavam 
ocorrendo. Os eventos foram a movimentação contra 
o pagamento das Notas Promissórias Rurais (NPRs) 
e o Movimento do Agricultor Sem-Terra do Oeste 
Paranaense (MASTRO),4 que podem ser analisados 
como representativos da força que o trabalho pastoral 
da CPT teve no oeste do Paraná (BRENNSEIN, 2004, 
pp. 21-22).

Em outro documento importante publicado e 
divulgado pela CPT na região oeste, datado de 1979, 
A taipa da injustiça, que também tinha caráter de 

4. Movimento surgido entre os anos de 1980-81 na região oeste 
do Paraná com vistas a dar organicidade e consequência à luta dos 
trabalhadores rurais atingidos pela construção de Itaipu. A rigor o 
MASTRO é a corporificação do Movimento Justiça e Terra, que 
lutava por indenizações justas e reassentamento dos trabalhadores 
que sofreram com a construção da Usina Hidrelétrica na região 
(DOCUMENTOS REVELADOS, 2012).

documento-denúncia e versava sobre o que ocorria na 
localidade, pode-se observar o descaso com o qual os 
membros de Itaipu tratavam dos casos das desapropria-
ções, em especial, o documento que traz a fala do en-
tão presidente da Itaipu Binacional, no ano de 1979, 
o general José Costa Cavalcanti, que fora convidado 
para uma assembleia de agricultores na cidade de Santa 
Helena e se recusara a ir sob a seguinte alegação: 

Não acho a assembleia um meio recomendável para 
resolver pendências, mas estou disposto a receber 
uma comissão de agricultores e da Pastoral da Terra. 
A concentração não sensibilizará Itaipu porque não 
é um método produtivo, pois no fim, acabará apenas 
em discurso (MAZZAROLLO, 1980, p. 32).

O documento supracitado não se limitou a fazer 
denúncias como também criticou abertamente mem-
bros que integravam o parlamento de fins da década 
de 1970, pois estes, apesar de visitarem a região, não 
pareceram fazer questão, e realmente, não tiveram con-
tato com os trabalhadores que estavam sofrendo com a 
implantação do projeto de Itaipu. No texto Mazzarollo 
afirma que:

 
Os tecnocratas decidiram, a portas fechadas, construir 
Itaipu, e depois, com o adiantado das obras, espera-
va salvas de palmas – que não faltariam da parte dos 
deputados que passaram meio dia entre ouvir pales-
tras do general José Costa Cavalcanti, projeções cine-
matográficas carregadas de números bombásticos, e 
sem tempo para um debate crítico. Aliás, a visita dos 
parlamentares foi planejada e cronometrada com o ri-
gor necessário para evitar discussões previsivelmente 
intrigantes para Itaipu. Enfim, salvo exceções, os de-
putados voltaram ao parlamento com muito boas im-
pressões e a dose de alienação de sempre. Visitaram a 
obra, não os agricultores expropriados (1980, p. 37).

Conclusão

Este breve trabalho buscou fazer a contextuali-
zação do Brasil, quando da implantação dos megapro-
jetos e da modernização da agricultura, com enfoque 
na ditadura civil-militar, que se instalou no país entre 
os anos de 1964 e 1985. Também contextualizamos 
a criação da Comissão Pastoral da Terra a partir das 
mudanças ocorridas após o Concílio Vaticano II, bem 
como às Conferências de Puebla e Medelín.

Por último, exploramos o trabalho da Comissão 
no oeste paranaense, em especial, no seu trabalho feito 
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junto aos trabalhadores rurais que sofreram com a cria-
ção da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu e do 
Movimento Justiça e Terra, bem como a formação do 
MASTRO das NPRs. Desta forma, destacamos a pre-
sença da ala progressista da Igreja Católica, junto com 
membros da Igreja Luterana, na luta dos trabalhadores 
rurais do oeste paranaense.
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A CONSPIRAÇÃO COMUNISTA INTERNACIONAL  
CONTRA O ESTADO MEXICANO:  

a leitura contra-insurgente do “movimento subversivo” (1964-1976)

Azucena Citlalli Jaso Galván*

Desde a década de 1940, através da política ex-
terna, os mandatários mexicanos consolidaram uma 
imagem segundo a qual o sistema político, pelo fato de 
ter sido fundado por uma revolução popular, não tinha 
espaço para a violência. Exaltava-se uma maturidade 
democrática evidente na possibilidade de estabelecer 
pontes diplomáticas com países de qualquer ideologia. 
Assim, por exemplo, vemos recorrentemente a defesa 
intransigente de processos revolucionários latino-ame-
ricanos, inclusive à revelia das pautas estadunidenses, 
enquanto se mantinha o vizinho do Norte como princi-
pal parceiro comercial.1

Internamente, nos anos sessenta, vemos a ascen-
são da organização e luta das classes médias – filhas 
do “milagre mexicano” que então já apresentava sinais 
de esgotamento – assimcomo o aparecimento do movi-
mento armado no campo e nacidade.2 As organizações 

* Possui graduação em História pela Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (2011). Mestra pelo Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Universidade de São 
Paulo (2013). Doutoranda no Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (2018). Temas de pesquisa: história do Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI); contrainsurgência e guerrilha. 
Tem experiência na pesquisa e catalogação de documentos 
dos acervos da Dirección Federal de Seguridad (DFS) e da 
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales 
(IPS), situados no Archivo General de la Nación (México).
Contato: acjasogalvan@gmail.com.
1. Este artigo parte de um dos capítulos da dissertação intitulada 
Terrorismo de Estado e guerra suja: Discursos e práticas da Dou-
trina de Segurança Nacional e da Contrainsurgência no México 
(1964-1982), defendida no Programa de Pós-graduação em História 
Social da Universidade de São Paulo (USP) em agosto de 2016.
2. A historiadora Adela Cedillo propõe uma periodização para a 
luta de classesna segunda metade do século XX mexicano: 1) Ciclo 
do movimento operário (1952-1959), caracterizado pela busca de 
independência e autonomia sindical, destacando-se a luta dos mi-
neiros, telegrafistas, do magistério e dos maquinistas de trem (cujas 
lideranças foram encarceradas por dez anos). 2) Aumento do pro-
tagonismo das classes médias (1958-1968), onde a solidariedade 
internacional com as lutas de outros países (Cuba, Vietnam, etc.), 
assim como a busca por uma maior participação política, deram 
o tom do movimento encabeçado por médicos e estudantes uni-
versitários (massacrados em 1968 na Plazade lasTres Culturas de 

políticas, estudantis e armadas, apesar de se assumi-
rem comunistas, não tiveram nenhum tipo de auxílio 
de qualquer governo pertencente ao bloco socialista, 
apesar dos guerrilheiros mexicanos terem procurado 
esse apoio.3

Para este trabalho, propomos que o Estado mexi-
cano, mostrando-seinternacionalmente como oposição 
moral aos Estados Unidos,gerou as condições para o 
isolamento da esquerda mexicana, com o que facilitou 
osilenciosoaniquilamento de qualquer tipo de oposi-
ção.Partindo-se dessa premissa, o objetivo é salientar 
as contradições da pedra angular da tese da contra-in-
surgência mexicana, segundo a qual o movimento es-
tudantil e o movimento armado teriam sidofinanciados 
pelo comunismo internacional. 

Assim,faremos uma análise da maneira como-
foi publicamente construída tal política exterior, con-
siderandoos informespresidenciais correspondentes 
aos mandatos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) e 
de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).4Utilizaremos 

Tlatelolco, na Cidade do México). 3)Ciclo do movimento armado 
(1965-1982), com alcance rural e urbano, muitasvezes nutrido por 
estudantes radicalizados sobreviventes da repressão (CEDILLO, 
2008, pp. 46-84).
3. A historiografia sobre a guerrilha somente considera a existên-
cia de um grupo guerrilheiro treinado militar e ideologicamente 
no estrangeiro, o Movimiento Acción Revolucionaria (MAR) or-
ganizado por estudantes mexicanos da Universidade da Amizade 
entre os Povos “Patrice Lumumba” de Moscou. Eles conseguiram 
ser treinados na Coréia do Norte por recomendação do embaixador 
cubano em Moscou (que setinha negado ao pedido dos mexicanos). 
Foram cinquenta e três os jovens treinados no país asiático, entre 
janeiro de 1969 e outubro de 1970. Nunca chegariam a atuar no 
México, pois alguns militantes foram identificados e encarcerados 
antes de qualquer ação armada. Os que continuaram livres se in-
corporaram a outras agrupações (CASTELLANOS, 2008, pp. 173-
178; CONDÉS, 2009b, pp. 5-71). Apesarde nãohaver consenso, 
apostamos na existência de outro caso de treinamento guerrilheiro. 
Trata-se da experiência formativa do Partido Revolucionario del 
Proletariado Mexicano (PRPM). De orientação maoísta, o grupo 
teria conseguido treinamento ideológico e militar na China, aliás, 
durante a Revolução Cultural (JASO, 2016, pp. 157-168). Após o 
treinamento, ambos grupos perderam contato com seus mentores.
4. Uma vez por ano, sempre no dia primeiro de setembro, o pre-
sidente se apresenta ao Congreso de laUnión. Em termos formais, 
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esse marco temporal considerando o trânsito de um 
Estado autoritário – baseado na repressão – para um 
contrainsurgente– que moderniza e militariza as formas 
de aniquilamento da oposição.Vamos, particularmente, 
aprofundar a análise das características da leitura que 
o Estadofaz sobre os movimentos políticos e armados, 
seguindo as teses doespecialista emcontra-insurgência, 
general Mario Arturo Acosta Chaparro. Finalmente, 
veremos como operou, de fato, a contra-insurgência,u-
tilizando como fonte principal uma série de relatórios 
elaborados pelos agentes da Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), órgão de vigilância e braço executor 
da contra-insurgência.

Política externa mexicana 

A política externa mexicana, dentro de nosso 
recorte temporal, apresenta dois momentos bem dife-
renciados. Entre 1964 e 1970, durante o mandato en-
cabeçado por Gustavo Díaz Ordaz, podemos observar 
uma postura internacional de caráter defensivo, pau-
tada pela experiência histórica anterior à Revolução 
de 1910. Isto é, ela reflete ainda o trauma ocasionado 
pelas constantes intervenções estrangeiras no território 
durante oséculo XIX; o peso que implica o fato de 
compartilhar uma grande fronteira com os EUA; as-
sim como a necessidade de se concentrar na constru-
ção, consolidação e no fortalecimento das instituições 
nacionais, pois, até 1917, não existiam condições de 
governabilidade. A violência e a guerra civil eram uma 
constante(CHABAT, 1986). Estes três elementos estão 
arraigados na expressão da defesa da livre autodetermi-
nação dos povos e a da não-intervenção nos assuntos 
relacionados à soberania.

No entanto, entre 1970 y 1976, no sexênio de 
Luis Echeverría, observa-se que o apelo a esses precei-
tos se mantém, mas de uma maneira muito mais ativa e 
até poderíamos considerar, militante. Ou seja,pela ins-
trumentalização do asilo político, tentou-se atingirum 
relativo protagonismo internacional e uma liderança 
regional.

O“latino-americanismo” esteve presente duran-
te os dois períodos abordados. Contudo, cada um dos 
presidentes assumiu diversas posições a respeito das 
convulsões políticas internacionais. Díaz Ordaz, por 

o discurso presidencial é um balanço que o poder executivo realiza 
sobre sua gestão anual com a finalidade de informar à cidadania os 
avanços e resultados em diversas esferas da administração pública 
(economia, política interna e externa, bem-estar social).

exemplo, anuncia que nos casos em que se apresentem 
“situações anómalas”,5 não procederiapela retirada dos 
representantes diplomáticos mexicanos. Estes “perma-
necerão nos países onde estão acreditados, no exercício 
normal de suas funções, sem significar, por isto, o re-
conhecimento dos novos regimes”. Explica, também, 
que o governo mexicano não pode reconhecer regimes, 
“pois a prática do reconhecimento é alheia aos princí-
pios que o México mantém desde 1930 e que tomaram 
o nome do então Secretário de Relações [Exteriores], 
Genaro Estrada”.6

Ou seja, de alguma maneira, não condena di-
retamente os golpes à democracia que despontaram 
em cadeia no continente. O presidente Díaz Ordaz 
considera que o único método para conseguir a paz e a 
estabilidade necessárias para o desenvolvimento, seria 
o “esforço constante e firme para melhorar a vida eco-
nômica, social e cultural dos povos no marco das liber-
dades individuais e da crescente justiça social” (GDO, 
1966, p. 125).7 Apegando-se à definição de democracia 
contida no artigo terceiro da Constituição mexicana, 
sentencia:

Deploramos quando um país irmão se separa do ca-
minho da democracia, mas acreditamos que não o 
ajudamos a voltar à que cremos é a boa senda con-
denando-o ao isolamento. A democracia, como a jus-
tiça, como a reforma social, para ser autênticas, hão 
de apoiar-se na decisão espontânea dos povos. Não 
podem ser impostas desde o exterior, nem sequer in-
diretamente (GDO, 1966, p. 125).

Echeverría, por sua vez, aprofunda no sentido 
dado ao asilo como pilar da política exterior mexicana. 

5. Advertência: As traduções da bibliografia e dos documentos ao 
português são nossas. Optou-se por uma tradução literal das fontes 
de época – desde o espanhol mexicano – conservando, a medida do 
possível, as palavras iguais ou parecidas no português, se apresen-
tam semântica idêntica ou semelhante.
6. Gerardo Estrada foi jornalista e escritor, funcionário dos pri-
meiros governos após o conflito revolucionário. Destacou-se como 
ministro de Relaciones Exteriores (1921). Posteriormente, em 
1931, publica a doutrina batizada com seu nome. A Doutrina Es-
trada, fundamentalmente, opõe-se a que qualquer país estrangeiro 
se posicione, favoravelmente ou não, a outro governo. Negava o 
direito de reconhecer ou desconhecer governos, sob o argumento de 
que cada país é independente para construir o governo e o sistema 
político que melhor resolva os interesses da nação. 
7. Todos os discursos presidenciais anuais foram extraídos de: 
Informes presidenciales. México: Dirección de Servicios de In-
vestigación y Análisis, Subdirección de Referencia Especializada, 
2006. Portanto, abreviaremos a referência colocando somente as le-
tras iniciais do presidente citado. Gustavo Díaz Ordaz: GDO; Luis 
Echeverría Álvarez: LEA, ano e número de página.
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Notamos que existe uma necessidade de distanciar-se 
do estilo conservador de seu antecessor. Podemos per-
ceber a intenção de emular o radicalismo nacionalista 
do general Lázaro Cárdenas e a defesa da democracia 
através do asilo para alguns atingidos por regimes mi-
litares, o que ofereceu a oportunidade a Echeverría de 
aproximar sua figura à de Lázaro Cárdenas.8

O presidente Echeverría, na sua metade erguer-
-se como a voz do Terceiro Mundo, procurou estreitar 
laços com o governo da Unidad Popular (UP) chilena. 
Em 1973, ele menciona que “a fim de contrapor-se à es-
tratégia isolacionista contra o Chile, pactuamos a ven-
da de petróleo e cereais”,medida cujo propósito foi o de 
“fortalecer, na cooperação econômica, a solidariedade 
fraternal” (LEA, 1973, p. 129). Um ano após o golpe, 
Echeverría aponta que:

a morte do ilustre estadista Salvador Allende, 
Presidente Constitucional do Chile e leal amigo do 
México, comoveu profundamente a opinião pública 
de nosso país. O luto oficial decretado em sua memó-
ria foi um modo de reafirmar nossa fé inquebrantável 
nos governos constitucionais e no destino da demo-
cracia latino-americana (LEA, 1974, p. 232).

Echeverría, sem colocar em dúvida, garante que 
“nosso rechaço à política da força nos levou a conde-
nar, sem rodeios, toda violação aos direitos humanos 
e toda perseguição ditatorial por razões políticas”. 
Consequentemente anuncia o rompimento das relações 
diplomáticas “com o atual regime do Chile que derro-
cou com o apoio do exterior o Governo Constitucional 
do patriota Presidente Salvador Allende” (LEA, 1976, 
p. 424).

Informatambém que “por razões de caráter hu-
manitário mantivemos, transitoriamenteaberta nossa 
Embaixada no Chile, depois de ter sido derrocado o 
governo constitucional. O México outorgou asilo diplo-
mático a 197 chilenos” (LEA, 1975, pp. 318-319). Da 
mesma forma que no caso dos asilados espanhóis, três 
décadas antes, os exilados chilenos eram conformados 

8. Lembremos que durante a presidência do general Cárdenas 
(1934-1940), as fronteiras mexicanas foram abertas para os ibéricos 
que fugiam da perseguição por motivos políticos, depois do golpe 
militar do general Francisco Franco, em 1936. Foi recebido,tam-
bém,um contingente considerável de cidadãos espanhóis que fu-
giam da violência e da crise econômica (os quais se estabeleceram 
no ramo comercial); bem como um grupo deórfãos, filhos de repu-
blicanos mortos durante a guerra, os famosos Niños de Morelia.

por militantes da esquerda (UP e MIR, principalmente), 
além de acadêmicos e intelectuais vinculados ao allen-
dismo (ROJAS MIRA, 2014).

O fator cubano no conflito interno

Em Movimiento subversivo en México, o general 
Mario Arturo Acosta Chaparro expõe a causa funda-
mental da radicalização da juventude urbana e rural.9 
Escrito na décadade noventa de uma maneira simples 
e cheia de imprecisões, o documento, de circulação li-
mitada, é a sistematização de quase quarenta anos de 
experiência contrainsurgente. Com breves análises dos 
grupos armados, o general constrói uma explicação ge-
ral ondedestaca que o aparecimento de grupos estudan-
tis “com inclinações terroristas” tomou relativamente 
desurpresa as forças de segurança, pois considera que 
naquela época existia uma estabilidade política. A par-
tir de então, “a infiltração soviético-cubana nos grupos 
clandestinos mexicanos tem se manifestado em todas 
as suas formas, devido a que as lideranças de maior 
conotação se asilaram em Cuba”.

A conspiração comunista contra um país que aco-
lheria as olimpíadas em 1968 teria sido orquestrada des-
de Havana, Cuba. Na análise feita pelo general sobre a 
Conferência Tricontinental realizada na ilha, em 1966, 
uma das resoluções foi a organização de atos contra os 
governos do Japão, França e México, “com o fim pri-
mordial de desestabilizá-los e mudar para o socialismo”. 

9. O general Acosta Chaparro (1942-2012) é uma das peças-chave 
da contra-insurgência no México. Integrante do grupo paramilitar 
conhecido como Brigada Blanca( ORTIZ, 2014), ligado à Escuela 
de Paracaidistas (espaço de treinamento contrainsurgente),à Sec-
ción Segunda do Estado Mayor Presidencial (inteligência militar) e 
a DFS.Graduou-se no curso de “operações especiais” em Fort Brag 
(1969). Enviado para resolver o sequestro do governador Rubén 
Figueroa pelo grupo guerrilheiro de Lucio Cabañas (1971), foi re-
querido pelo próprio governador para ocupar o cargo de chefe da 
Polícia estadual (1975-1981). Reconhecido como um dos execu-
tores dos “voos da morte” na região. Entre 1988 e 1994 integrou a 
coordenação de segurança nacional. Em 1995 foi vinculado ao as-
sassinato de 17 camponeses na localidade de Aguas Blancas, Guer-
rero (fator que detonaria a aparição pública do grupo armado Ejér-
cito Popular Revolucionario um ano depois). A Fiscalía Especial 
para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado(FEMOSPP) 
tentou julgar o general pelo desaparecimento de 143 pessoas em 
Guerrero, entre 1970 e 1982. Foi absolvido pela justiça militar. No 
mesmo ano foi preso, e junto ao general Jaime Humberto Quiróz 
(outro reconhecido militar contrainsurgente), foi julgado por um 
Conselho de Guerra por vínculos com o narcotráfico. Contudo, oito 
anos depois foi absolvido e condecorado por 45 anos de serviço. 
Trabalhou como mediador entre o Estado e o crime organizado, no 
contexto da guerra ao narcotráfico. Finalmente é assassinado por 
um pistoleiro na Cidade do México em 2012 (PROCESO, 2012).
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A estratégia cubana foi a criação da Organização Latino-
Americana de Solidariedade (OLAS) em 1967. Esse or-
ganismo, segundo Acosta Chaparro, é o “braço armado 
executor” na luta contra o colonialismo “na busca da rei-
vindicação latino-americana” (ACOSTA CHAPARRO, 
1990).

Na revisão das atas e discursos apresentados na 
Conferência Tricontinental encontramos, efetivamente, 
referências ao militarismo japonês, bem como aos efei-
tos do neocolonialismoinglês e francês no continente 
africano.As poucas referências sobre o México estão, 
contudo, numachave empática esolidária. Coloca-se a 
experiência mexicana para explicar os métodos norte-
-americanos de intervenção, sobretudo durante o sécu-
lo XIX. Contrariamente à hipótese de Acosta Chaparro 
– que coloca o México como um alvo do braço armado 
da Tricontinental – encontram-se expressões de ade-
são à política internacional mexicana proferidas pelo 
próprio Fidel Castro, no discurso de fechamento da 
Primeira Conferência da OLAS, em agosto de 1967. 
O comandante cubano sublinhou que “a OEA não tem 
nem um átomo de vergonha, a OEA não tem nem um 
átomo de moral, assim como nenhum dos governos 
deste continente, que – com exceção do México – são 
cúmplices confessos dos atos de bandidagem contra 
nosso país” (OLAS, 1967, p. 118). 

A vocação “terrorista” da “infiltração soviéti-
co-cubana” é demonstrada pelo general na descrição-
da explosão de um artefato caseiro na embaixada da 
Bolívia, na Cidade do México, em novembro de1967, 
como uma reação ao assassinato do comandante 
Ernesto Che Guevara.

Acusados dos delitos de conspiração, associa-
ção criminosa, tentativa de causar danos à propriedade 
por explosão, e danos em propriedade alheia por ex-
plosão consumada, lesões e roubo,entre 1967 e 1972 
permaneceram na prisão os estudantes Enrique Condés 
Lara, Fabio Barbosa Cano, Francisco Luna Leal, Mario 
Rechi Montiel, Luis Enrique Gerardo del Toro y Nájera 
y Antonio Gersheson Tafelov.10

Familiares, professores e amigos dos prisionei-
ros apelaram contra a sentença utilizando o argumen-
to das irregularidades no processo. Numa carta deles 
enviada diretamente ao então titular da Secretaría de 
Gobernación(SEGOB), Mario Moya Palencia, é feita 

10. BARREDA MORENO, Luis de la. Responsables de un acto 
terrorista en la embajada de Bolivia en el año de 1967, Distrito Fe-
deral, 24-03-73, AGN, IPS, Caixa 3033 A, Exp. 13, folhas 1-2.

uma descrição pontual das irregularidades no proces-
so,pedindo-se a intervenção pessoal para a libertação 
dos estudantes. Argumentavam, em primeiro lugar, que 
os estudantes, detidos em novembro de 1967, perma-
neceram “incomunicáveis durante mais de oito dias, 
e finalmente, apresentados perante o Juiz Terceiro do 
Distrito em Matéria Penal”. As sentenças se basearam, 
segundo a carta, “unicamente nas declarações arranca-
das mediante pressões físicas e morais durante a inco-
municação a que estiveram sujeitos”. Denunciam que:

Permaneceram mais de cinco anos encarcerados em 
Lecumberri sem que, até o momento, tenha-se con-
cluído seu processo, porquanto a Constituição marca 
claramente um prazo não maior de um ano para tal. 
Em maio de 1969, foram sentenciados em primeira 
instância a penas extraordinariamente exageradas 
para os delitos que se lhes acusa e que vão dos 17 aos 
25 anos de prisão (CARTA, 1973).

Na carta se argumenta também que não são co-
nhecidos casos com essas características, mesmo em 
países com regimes ditatoriais– argumentofacilmen-
tequestionável, mas com uma força retóricaimportan-
te, considerando a defesa da democracia apreciada 
anteriormente no discurso oficial. Finalmente, a carta 
cita um parágrafo com a alegação apresentada pelo 
Ministério Público para recusar um pedido de habeas 
corpus:

A incomunicação, em caso de ser demonstrada, é in-
fantil crer que intimida elementos marxistas-leninis-
tas [...] A incomunicação pode causar efeitos de tipo 
psicológico e de pavor em pessoas que se intimidam 
com este fato, mas não com elementos acostumados 
à luta, como eles a chamam [...]. Sua declaração com 
respeito à incomunicação não produz nenhum efei-
to, e é imprópria de elementos como eles, que são 
de luta, segundo o manifestam em sua declaração. 
(CARTA, 1973)

Interessante observar que existe, não só nos 
agentes da repressão e da contra-insurgência, mas tam-
bém no sistema judicial, a construção da imagem do 
“terrorista”, do militante marxista treinado para supor-
tar a repressão.

Por outro lado, nos relatórios produzidos por 
agentes infiltrados nas universidades, há uma série de 
comentários relacionados com uma onda de ataques 
de dinamite ocorridos em 1969. As detonações de ar-
tefatos de fabricação caseira nos sanitários de diversas 
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dependências não tiveram maiores consequências além 
dos danos materiais. As explosões se localizaram nos 
escritórios da Secretaría de Gobernación (SEGOB), da 
Procuraduría General de Justicia da capital, num estú-
dio de televisão do grupo Televisa e no prédio do jornal 
El Sol de México.11

Os comentários recolhidos no Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) apontavamoestudante Enrique Aguilar 
Mora como um dos responsáveis. O agente secreto afir-
ma que Aguilar Mora tinha retornado de um breve está-
gio em Cuba dias antes das explosões, enfatizando que a 
chegada do estudante coincidia com “os chamamentos e 
mensagens da OSPAAL [Organização de Solidariedade 
dos Povos de África, Ásia e América Latina] aos povos 
da África, Ásia e América Latina que aparecem na edição 
de hoje na página 13 de Prensa Latina”. Assim, a DFS 
relaciona a chegada de um mexicano de Cuba com a or-
dem de “criar um, dois, três, muitos Vietnam” (palavras 
de ordem do comandante Che Guevara) com as dinamita-
ções,o que iria gerar as condiçõespara um levante social.

Sem nenhum tipo de investigação e tão somente 
pelos comentários ouvidos nos corredores universitá-
rios, o agente informa que “ordenou-se as detenções de 
vários estudantes na Vocacional nº 5 hoje por agentes 
da DFS”. Os estudantes que foram acusados tinham 
contra si vários indícios que os tornavam suspeitos. 
Insinua-se uma possível relação entre essas explosões 
com as ocorridas contra a embaixada da Bolívia dois 
anos antes, pois existia uma suposta relação familiar: 
“um tal Max, de quem se ignora o sobrenome e do qual 
se disse que era parente ou amigo de Enrique Condés 
Lara, detido pelo bombazo na Embaixada da Bolívia, 
em novembro de 1967”. Além disso, o agente aponta 
um precedente:um dos estudantes interrogados “lan-
çou uma ameaça, em 25 de julho, no comício da Plaza 
del Carrillón onde manifestou que, ‘a burguesia ia se 
arrepender’”.12

Da mesma forma, no balanço público dos con-
flitos sociais internos apresentado pelos presidentes, 
ainda que não de maneira direta, assinala-se que estes 
eram produzidos por forças estrangeiras. Isto é, como 
parte da introdução de ideologias e projetos incompa-
tíveis com o desenvolvimento histórico do país, do 

11. GUTIÉRREZ BARRIOS, Fernando. Informe de las explosio-
nes, Distrito Federal, 07-09-69, AGN, IPS, Caixa 1783 D, Exp. 13, 
folhas 1-5.
12. Comentarios relacionados com los recientes acontecimientos 
terroristas, Distrito Federal, 18-09-69, AGN, IPS, Caixa 1783 D, 
Exp. 13, folhas 1-3.

projeto revolucionário do qual o Partido Revolucionario 
Institucional(PRI) – o partido de Estado no poder des-
de 1929 – era descendente direto. Não existe nenhuma 
referência a crises econômicas e políticas, fazendo eco da 
tese na qual descansava a estratégia contrainsurgente.13

Na linha traçada pelo general Acosta Chaparro, 
o presidente Díaz Ordaz esboça uma série de distúr-
bios surgidos, segundo ele, na “linha cubana”, mas 
sem mencionar nomes dos países que supostamente 
estariam patrocinando a desestabilização dos governos 
democráticos. Para o mandatário, os “distúrbios juve-
nis” coincidem com a realização de atos de transcen-
dência internacional. Por exemplo, em Punta del Este, 
Uruguai, durante a reunião da OEA, “aproveitou-se a 
juventude estudantil para provocar graves conflitos”; 
ou em Veneza, durante a Bienal de Pintura, “que foi in-
terrompida com atos violentos”; e por último, em Paris, 
enquanto se celebravam uma série de conferências para 
negociar a paz no Vietnam, que “foram obscurecidas 
pela chamada revolução de maio” (GDO, 1968, p. 255).

A rebeldia juvenil que explode no paradigmático 
sessenta e oito é referida com ares de suspeita, inserida 
dentro da onda mundial de protestos. Para Díaz Ordaz

de algum tempo até hoje, em nossos principais cen-
tros de estudo, começou-se a reiterar insistentemente 
a reprodução das palavras de ordem usadas em outros 
países, os mesmos cartazes, idênticas lendas, algumas 
vezes em simples tradução literal, outras em tosca pa-
ródia (GDO, 1968, p. 255). 

O presidente afirmava que a “ansiedade de imi-
tação” foi o sentimento que se apoderou de centenas de 
jovens “de maneira servil” e irreflexiva. A esse respei-
to, num relatório de 13 de agosto de 1968, um agente 

13. Embora os regimes de segurança nacional sejam radicalmente 
nacionalistas, estes também procederamà deslegitimação dos possí-
veis fatores internos de oposição e descontentamento. Isto ao com-
baterem o comunismo, que foi considerado uma ideologia exótica. 
Aparentando, assim, que “nesses regimes, a sociedade escapa ao 
controle do homem” (COMBLIN, 1978, p. 16). Para a análise das 
conjunturas internas a partir da Doutrina de Segurança Nacional, 
considera-se Nação como a “única vontade, um único projeto”que 
se expressa através do Estado. O Estado, então, é a personifica-
ção da Nação. Tem capacidade para se impor sobre outros projetos 
que disputam o poder, pois é o executor das aspirações nacionais 
(integridade territorial e nacional, democracia, progresso, paz so-
cial, soberania) (COMBLIN, 1978, p. 50). Dentro da comunidade 
nacional, rechaça-se a ideia de classe social, e, portanto, de luta de 
classes, pois as contradições geradas pelos interesses particulares 
chocam com a ideia de unidade nacional. O indivíduo perde sentido 
e unicamente vê realizadas suas aspirações sempre que se consi-
dere, e seja considerado, como membro da comunidade nacional 
(SERRA, 2005, p. 144).
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da DFS deu-se à tarefa de reproduzir as faixas, cartazes 
e palavras de ordem vistas e ouvidas durante uma pas-
seata. Num momento em que o movimento estudantil 
estava alcançando seu ponto mais alto quanto à acei-
tação popular, os temas eram bem diversos, para além 
das palavras de ordem internacionais.14

Contabilizamos dezesseis laudas com as trans-
crições. Tentando fazer uma sistematização, sublinha-
mos quatro grandes pautas que, expressadas na passea-
ta, demonstram a diversidade das demandas estudantis: 
1) A exigência do respeito ao estado de direito e contra 
a repressão: “Díaz Ordaz, não estendas a mão, toma a 
Constituição, respeita-a”; “Um bom governo não afo-
ga em sangue os problemas. Os resolve”; “Liberdade 
aos estudantes presos”. 2) Os referentes históricos na-
cionais: “Díaz Ordaz, onde está o Servo da Nação?”;15 
“Porfirio Díaz Ordaz: Mata-os encaliente”;16“Mais 
vale morrer de pé, que servir eternamente ajoelhado”;17 
“Se Juárez não tivesse morrido, o teriam empurrado 
para os granaderos”.18 3) As denúncias de manipulação 
mediática: “Povo, não te deixes enganar pela imprensa 
vendida”; “Os agitadores são a ignorância, a fome e 
a miséria”; “Os livros não matam, as baionetas sim”. 
4) As referências à esquerda internacional: “O Che 
não morreu, vive entre nós”; “Até a vitória, sempre”; 
“Cuba sim, ianques não”.19

Isto é, três das quatro grandes pautas giravam em 
torno da situação interna. Contudo, Díaz Ordaz aponta-
va que foram localizadas três tendências principais no 
interior do movimento:

a de quem desejava pressionar o Governo para que se 
atendessem determinadas petições, a de quem tentou 

14. Tomamos como referência a “marcha do silêncio” (13 de se-
tembro) por ser registrada como a maior e melhor organizada das 
passeatas convocadas pelo CNH. A partir daí a repressão começou 
a intensificar-se. As instalações universitárias foram invadidas por 
militares, havendo um grande número de estudantes presos e desa-
parecidos, concluindo no fatídico 2 de outubro. 
15. O sacerdote José María Morelos y Pavón, apelidado o Siervo de 
la Nación foi um dos mártires da luta pela independência do Méxi-
co no século XIX, autor do documento intitulado Sentimientos de 
la Nación, uma espécie de pré-constituição. Trata-se de um símbolo 
histórico utilizado pelo governo de Díaz Ordaz.  
16. Mistura do nome do ditador Porfirio Díaz (1876-1911) com 
o do mandatário Díaz Ordaz. A frase “mátalos em caliente” (i.e. 
mata-os rapidamente) é atribuída ao ditador, que supostamente a 
proferiu quando deu a ordem para aniquilar uma greve de trabalha-
dores têxteis na cidade de Cananea, em 1908.  
17. Frase atribuída ao revolucionário Emiliano Zapata. 
18. Corpo especial antimotins da Cidade do México.
19. Mantas y cartelones, Distrito Federal, 13-08-68, AGN, IPS, 
Caixa 1458 A, Exp. 31, folhas 1-16. 

aproveitá-lo com fins ideológicos e políticos e a de 
quem se propôs a semear a desordem, a confusão e 
o rancor, para impedir a atenção e a solução dos pro-
blemas com a finalidade de desprestigiar o México, 
aproveitando a enorme difusão que haveriam de ter 
os encontros atléticos e esportivos, e impedir, talvez, a 
celebração dos Jogos Olímpicos (GDO, 1968, p. 255). 

O presidente assinala que a provocação e a in-
citação à violência, instigando-se estudantes, tinham o 
objetivo de criar um clima de intranquilidade social, 
favorável aos distúrbios de rua ou para gerar “ações de 
maior envergadura, das mais encontradas e inflamadas 
tendências políticas e ideológicas e dos mais variados 
interesses, em curiosa coincidência ou despreocupado 
contubérnio” (GDO, 1968, p. 262).

Por seu turno, Luis Echeverría, no contexto em 
que a guerrilha estava presente em boa parte do territó-
rio mexicano, opina que a radicalização dos grupos de 
oposição, unicamente configura “delitos que tentam se 
encobrir debaixo de um matiz político”, cuja finalidade 
última era a “alteração do espírito de trabalho que anima 
a Nação”. Afirma também que os executores e “quem 
desde a escuridão a patrocinam, ignoram, ou fingem 
ignorar, que as transformações políticas e sociais não 
são produto de ações isoladas, senão da participação 
popular consciente e majoritária” (LEA, 1974, p. 179). 
As políticas de seu mandato estiveram direcionadas, 
diz Echeverría, para “reencontrar a identidade políti-
ca do país, e, com ela, a identidade nacional”. Dessa 
forma, “quem vincula seus interesses e o seu destino 
a centros externos de poder não acreditam no México 
nem confiam na potencialidade criadora de seu povo”. 
A luta por justiça social devia estar vinculada à defesa 
da “nossa identidade e nossos verdadeiros interesses; e, 
deveria também reafirmar os valores em que se susten-
tam a independência e propor a justiça como única via 
para edificá-la” (LEA, 1976, p. 440).  

Observamos, portanto, que para o general Acosta 
Chaparro e também para os presidentes Díaz Ordaz e 
Echeverría, a crise social e os métodos organizativos da 
oposição (militar ou política) não estavam vinculados a 
qualquer fator da realidade mexicana. Em nenhum mo-
mento são explicitadas as demandas, as propostas ou 
as tradições de luta do movimento estudantil, nem dos 
indígenas e camponeses mexicanos. Na versão cons-
truída por eles, a dissidência respondia unicamente a 
diretrizes estrangeiras. 
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Terrorismo e apoio estrangeiro

Como vimos até aqui, apesar de ser constante a 
ideia da penetração ideológica e da conspiração externa 
contra o sistema político mexicano, nem no manual do 
general Acosta, nem nos informes presidenciais, existe 
uma explicação mais concreta sobre estes supostos pro-
cedimentos comuns na Guerra Fria.

Uma das premissas das doutrinas estaduniden-
ses quanto à política exteriorera o interesse soviético 
em apoiar técnica e financeiramente pequenos grupos, 
geralmente vinculados com os Partidos Comunistas, 
para a desestabilização dos regimes democráticos e a 
eventual instauração do socialismo. O interesse sovié-
tico no território latino-americano, segundo explicam os 
próprios norte-americanos, não existia durante os primei-
ros anos da Guerra Fria devido ao “fatalismo geográfi-
co”. Isto é, considerava-se suficiente a ação dos Partidos 
Comunistas locais, pois não existia a possibilidade real 
de mobilizar pessoal soviético. De acordo com esse pres-
suposto, o continente americano ganha importância para 
a política soviética na medida em que os EUA reformu-
lam, da mesma maneira, sua política latino-americanista 
(TRUCCO, 1999, p. 46). 

Num relevante artigo publicado na Military 
Review, o cientista político John B. McConaughy (2000) 
aponta que Fidel Castro traiu uma revolução cujos fins 
eram nacionalistas, cedendo diante do imperialismo so-
viético. A prova disso foi ter nomeado o “agente comu-
nista internacional” Ernesto Guevara como ministro da 
economia nacional. Baseado no testemunho do ex-mili-
tar anticastrista, Pedro Luis Díaz Lanz, o autor garante 
que o plano de Castro era impor o modelo econômico 
soviético, apesar de ser um atentado contra a democracia 
e a liberdade (LAN, 1959 apud McCONAUGHY, 2000, 
p. 58).20 A partir desse momento, a URSS teria modifi-
cado a sua política em relação ao continente. Segundo 
McConaughy, seriam três os principais objetivos: 1. 
Destruir e paralisar a OEA; 2. Dividir os países interna-
mente a fim de que os comunistas pudessem tomar o po-
der; 3. Isolar os EUA do resto do continente. Agora, para 
cumprir esses objetivos, os soviéticos se esforçariam por 

20. Depoimento de Díaz Lan, antigo chefe da Fuerza Aérea Cuba-
na, para o Subcomitê de Segurança Internado Senado dos EUA, em 
14 de julho de 1959. O ex-militar garantiu que Castro disse a ele, 
literalmente: “Vou introduzir em Cuba um sistema como o que tem 
os russos, e até melhor que o sistema russo. Agora vou expropriar 
as terras daqueles que cooperavam ou simpatizavam com o governo 
anterior. Mais tarde, vou expropriar a terra de todo mundo” (Mc-
CONAUGHY, 2000, p. 58).

infiltrar comunistas em sindicatos, organizações popu-
lares e, na medida do possível, em governos débeis ou 
com certas simpatias com o socialismo. O último recur-
so seria o impulso da guerra de guerrilhas e do terroris-
mo (McCONAUGHY, 2000, p. 59).

Na definição de Richard Clutterbuck (1981,  
p. 9), o terrorismo seria “a tática em que costumam 
acudir as minorias e os indivíduos frustrados por sua 
incapacidade para transformar a sociedade por meios 
considerados ‘legítimos’ por dita sociedade”. Já o ma-
nual contra-insurgente da Escola das Américas (SOA, 
por suas siglas em inglês) define que o “terrorismo é a 
arma dos débeis, radicais e psicopatas [...] uma etapa 
embrionária de uma insurgência, um ponto de partida” 
(SOA, 1989b, p. 1). Ou seja, são ações na margem das 
instituições cuja finalidade é exercer pressão para ga-
rantir seus fins.

Se as organizações guerrilheiras ou terroristas 
podem ser nacionais (com aspiração à tomada do po-
der), transnacionais (que operam cruzando fronteiras 
nacionais), ou internacionais (que representam os in-
teresses de um governo e operam cruzando fronteiras 
nacionais), em qualquer caso, o apoio externo é co-
mum nesta classificação. Na teoria, o apoio estrangei-
ro poderia provir de “simpatizantes que, geralmente, 
subministram fundos ou armas aos terroristas”.Outro 
tipo de apoio poderia vir de governos que, de maneira 
clandestina ou aberta, “tendem a apoiar movimentos 
de resistência que se enfrentam a exércitos de ocupa-
ção ou a grupos que lutam contra regimes coloniais” 
(CLUTTERBUCK, 1981, p. 20).

A Escola das Américas classifica o apoio externo 
à insurgência em quatro tipos: é moral quando existe 
o reconhecimento da legitimidade das demandas, as-
sim como da respeitabilidade de um movimento e de 
seus militantes; geralmente o apoio moral é público. 
O apoio também pode ser político, quando abraçam as 
lutas de outros povos defendendo-as nos foros inter-
nacionais como a ONU ou a OEA, gerando um clima 
de pressão internacional para a resolução de conflitos 
a favor da nação apoiada. É material quando se traduz 
em somas de dinheiro, entrega de armas ou medica-
mentos; quando se oferece assessoria política, treina-
mento militar, ou apoio direto no combate. Por último, 
o manual denomina um tipo de apoio como santuário, 
que acontece quando se oferece adestramento logístico 
complexo dentro de bases seguras. 

Uma questão interessante colocada pelo ma-
nual é que, de uma forma ou de outra, a insistência 
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dos governos mexicanos na teoria da conspiração in-
ternacional poderia entender-se, pois “naqueles casos 
em que o apoio externo não é um fator determinante 
para os objetivos dos insurgentes, isto pode significar 
que o governo é débil” (SOA, 1989a, p. 17).

A “orfandade” da guerrilha mexicana

O grande impacto simbólico da Revolução 
Cubana na região latino-americana não está em ques-
tão. O ex-presidente Lázaro Cárdenas, por exemplo, 
defendia intransigentemente o processo caribenho, 
inclusive, teve que ser pressionado pela Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), em 1961, a ficar no 
México, pois se dispunha a viajar à ilha para se unir às 
milícias cubanas contra as tropas anticastristas que ata-
caram Playa Girón (REYNAGA MEJÍA, 2007). Essas 
manifestações de solidariedade e de vontade de replicar 
a experiência ecoaram pelo mundo inteiro.

Os revolucionários cubanos, de seu lado, sob a 
premissa de que “a solidariedade é a ternura dos po-
vos”, expressaram a vocação internacionalista na sua 
política externa. A postura cubana pode ser diferencia-
da cronologicamente: entre 1959 e 1961, abraça-se a 
solidariedade e as relações amistosas entre Estados, ou 
seja, estão apegados ao direito; entre 1962 e 1967, uma 
vez isolados após sua expulsão da OEA e das restrições 
impostas aos Estados para manter relações políticas e 
econômicas com a ilha, os cubanos começam o proces-
so de compor uma “diplomacia alternativa”, direcio-
nada fundamentalmente, aos movimentos armados da 
região. Finalmente, a partir de 1967, após o golpe que 
significou o assassinato de Che Guevara na Bolívia, 
a solidariedade não se restringe aos grupos armados, 
se diversifica, alcançando também os movimentos na-
cionalistas de tipo reformista, como podia se caracte-
rizar o governo de Allende no Chile (DOMÍNGUEZ 
GUADARRAMA, 2014, pp. 43-44).

Desde 1959 Cuba cria um organismo chama-
do Departamento M, dirigido por Manuel Piñeiro 
Losada, paralelamente diretor da Dirección General de 
Inteligencia. O Departamento M se encarregava espe-
cificamente do “apoio às guerrilhas revolucionárias da 
América Latina e o Caribe”. Em 1961, o Departamento 
é absorvido pelo Ministerio del Interior, adquirin-
do o nome de Dirección para las Relaciones com los 
Movimientos Revolucionarios de América Latina y 
África. Ainda sob o comando de Piñeiro, tem início 

uma série de campanhas cubanas no exterior. O primei-
ro caso confirmado de intervenção cubana se registra 
em 1962, na construção do “foco de Salta” organi-
zado por Ricardo Masetti no norte argentino. Porém, 
não existe um registro confirmado sobre a participação 
cubana em todos os casos de focos guerrilheiros, nem 
se tem certeza de que a organização do apoio ao estran-
geiro dependesse unicamente de Piñeiro.

De qualquer forma, desde 1959, a política cuba-
na apoiou um número grande de grupos armados de 
diversas formas. Em resumo:

brindou treinamento a jovens de distintos países em 
instalações militares cubanas, os capacitou em técni-
cas de inteligência e em forças especiais, também for-
mou combatentes e oficiais. Apoiou com armamento, 
dinheiro e oficiais cubanos, diversas tentativas de luta 
armada no continente. Brindou seu território como re-
taguarda, onde dirigentes podiam encontrar refúgio e 
apoio para desenvolver seus projetos revolucionários 
e, inclusive, reformulá-los. Seu território foi local de 
encontro entre os distintos movimentos revolucioná-
rios no mundo (CASTAÑEDA, 1995, p. 68). 

Nesse contexto, o caso mexicano é particular, 
pois a relação estabelecida entre o Estado cubano e o 
mexicano selou um pacto de não-agressão, mesmo sem 
ser de forma escrita. É conhecida a amizade estabeleci-
da entre o diretor da DFS, Fernando Gutiérrez Barrios 
com o próprio Fidel Castro, que remonta a 1956, quan-
do o primeiro, então chefe de controle da DFS, possi-
bilitou a saída dos cubanos no Granma para iniciar a 
insurreição armada.21 A amizade se reflete num relató-
rio, não assinado, escrito em primeira pessoa, em que 
se descreve uma conversa de Gustavo Alatriste, dire-
tor da revista de esquerda Sucesos, com Fidel Castro. 
Segundo o escrito, Alastriste, recentemente tinha volta-
do da ilha onde manteve um encontro com Fidel Casto, 
“o qual havia conversado sobre minha pessoa em forma 
elogiosa e pediu [a Alatriste] que enquanto chegasse ao 

21. Fernando Gutiérrez Barrios, capitão de infantaria, chefe de con-
trole político da DFS (1952-1958), subdiretor da mesma agência 
entre 1958 e 1964. Foi nomeado diretor geral da DFS para o pe-
ríodo de 1964-1970. Nos sexênios de Echeverría e de José López 
Portillo (1976-1982) exerceu a função de subsecretário da SEGOB 
na área de segurança interna. A partir de 1982, diz o historiador En-
rique Condés Lara, “começa sua conversão de policial para políti-
co”. Dessa forma, foi diretor geral de Caminos y PuentesFederales; 
foi governador do estado de Veracruz (1986-1988); finalmente foi 
designado pelo presidente Carlos Salinas de Gortari como secretá-
rio da SEGOB na área de inteligência até 1993 (CONDÉS, 2007a, 
p. 116).
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México me trouxesse uma saudação e insistiu em que 
eu visitasse esse país”. O relatório enfatiza a admiração 
que Castro expressa pelo México

e a seus Presidentes, já que considera que os polí-
ticos mexicanos sempre se caracterizaram por seu 
patriotismo e habilidade, ainda quando constante-
mente recebem fortes pressões do Imperialismo, 
como no caso do Presidente Díaz Ordaz, o qual, 
apesar dessas pressões, continuou com a linha dig-
na do México e seus princípios de Não Intervenção 
e Livre Autodeterminação dos Povos, o que tem sido 
um obstáculo para os Estados Unidos na sua política 
agressiva principalmente contra a República de Cuba; 
que sua negativa para a integração de uma força in-
teramericana de defesa, é muito elogiada pelo povo e 
governo cubanos e que há de ser uma constante preo-
cupação dos Estados Unidos a postura do México na 
próxima reunião que tratam de realizar, de Presidentes 
da América Latina, já que nosso Governo não estará 
de acordo com muitas situações que tratarão os 
Estados Unidos de impor, o que quiçá se traduza para 
o México em situações difíceis(Relatório Distrito 
Federal, 27-12-66, AGN, IPS).22

Por esse tom amistoso, supomos que quem es-
creve o relatório é o próprio Gutiérrez Barrios.23Apesar 
da amizade, no território mexicano foi instalada uma 
“base de segurança” integrada, provavelmente, por dez 
ou vinte agentes da DFS que mantinham contato direto 
com os agentes da CIA para o qual entregavam informes 
sobre as atividades dos centros diplomáticos dos países 
socialistas (AGUAYO, 2014; JASO, 2016). No caso 
cubano, a partir da documentação que foi consultada, 
poderíamos estipular que além de grampos telefônicos, 
o esquema de espionagem girava em torno do registro 
de indivíduos que viajavam entre México e Havana, 
bem como das pessoas que entravam no prédio da em-
baixada e outros edifícios consulares do território nacio-
nal. O consentimento dessa grave violação à imunidade 
diplomática foi silenciosamente aceito, pois, por um 
lado, “Cuba garantia um canal de comunicação com a 
América Latina num período em que tinha sido excluída 

22. Distrito Federal, 27-12-66, AGN, IPS, Caixa 1467 B, Exp. 10, 
folhas 1-2.
23. A morte do “capitão cavaleiro”, como foi apelidado pelos 
cubanos do Granma, foi sentida pelo comandante Castro. No 
ano 2001, desde Havana, Castro se pronunciou a respeito: “Dom 
Fernando foi um grande homem. A intervenção deste mexicano 
exemplar foi chave. Sem Dom Fernando não haveria tido Revolu-
ção nem existiria uma Cuba livre, certamente, não haveria Fidel” 
(apud IBARRA, 2001).

da comunidade hemisférica”. Enquanto que “a URSS 
desfrutava de um lugar privilegiado para realizar ativi-
dades de espionagem” (AGUAYO, 2014).

Sem importar a simpatia entre o chefe da DFS e o 
líderrevolucionáriocubano, consideramos que os agen-
tes secretos partiamda premissa de Acosta Chaparro. 
Um dos pontos que se destacam na elaboração de ante-
cedentes de ativistas, estudantes e militantes de organi-
zações políticas é a relação que estes mantinham com a 
Revolução Cubana.

Num documento de dezesseis laudas, relatam-se 
os “antecedentes e atividades de elementos agitadores 
comunistas”. São oitenta e dois nomes de militantes 
majoritariamente adscritos a organizações de perfil 
político não-militar. Também de indivíduos dos quais 
se diz que “não é comunista, mas ataca o governo”, e 
até pessoas que em eventos políticos “incitam à revo-
lução armada”. Entre eles, destacamos Gilberto Rincón 
Gallardo, que formou parte do Comité Mexicano de 
Solidaridadcon Cuba, espaço político de onde, supos-
tamente, se incitava à subversão através de discursos 
“em forma similar a como o fazia Fidel Castro Ruz”. 
Outro estudante, Vicente Villamar Calderón, é indicado 
como agitador do setor universitário desde 1958. Há 
registro de duas viagens realizadas para Cuba, uma em 
1962 e outra em 1964, suspeitando-se que “fez um cur-
so sobre ‘Guerra de Guerrilhas’”. 

Outros dez nomes são apontados pelas viagens 
feitas para Cuba e, em menor medida, para Moscou. 
Destacamos, também, os antecedentes de Marciano 
Sarabia Fernández, que, supostamente, além de viajar 
para Cuba, dedica-se à redaçãode propaganda onde “di-
funde as táticas e princípios da Revolução Cubana”. Por 
sua vez, a ativista da Unión Democrática de Mujeres 
Mexicanas trata especificamente da organização de 
grupos de brigadistas mexicanos para visitar a ilha por 
meio do Comité Pro Defensa de Cuba. Finalmente, 
mencionemos o médico Juan Álvarez Márquez, que 
supostamente se declara “amigo de Fidel Castro Ruz, 
quem o convidou várias vezes a visitar Cuba”.24

Outro relatório contém duas listas em que apare-
cem dezoito nomes e números de passaportes dos mexi-
canos que viajavam com destino a Havana no voo 465 
da companhia Cubana de Aviación, em 1966. Segundo 
a DFS, estas pessoas participariam de um “Curso inten-
sivo de Guerra de Guerrilhas em Havana, que terá uma 

24. Antecedentes y atividades de elementos agitadores comunistas, 
AGN, IPS, Caixa1573 A, Exp. 1, folhas 1-16.
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duração de 30 dias a partir do dia 18 do presente mês”. 
Todos os passaportes, supostamente, foram expedidos 
na cidade de Puebla, “por cortesia da Embaixada de 
Cuba em nosso país”.25 Dentre as pessoas citadas, lo-
calizamos vários nomes do que seria, posteriormente, o 
núcleo fundador das Fuerzas de Liberación Nacional.26

Na lista correspondente a 1969, assinala o re-
torno de mexicanos desde Cuba, onde se encontravam 
desde 27 de dezembro. Sem o agravante dos supostos 
cursos de guerra de guerrilhas, alerta-se, porém, que “o 
conhecido agitador” Ramón Danzós Palomino perma-
nece na ilha.27

O espectro da guerrilha cubana e de sua diplo-
macia alternativa teve repercussão dentro do território 
mexicano. Os agentes da DFS localizados no estado de 
Nuevo León, por exemplo, escreviam sobre a entrada 
de um suposto cubano com a missão de “dirigir os mo-
vimentos de agitação dentro das diversas agrupações 
[do norte do país] e para cujo fim tinha lançado um 
boletim”. A pesquisa sobre o “cubano” foi promovida 
pela manifesta preocupação da Cámara de la Industria 
de laConstrucción, sediada na cidade de Monterrey. O 
agente, então, considerando a presença cubana, sem 
aprofundar nos dados ou apresentar mais indícios, in-
forma que “o Governo do estado considera que a atua-
ção destes grupos está tomando um caráter de verda-
deira gravidade”.28

No sul do país, numa carta arquivada pela DFS, 
dirigida diretamente ao presidente da República, 
Echeverría, com cópia ao secretário da SEGOB, López 
Portillo (entre outros funcionários), e assinada pelo pre-
sidente do Consejo de Administracióndel Hotel Paso 
de Montejo, Manuel Cáceres Baqueiro, informa sobre a 
chegada de um bilhete para o Hotel Mayab. Indicava a 
ameaça que representava um suposto grupo de filiação 

25. Personas que salieron con destino a Cuba a estudiar el curso de 
guerra de guerrillas, Distrito Federal, 23-07-66, AGN, IPS, Caixa 
826, Exp. 8, folha 1. 
26. Os nomes são Alfredo Zárate Mota e Napoleón Glockner. Segun-
do a historiadora Adela Cedillo (2008), a viagem foi no contexto das 
comemorações pelo aniversário do assalto ao quartel Moncada.
27. Mexicanos que regresaron hoy de Cuba, Distrito Federal, 10-
01-69, AGN, IPS, Caixa 3033 B, Exp. 7, folha 1. Ramón Danzós 
Palomino (1918-2002), militante fundador do Partido Comunista 
Mexicano, foi um líder camponês dirigente da Central Campesi-
na Independiente e fundador da Frente Electoral del Pueblo, or-
ganização que o apoia como candidato independente nas eleições 
presidenciais de 1964. Expulso da CCI por suas posições radicais, 
cria a Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(FLORES LÚA; PARÉ; SARMIENTO SILVA, 1988) 
28. Estado de Nuevo León. Grupo de Agitación, Monterrey, 11-12-
64, AGN, IPS, Caixa 1573 A, Exp. 1, folha 1.

guerrilheira, o “Grupo Queretano”, pois já causara per-
das e danos nas instalações da propriedade de Cáceres. 
Mas também contra sua família no caso de não entre-
gar 500 mil pesos. O empresário enfatiza o medo de 
que as ações guerrilheiras atropelassem a construção 
de uma cidade industrial que havia sido projetada pelo 
presidente Echeverría para a região, situada, além do 
mais, numa das regiões de maior fluxo turístico do país. 
Cáceres relata que “dada a gravidade que se poderia 
suscitar ao surgir em Yucatán um grupo guerrilheiro e 
a proximidade geográfica com a República de Cuba, 
considero necessária a imediata e enérgica intervenção 
das mais altas autoridades da Nação”.29

Além da angústia demonstrada pelo empresaria-
do mexicano, não existem indícios materiais do apoio 
do governo cubano aos grupos armados mexicanos. 
Pelo contrário, a amizade entre ambosos Estados se-
lou um pacto em que aparentemente um cuidava do 
outro. O responsável pelo Ejército Guerrillero de los 
Pobres (EPG-Guatemala) no México, “Sebastián”, 
narra que numa entrevista realizada diretamente com 
o Comandante Manuel Piñeiro, em 1975, advertiu “que 
se eu estava me relacionando com os residentes, aca-
bariam partindo-me a bunda”. 30 Ou seja, além de não 
receber apoio direto do Estado cubano, os guerrilheiros 
mexicanos se encontraram com a impossibilidade de 
tecer laços organizativos com grupos armados de ou-
tros países.

Os guerrilheiros mexicanos, através de dois se-
questros, o primeiro em 1971, o outro em 1973, con-
seguiram que vários guerrilheiros que se encontravam 
aprisionados fossem recebidos em território cubano e 
que de fato, se lhes outorgasse o status de exiladospolí-
ticos. No primeiro caso, a Asociación Cívica Nacional 
Revolucionária (ACNR) de Genaro Vázquez sequestrou 
o concessionário da Coca-Cola e reitor da Universidad 
Autónoma de Guerrero(UAG), Jaime Díez Castrejón. 
Uma das condições para a libertação do reitor foi o pa-
gamento de dois milhões de pesos para repartir entre as 
famílias das vítimas dos abusos policiais e militares no 
estado de Guerrero. A segunda condição consistia na 
libertação de militantes armados prisioneiros em várias 
prisões do país. A Secretaria de Relaciones Exteriores, 

29. Mérida, 19-08-72, AGN, IPS, Caixa 1738 D, Exp. 13, folhas 1-3.
30. Carta de Sebastián Casimiro y Compañeros de la Comisión Eje-
cutiva, 1975 apud CAMPOS, 2014, p. 93.
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em contato com o governo cubano, cedeu um avião da 
Fuerza Aérea Mexicana para trasladar o grupo de pre-
sos (CASTELLANOS, 2008, pp. 132-134). 

Nesse grupo se encontrava Ismael Bracho, que 
garante não ter existidoqualquer tipo de aproximação 
com as Fuerzas Armadas cubanas, nem de parte da 
ACNR, grupo ao qual pertencia, “e nunca soube que 
outros grupos mexicanos os tivessem”. Porém, os me-
xicanos tiveram a possibilidade de estudar e, de fato, 
integrar-se à dinâmica da Revolução: “Quando eu che-
guei me incorporei aos companheiros que estavam lá. 
A maioria nos dedicamos a estudar. Alguns estivemos 
antes em hospitais, curando-nos das sequelas da luta, e 
depois começamos a trabalhar” (DÍAZ, 1996). No caso 
de Bracho, através do Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP), participou na construção de pré-
dios e na lavoura, continuou seus estudos, e posterior-
mente se dedicou à docência.

Por outro lado, as Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo (FRAP), grupo armado da cida-
de de Guadalajara, como primeira ação pública,plane-
jou o sequestro do cônsul dos EUA, Terrance Georges 
Leonhardy. Exigiam, em troca, a libertação e traslado 
para Cuba de trinta presos pertencentes a diversos gru-
pos armados, avaliados como os melhores elementos 
de seus respectivos grupos. Segundo as FRAP, uma vez 
reunidos na ilha, poderiam se reorganizar para voltar 
ao México e retomar a luta revolucionária. Na versão 
de um dos liberados, Alfredo Campaña (atualmente 
professor da UAG), narra-se uma experiência oposta à 
descrita anteriormente:

Morava num hotel na Havana Velha, o Regis. Ali 
moramos dez anos. O governo cubano nos deu asilo 
político, com um tratamento semelhante ao empre-
gado dentro das formalidades diplomáticas: hotel, 
refeições e uma ajuda econômica que todo mês, nos 
permitia comprar um livro. Era pouquinho. Nos da-
vam café da manhã, comida e janta no hotel, onde 
não nos cobravam e nos tinham reservado um quarto 
para duas pessoas. Essa era nossa casa (DÍAZ, 1996).

Campaña acrescenta que não se integrou à vida 
econômica e social da ilha, pois na sua qualidade de es-
trangeiro “não era sujeito de toda a confiança”. Em re-
lação à suposta possibilidade de reorganização guerri-
lheira a partir de Cuba, Campaña diz que “todo mundo 
vive sob a regulamentação internacional; não há mar-
gem para que cada um faça o que quiser”. Afirma que o 
governo cubano advertia “que aqui são bem-vindos os 

que venham, mas nós priorizamos a relação que temos 
com o governo mexicano e não nos identificamos com 
outro tipo de movimentos” (DÍAZ, 1996).

Finalmente, num testemunho colhido por Carlos 
Montemayor, José Luis Alonso Vargas, outro dos pre-
sos soltos em troca do cônsul norte-americano, narra-se 
um encontro entre os guerrilheiros mexicanos com o 
comandante Manuel Piñeiro:

Em primeiro lugar, nos esclareceu que por ter uma 
boa e necessária relação diplomática com o México, 
Cuba não nos iria dar treinamento militar, como para 
o resto dos guerrilheiros da América Latina; que os 
governos do continente, da Guatemala para baixo, ti-
nham rompido relações com eles e os tinham expulso 
da OEA por ordens dos Estados Unidos. 
E que o México era a exceção. Por isso não iam pôr 
em risco essas excepcionais relações diplomáticas 
ajudando-nos com os treinamentos. Que podíamos 
solicitar tudo o que quiséssemos, menos isso; o que 
queiram estudar, nos disse, diga-nos, o que querem 
estudar? E em que nível estão? Entregue-nos seu cur-
rículo, e também por escrito expliquem-nos tudo o 
que queiram que saibamos de vocês. Porque se enten-
dia que alguns de nós chegávamos com nossas len-
das, usadas nas vidas clandestinas, e outros com as 
identidades verdadeiras [...]. 
Nessa ocasião, o comandante Piñeiro nos falou do tipo 
de vida que íamos levar [...]. Nossa sede era Havana, 
mas se saíssemos de Havana, deveríamos avisar os 
motivos – para onde íamos? por quanto tempo? – e 
todo o necessário para que eles cuidassem de nossa 
segurança. Alguns de nós não gostaram da negativa 
deles de treinar-nos. Não gostamos disso, porque para 
todos, ou quase todos, o objetivo principal era o trei-
namento militar e voltar o mais rápido possível para o 
México (MONTEMAYOR, 2010, p. 7).

Considerações finais

Ao longo deste trabalho tentamos apresentar-
como a contra-insurgência mexicana esteve funda-
mentada na tese principal da Doutrina de Segurança 
Nacional. Na leitura dos conflitos nacionaisusava-se a 
figura do comunismo internacional como fonte tanto 
para criar uma explicação para o crescimento da luta 
de classes, como para justificar o uso excessivo da vio-
lência institucional.Nessa perspectiva, a penetração 
ideológica marxista, comoestopim do conflito interno 
– cujas manifestações mais notórias foram o movimen-
to estudantil de 1968, e a sucessão de grupos armados 
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desde 1965 – não foi um processo de razões intrínse-
cas ao México, senão, artificialmente introduzido com 
apoio internacional.

No entanto, essa explicação apresenta uma sé-
rie de contradições que se apresentam, principalmente, 
quando se contrasta o discurso oficial com a práxis dos 
agentes secretos. Oargumento reproduzido pelos agen-
tes da contra-insurgência e pelo discurso oficial–identi-
ficado, inclusive, entre grupos empresariais – que con-
sidera a Revolução Cubana como o principal promotor 
de líderes e grupos radicalizados no México,não se sus-
tenta.Devemos considerar as diversas manifestações de 
um acordo não-escrito, mas respeitado entre o governo 
cubano e o mexicano. Indo além da amizade entre lide-
ranças de ambos países, havia a necessidade de manter 
sadia as relações diplomáticas (em certa medida mais 
urgente para os cubanos internacionalmente sanciona-
dos)como fator instrumentalizado pelosmandatários 
mexicanospara o controle da oposição. De fato, para 
ajudar no seu isolamento.

Ao mesmo tempo, a política externa mexica-
na regida por dois princípios, a autodeterminação e a 
não-intervençãonas questões da soberania dos povos, 
política que apresenta um processo de radicalização en-
tre 1964 e 1976, possibilitou a construção da imagem 
de um sistema político democrático bem-sucedido. Na 
tentativa de se distanciar dos chamados regimes de se-
gurança nacional,31criou-se uma situação contraditória. 
Osperseguidos políticos das ditaduras foramacolhidos, 
enquanto que a oposição interna era silenciosamente 
aniquilada, aliás, com métodos semelhantes aos utiliza-
dos pelas ditaduras militares. Dessa maneira, a articula-
ção de ambos fatores – a política externa e a utilização 
de um lugar-comum da Doutrina de SegurançaNacional 
– mantevea violência institucional fora do alcance das-
condenações das chancelarias e órgãos internacionais,o 
que gerouótimas condições para o desenvolvimento de 
uma guerra suja até hoje esquecida e pouco estudada.
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Venezuela chavista e os EUA*:  
dois projetos distintos de integração na América 

Tiago Santos Salgado**

EUA e Venezuela são históricos parceiros co-
merciais, em especial a partir da década de 1920, quan-
do as primeiras jazidas de petróleo são encontradas em 
território venezuelano. Devido à proximidade territo-
rial entre os dois países e à abertura para que empresas 
estrangeiras explorassem os recursos naturais, o que 
ocorreu no início do século XX, a Venezuela passou 
a figurar entre os mais importantes fornecedores de 
petróleo e seus derivados para os EUA, constituindo 
assim uma relação de dependência mútua entre os dois 
países, ou seja, enquanto a Venezuela depende do mer-
cado estadunidense para escoar seu principal produto 
exportador, os EUA dependem da Venezuela para for-
necer o petróleo que serve de motor para o desenvolvi-
mento industrial e produtivo da maior potência capita-
lista do mundo.

Dessa forma, no âmbito geopolítico, os dois paí-
ses compartilharam uma agenda semelhante, em espe-
cial durante o período do Pacto de Punto Fijo (1958-
1998),1 quando a Venezuela era retratada pelos EUA 
como um modelo de democracia para os países da 
América Latina e as empresas estadunidenses conse-
guiam grandes lucros explorando os recursos naturais 
venezuelanos, sendo que a política econômica adotada 
pelos governos puntofujistas atendiam diretamente aos 

* O texto em questão é parte da pesquisa de doutorado desenvol-
vida pelo autor na PUC-SP sob orientação da prof. Dra Vera Lucia 
Vieira.
** Doutorando em História Social pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). Contato: tiago_salgado1986@
hotmail.com.
1. A proposta era a de costurar um acordo para reduzir as dife-
renças ideológicas e pragmáticas entre os partidos integrantes da 
nova Junta Patriótica e arquitetar, assim, uma conciliação de classe, 
já que os líderes dos partidos que compunham o pacto buscavam 
uma transição sem traumas da ditadura para a democracia, ou seja, 
sem qualquer mudança na dinâmica política que os reconduzira ao 
governo. Em 1958, foram convocadas as eleições que consolida-
ram o Pacto e o retorno da democracia liberal venezuelana. Nessas 
eleições, o candidato da AD, Rómulo Betancourt, saiu vitorioso. 
Sua plataforma política prometia transformar o país em uma demo-
cracia forte e acabar com a constante ameaça de um novo intento 
militar (SALGADO, 2014).

pressupostos defendidos pela política externa dos EUA 
para a América Latina que, por detrás de uma pretensa 
defesa da livre concorrência, possibilitava o enriqueci-
mento das empresas estrangeiras e da preservação de 
seus capitais. 

No entanto, após as crises capitalistas dos 
anos de 1970 e 1980 e a imposição do Consenso de 
Washington, dos pacotes de restruturação econômica 
do FMI2 e das políticas neoliberais aos países latino-
-americanos, o Pacto de Punto Fijo entrou em colap-
so, demonstrando a debilidade institucional e política 
dos partidos tradicionais e a real função social que tais 
partidos cumpriram durante o período em questão. 
Dessa forma, as contradições de classe se acirraram e 
desembocaram em uma encruzilhada política e social 
na Venezuela,3 o que possibilitou a eleição de Hugo 
Chávez para presidente da República no ano de 1998.

2. Segundo Santos, “[...] uma vez realizados os empréstimos, 
as instituições financeiras passaram a monitorar periodicamente 
o cumprimento das metas dos programas, através de missões que 
avaliavam as medidas tomadas pelos países para alcançarem essas 
metas, bem como o cumprimento do calendário de execução [...]. 
Essas Reformas, em geral, ocorreram de acordo com o seguinte ro-
teiro; a liberalização do comércio, através da redução e unificação 
das taxas alfandegárias; um programa de privatização das empresas 
estatais; a reforma tributária; a propriedade da terra e a privatização 
da terra cultivável; a flexibilização do mercado de trabalho; a des-
regulamentação do sistema bancário; a liberalização da movimen-
tação de capital; programas de “diminuição da pobreza”; medidas 
de Good governance (Boa governança), que implica a “democra-
tização” das sociedades, ou seja, a reafirmação de democracias de 
mercado.” (SANTOS, 2007, p. 102)
3. O cenário de claro afastamento entre o Estado e a sociedade 
civil na Venezuela se tornou evidente com a explosão do Caracazo 
em fevereiro de 1989, quando uma revolta social ocorreu em vir-
tude do rebaixamento da qualidade de vida dos venezuelanos em 
função da adoção das políticas neoliberais. Frente a tal contexto 
de deterioração social, a população sai as ruas das grandes cidades 
venezuelanas para protestar, realizar saques e demonstrar o descon-
tentamento com os rumos políticos e econômicos do país. Em res-
posta, o então presidente Carlos Andrés Perez convocou o Exército 
para reprimir s manifestações, dando início a uma violenta reposta 
das forças repressivas do Estado que acabou por vitimar centenas 
de venezuelanos. Tal episódio é reconhecido como a referência para 
o desmantelamento da política puntofujista e da recusa por parte 
dos venezuelanos da adoção da agenda neoliberal.
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Uma vez no poder político Chávez buscou re-
fundar a república venezuelana e iniciar a Revolução 
Bolivariana, afastando-se das políticas adotadas pelos 
antigos partidos tradicionais e se aproximando das ca-
madas sociais mais pobres da população, procurando 
reestruturar a função do Estado, aumentando a partici-
pação popular nos processos decisórios em relação às 
políticas públicas e instaurando uma série de programas 
sociais de redistribuição de renda e universalização de 
serviços públicos. Assim, além de tais transformações 
nos aspectos internos, Chávez também buscou adotar 
uma nova política exterior, baseada nos pressupostos 
do bolivarianismo,4 ou seja, incentivou a integração en-
tre os países da América Latina em detrimento de uma 
agenda voltada preferencialmente para os EUA, que 
buscavam impor ao continente seu próprio projeto de 
integração latino-americana, a Área de Livre-comércio 
das Américas (ALCA).

Tal mudança no direcionamento da política ex-
terna venezuelana causou um desconforto na diploma-
cia estadunidense, o que pode ser percebido através da 
análise de documentos oficiais disponibilizados no site 
Wikeleaks. A documentação em questão possibilita ve-
rificar como se deu a ingerência dos EUA na Venezuela 
durante o governo Chávez e como se configuraram 
duas propostas distintas de integração latino-america-
na, uma defendida pela Venezuela e outra pelos EUA.

Nesse sentido, Chávez aproximou o governo 
venezuelano do cubano, fato que foi alvo de extrema 
preocupação por parte das autoridades estadunidenses. 
Como se sabe, desde a Revolução Cubana de 1959, a 
ilha representa um modelo de organização social e po-
lítica alternativo ao capitalismo de mercado defendido 

4. Pode-se entender o bolivarianismo através do programa defen-
dido por Bolívar durante o processo de independência da Améri-
ca espanhola durante o século XIX, em especial os aspectos que 
apresentam validade na conjuntura contemporânea. “É o caso de 
sua constância e perseverança revolucionárias, de sua compreensão 
da necessidade de união de todos os revolucionários para alcançar 
o triunfo da revolução, de sua orientação para uma independência 
plena e soberana, de suas advertências constantes contra o perigo 
por parte do expansionismo dos EUA. Torna-se precursor do anti-
-imperialismo, e seu programa de solidariedade latino-americana, 
com conteúdo revolucionário e progressista, objetiva alcançar um 
novo equilíbrio na balança internacional (ZEUSKE, 1985, pp. 18-
19). Em suma, o bolivarianismo se fundamenta no resgate e na con-
tinuidade do projeto de emancipação venezuelano das oligarquias 
político-econômicas que reproduzem a estrutura dependente, con-
tra a subordinação do país à influência de agentes do imperialismo 
e a distribuição radical do poder político. Refere-se assim às condi-
ções de realização da segunda emancipação” (SEABRA, Raphael. 
A revolução venezuelana: chavismo e bolivarianismo. Sociedade e 
Cultura, v. 13, nº 2, 2010, pp. 211-220).

pelos norte-americanos, sendo que a resiliência dos 
cubanos e o afinco em defender a sua revolução fa-
zem com que os EUA mantenham o embargo econô-
mico contra a ilha, o que vem desde 1962 e que causa 
grandes mazelas para a população cubana. Assim, a 
afinidade ideológica entre Chávez e os irmãos Castro 
e a pública admiração do então presidente venezuelano 
em relação à revolução cubana fez com que os EUA 
temessem que a Venezuela pudesse se “cubanizar”, o 
que afetaria as relações comerciais entre os dois países, 
além da possibilidade de que, utilizando dos recursos 
provenientes da venda de petróleo, Chávez pudesse le-
var a revolução bolivariana para outros países da região 
(HOEVER, 2013, p. 322). O receio de que a Venezuela 
poderia exportar a Revolução Bolivariana para outros 
países, é possível perceber no documento confiden-
cial, despachado pela embaixada estadunidense em La 
Paz no dia 26 de maio de 2006, intitulado Deja vu – is 
Morales following the Chávez model. No documento, a 
diplomacia dos EUA traça o playbook de Chávez, que 
estaria sendo seguido por Evo Morales na Bolívia, de-
monstrando o aumento da presença venezuelana e da 
cubana na Bolívia e a assinatura de acordos bilaterais 
entre os países.

As the Morales government hits the four-month mark 
and further strengthens its relationships with Cuba 
and Venezuela, there is increasing speculation about 
the extent to which Morales is following the Chavista 
model of governance. Three Venezuelan USAID con-
tractors working on democracy in Bolivia recently 
made an in-house presentation noting that many of 
the circumstances which led to Chavez’s election in 
Venezuela also exist in Bolivia.5

Ainda que o documento ressalte as particularida-
des bolivianas em relação à Venezuela, em linhas ge-
rais, a diplomacia dos EUA não parece atentar para os 
aspectos distintos das lutas de classe resultantes da for-
mação histórica de cada um dos dois países, reduzin-
do a aspectos políticos e econômicos a circunstâncias 
que, segundo os estadunidenses, são similares entre 
eles. Indo além, Washington se mostra desconfortável 
com a presença venezuelana na Bolívia, “[...] where 
resentment is growing regarding Venezuelan (and 
Cuban) influence and presence in Bolivia. According to 

5. DOC Confidential nº 10875. DEJA VU--IS MORALES FOL-
LOWING THE CHAVEZ MODEL. 26/05/2006. Disponível em: 
https://wikileaks.org/plusd/cables/06LAPAZ1414_a.html
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press reports, approximately 700 Venezuelans entered 
Bolivia between December and March, and the num-
bers continue to grow”.6 

Entretanto, os EUA, da mesma forma, envia-
ram grandes equipes e missões da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
por exemplo, para outros países com o intuito, muitas 
vezes, de praticar atos que visaram gerar instabilidade 
política, como aconteceu na própria Venezuela. Para os 
norte-americanos, o problema é quando algum outro 
país faz o mesmo, em particular a Venezuela, já que a 
proposta de integração defendida pelo governo venezue-
lano fere os seus interesses, uma vez que:

A América Latina será um mercado cada vez mais im-
portante para os produtos dos Estados Unidos e per-
manecerá como uma fonte de recursos energéticos. 
O crescimento populacional, com efeitos na imigra-
ção ilegal e o tráfico de drogas representam aspectos 
preocupantes que justificam a manutenção do estado 
de alerta (AYERBE, 2002, p. 275).

Assim, a política externa venezuelana, que con-
templa uma proposta de integração latino-americana 
baseada no bolivarianismo, representava um afasta-
mento, mesmo que parcial, em relação aos planos da 
política externa dos EUA para a América Latina, em es-
pecial no que diz respeito à tentativa de impor aos paí-
ses da região a Área de Livre-comércio das Américas 
(ALCA). 

Tal proposta foi fortemente rechaçada pela 
Venezuela, que, em contrapartida, buscou se aproximar 
do Mercosul, realizar acordos com países centro-ame-
ricanos, como Cuba, participar da fundação da Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — 
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), da União 
de Nações Sul-Americanas (UNASUL)7 e da Televisión 
del Sur (Telesur),8 além de outros projetos, como a 
construção de uma empresa petrolífera regional, a 

6. DOC Confidential nº 10875. DEJA VU--IS MORALES FOL-
LOWING THE CHAVEZ MODEL. 26/05/2006. https://wikileaks.
org/plusd/cables/06LAPAZ1414_a.html
7. A Unasul foi criada em 2008 com o objetivo de ser uma “instân-
cia privilegiada de diálogo político regional, que permitirá constru-
ir consensos y tender puentes de cooperación para enfrentar com 
mayor fortaleza los retos comunes a nuestro desarrollo” (VERGA-
RA, 2011, p. 5 apud OLIVEIRA, 2015, p. 251).
8. Estação de televisão internacional que iniciou operações em 
2005 com o objetivo de oferecer um contraponto ao discurso ofe-
recido pelos grandes conglomerados de mídia, que controlam em 
grande medida a circulação de informações. Mais informações so-
bre a Telesur: Informações obtidas no site do canal Telesur: http://

Petrosul (que não chegou a se concretizar) e a insta-
lação de um Banco do Sul9 que financiaria projetos na 
região sem financiamento ou participação dos EUA. 

A forma como os EUA entendeu tais iniciativas 
de integração da América Latina pode ser encontrada 
no telegrama confidencial, despachado pela embaixa-
da dos EUA em Caracas no dia 21 de março de 2005, 
intitulado Chavez goes international again. Em tal do-
cumento é possível perceber a preocupação dos EUA 
com o aumento das viagens e do prestígio de Chávez 
no cenário internacional.

President Hugo Chávez visted Uruguay, India, Qatar 
and France March 1-9 establishing Ministerial-level 
commissions and pushing for energy and commercial 
cooperation. In Uruguay, he pushed regional integra-
tion. While in India, he espoused a “new socialism” 
and supported his idea of “multi-polar” world, […] 
Throughout the trip, Chavez accused the U.S off plot-
ting to assassinate him and threatened to stop selling 
oil to U.S..10

Existia na embaixada dos EUA na Venezuela a 
sensação de que Chávez buscava construir uma agenda 
de integração regional e mundial de ordem diferente 
da defendida pelos EUA, utilizando o Petróleo para 
conseguir acordos comerciais para “avoid future U.S 
efforts to isolate him”.11 Dessa forma, o próprio corpo 
diplomático dos EUA acabava assumindo sua posição 
contrária ao governo Chávez e confirmando esforços 
para desestabilizar o governo democraticamente eleito 
da Venezuela. 

Outra iniciativa importante do governo Chávez 
foi a criação da ALBA calcada no lema de que “uma ou-
tra América é possível” e se baseia em uma nova ordem 
cujos pressupostos são a independência, a soberania e 
a solidariedade econômica entre os países latino-ame-
ricanos. Tal iniciativa tem como objetivo confrontar 
os países capitalistas centrais contra o imperialismo, 

www.telesurtv.net/el-canal
9. Banco do Sul foi pensado com um instrumento financeiro com 
o objetivo de promover a integração regional e diminuir a depen-
dência dos países da América Latina em relação ao sistema finan-
ceiro internacional. Assim, a ideia seria que o Banco pudesse fi-
nanciar projetos em setores estratégicos das economias dos países 
membros, assim como para auxiliar no combate à pobreza e para 
a atender emergências de desastres naturai. (OLIVEIRA, 2015,  
p. 253).
10. Doc Confidential nº 12175. Chavez goes international again. 
21/03/2005. Disponível em: https://wikileaks.org/plusd/cables/
05CARACAS847_a.html
11. Idem, ibidem.



132 Tiago Santos Salgado

em especial dos EUA, para atingir uma segunda in-
dependência na região, tomando como base o ideário 
de Simon Bolívar de integração latino-americana, para 
que a América Latina se tornasse um bloco autônomo 
que se tornaria em um dos polos de poder de uma or-
dem mundial multipolar (JÁCOME, 2011).

Durante o governo Chávez, a Venezuela também 
se aproximou de outros países, em especial da China e 
da Rússia, como forma de diminuir a dependência em 
relação ao mercado dos EUA, o que deixou claro a dis-
puta intercapitalista existente na região. Tais medidas 
eram totalmente contrárias à política externa dos EUA, 
uma vez que, de certa forma, desenhavam um projeto 
de América Latina mais independente internamente e 
com maior participação no mercado mundial, atuando 
como um bloco, o que lhes propiciaria u’a margem de 
negociação maior. Portanto, a presença de Chávez no 
poder representou uma mudança na posição do Estado 
venezuelano em relação à política externa, o que não 
atendia aos ditames dos EUA.

Nesse sentido, a própria ação da Venezuela 
enquanto membro da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP)12 também causou 
grande desconforto no governo estadunidense, uma 
vez que a organização “seeks to create favorable oil 
prices for its member by assigning production quotas 
to its member nations with the global of limiting the 
supplu of crude oila available on the world Market.” 
(RL 32540, 2005, p. 13).13 Ou seja, a organização 
da OPEP, no sentido de controlar o fluxo de petró-
leo no mercado internacional e o preço da mercado-
ria, é extremante prejudicial para os EUA, que são os 
maiores compradores de petróleo do mundo. Assim, 
para justificar a sua ingerência e oposição à OPEP, os 
EUA responsabilizam países com problemas políticos 
pelo aumento do preço, uma vez que utilizam dos re-
cursos do petróleo para dar continuidade a uma política 

12. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo foi “reativa-
da” durante a II Cúpula de Chefes de Estado da OPEP, ocorrida em 
setembro de 2000, ocasião em que o então presidente venezuelano 
Hugo Chávez, promoveu a valorização dos preços do petróleo no 
mercado internacional, dando novo ânimo à Organização. Os obje-
tivos da cúpula realizada em 2000 eram: “1. Restabelecer o diálogo 
entre Venezuela e os outros membros da OPEP; 2. Recuperar a cre-
dibilidade da Venezuela na OPEP; 3. Fortalecer a OPEP; 4. Defen-
der os preços do petróleo; 5. Reassumir uma posição de liderança na 
OPEP; 6. Consolidar as relações entre Venezuela e o mundo árabe e 
islâmico”. Segundo Gregory Wilpert, a consolidação da posição atual 
da OPEP é um indicativo de que esses objetivos foram alcançados em 
boa medida (WILPERT apud SEABRA, 2012, p. 126).
13. RL 32540. World oil demand and the effect on oil prices – Con-
gressional Research Service, 2005, p. 13.

nacionalista, populista e assistencialista. Ou seja, se 
os países apresentam governos que não conseguem 
manter o regime democrático em seus territórios, tais 
governos devem ser substituídos por outras forças po-
líticas que se aproximam do modelo político defendido 
por Washington.

The concern the Market has shown regarding supply 
disruption has been borne out by events. Political un-
rest and strikes have disrupted oil exports from both 
Nigeria and Venezuela (RL 32530, 2005, p.17).14

É possível perceber claramente pela passagem 
do documento – elaborado para o Congresso dos EUA 
– a naturalização da ideia de um mercado preocupa-
do com o fornecimento de petróleo. Tal operação tem 
como objetivo escamotear quem são os verdadeiros in-
teressados no comércio mundial de petróleo, isto é, as 
grandes empresas transnacionais e o próprio governo 
dos EUA que dependem da oferta externa para suprir 
suas necessidades produtivas. Portanto, ao naturalizar 
a ideia de mercado, não se toca na contradição de in-
teresses existente entre os países produtores e os com-
pradores, uma vez que, quem demonstra preocupação 
é uma categoria abstrata, o mercado, em tese neutro e 
apolítico, que, segundo a doutrina liberal, é regido pela 
lei natural da oferta e da procura.

Podemos também citar as próprias caracterís-
ticas pessoais de Chávez como uma das razões pelas 
quais Washington apresentou oposição ao governo 
venezuelano, uma vez que, ao adotar um discurso cla-
ramente contrário aos EUA e investindo em países da 
região, Chávez se tornou uma liderança inconteste na 
América Latina, o que, segundo os EUA, poderia ser 
um exemplo negativo para outros países. 

Telegramas despachados da embaixada dos EUA 
em Caracas e em outros países da região, assim como 
os relatórios do Congresso dos EUA, denotam como 
as políticas adotadas por Chávez foram entendidas pe-
los estadunidenses e como tais medidas prejudicavam 
os interesses comerciais dos EUA na Venezuela e na 
América Latina. Como a Venezuela é um país que pos-
sui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e 
é um dos principais fornecedores de petróleo para os 
EUA, a situação política do país é acompanhada com 
atenção por parte das agências governamentais norte-a-
mericanas, sendo considerado um país estratégico. 

14. RL 32530 - World oil demand and the effect on oil prices – Con-
gressional Research Service, 2005, p.17.
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[…] Venezuela has the second largest amount of pro-
ven oil reserves in the hemisphere, almost 87 billion 
barrels, but this does not include as much as 270 
billion barrels of extra-heavy and bitumen deposits 
from the Orinoco belt. If these deposits became reco-
verable, Venezuela´s proven reserves would exceed 
those of Saudi Arabia. The United States is the top 
oil consumer in the world, consuming some 20.7 mil-
lion barrels of oil per day (mbd) in 2006, according to 
Departament of Energy statistics, with net oil imports 
accouting for 12.3 mbd or almost 60% of the total 
(RL 33693, s/d).15

Dessa forma, os EUA sempre entenderam a 
Venezuela como uma fonte de recursos naturais con-
fiável, em especial pela proximidade existente entre os 
dois governos durante o período da Guerra Fria, quando 

“[...] en materia de democracia Venezuela se llegó 
a señalar como baluarte em el continente, al menos 
hasta 1998 ambos países cincidían con relación al sis-
tema democrático que debía prevalecer en Venezuela 
y en el hemisferio y por tanto se apoyaban em la pro-
moción de esta democracia hacia Centroamérica y el 
Caribe (TORRES, 2011, p. 17). 

No entanto, com a vitória de Chávez nas eleições 
presidenciais de 1998, a política venezuelana para o pe-
tróleo mudou, em especial a sua política externa passou 
a buscar maior diversidade comercial e ampliar o mer-
cado para a venda de seus recursos naturais, aumento 
os gastos do Estado com programas sociais e reivindi-
cando o controle da Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
para financiar as políticas públicas do governo. Assim, 
entre “[...] 1999 y 2003 el promedio de gasto anual de 
PDVSA en programas sociales fue de U$ 48 millones. 
Em 2004, fue de U$ 1,7 billones y em 2005 de U$ 2,4 
billones” (TORRES, 2011, p. 25).

A associação entre o aumento do preço do pe-
tróleo e o surgimento de regimes políticos nacionalis-
tas contrários à doutrina liberal defendida pelos EUA, 
fica claro no documento produzido pelo Serviço de 
Pesquisa do Congresso daquele país: 

High oil prices have spurred the rise of resource natio-
nalism in several Latin American countries, which has 
raised concerns about access to energy resources and 
political interference with the level of energy produc-
tion and investments in the region (RL 33693 - Latin 

15. RL 33693 - Latin America: Energy Supply, Political Develop-
ments, and U.S Policy Approaches – Congressional Research Service

America: Energy Supply, Political Developments, 
and U.S Policy Approaches – Congressional Research 
Service, p. 5).

Portanto, para os EUA, a alta do preço do pe-
tróleo tornou possível o aparecimento de governos 
populistas na América Latina que podem atrapalhar as 
empresas estrangeiras interessadas em investir na re-
gião, interferir nos preços cobrados no mercado inter-
nacional de commodities, ou ainda, utilizar seus recur-
sos naturais para colocar em prática programas sociais. 
Tal análise faz clara menção ao governo Chávez, que é 
considerado populista16 pelos estadunidenses.

The populist government of Hugo Chávez in oil-ri-
ch Venezuela has asserted firmer state control over 
the state-run oil company, Petroleos de Venezuela 
(PDVSA), steering more of its proceeds to fund the 
government´s infrastructure projects and social pro-
grams and asserting government control over foreign 
investments in the petroleum sector in Venezuela 
(RL33693, s/d, p. 6).17

Assim, o fato de Chávez ter utilizado os recursos 
da venda de petróleo para financiar programas sociais 
que, naquele momento, melhoraram a qualidade de 
vida dos venezuelanos, assim como o aumento do con-
trole estatal sobre a PDVSA, foram vistos pelos EUA 
como medidas populistas que inviabilizam a adoção de 
um regime de livre mercado no país, base do modelo 
hegemônico imperialista adotado pelos EUA e base da 
tentativa de construção da Área de Livre-comércio das 
Américas (ALCA), projeto econômico da diplomacia 
estadunidense para a América Latina.

The Free Trade Area of the Americas is a region-
al trade proposal among 34 nations of the Western 
Hemisphere that would promote economic integration 
by creating, as originally conceived, a comprehensive 

16. O fato de Chávez ser considerado populista pode ser verifica-
do também nos discursos da oposição venezuelana. Tal conceito 
remonta faz referência, em grande medida, a um líder carismático 
que controla as massas utilizando de programas assistencialistas. 
Tal definição é alvo de grande controvérsia nas dentro das Ciên-
cias Sociais, no entanto, é comumente atribuído de forma negativa, 
como um político que engana o povo. Para maiores esclarecimen-
tos acerca do conceito e sua relação com Chávez ver: SALGADO, 
Tiago Santos. A Folha de S. Paulo e o Governo Hugo Chavez (2002 
– 2005). Jundiaí:Paco Editorial, 2015.
17. RL33693 - Latin America: Energy Supply, Political Develop-
ments, and U.S Policy Approaches – Congressional Research Ser-
vice, p. 6.
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(presumably WTO-plus) frame work for reducing 
tariff and nontariff barriers to trade and investment. 
(RL31726, 2004, p. 14).18

De acordo com os EUA, a ALCA seria a forma 
viável para os países da América Latina atingirem o 
desenvolvimento, abrindo seus mercados para investi-
mentos estrangeiros diretos, diminuindo as funções do 
Estado na economia, privatizando os serviços públicos 
básicos, como saúde, educação e transporte. Portanto, 
os EUA defendiam “a garantia total para a livre circu-
lação de bens, serviços e capitais” como proposta para 
dinamizar as economias dos países latino-americanos, 
sendo o projeto da ALCA baseado em três pilares; o 
comercial que propugna a criação de uma área de livre-
-comércio e o fim das barreiras alfandegárias; a dívida 
externa, que prevê novos empréstimos para os países 
da América Latina desde que estes cumpram com os 
ajustes estruturais impostos pelo fundo Monetário 
Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial; e o de 
investimento, que coloca a necessidade da criação 
de um fundo de investimento para a América Latina 
a ser financiado pelo Banco Mundial e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) (SANTOS, 
2007, p. 146). No entanto, uma leitura atenta do pro-
jeto da ALCA nos permite perceber que tal plano tinha 
como objetivo uma integração que visava à 

[...] institucionalização de regras comuns para temas 
como serviços, investimento, compras governamen-
tais, propriedade intelectual, etc. Nota-se que a li-
beralização proposta pelos norte-americanos possui 
uma série de ressalvas e exceções que preservam os 
instrumentos de defesa comercial dos EUA como sua 
legislação antidumping e sua política de proteção à 
agricultura. Ao mesmo tempo, as negociações não in-
cluem temas como a unificação monetária e criação 
de um banco central comum, programas de financia-
mento para países e regiões mais atrasadas e a livre 
circulação de trabalhadores (BATISTA, 2002 apud 
SANTOS, 2007, p. 147).

Desta forma, o plano de integração das Américas 
proposto pelos EUA visava defender os interesses dos 
estadunidenses em detrimento ao desenvolvimento dos 
países latino-americanos. Como os EUA são os maiores 
exportadores de serviços do mundo, a grande pretensão 
era a de incluir a liberalização completa de todo tipo de 

18. RL31726 - Latin America and the Caribbean: Issues for the 
108th Congress – Congressional Research Service, 2004, p. 14

serviços, assim como fornecer garantias legais para in-
vestidores externos, restringindo a possibilidade de go-
vernos atuarem na área de serviços. A ALCA também 
buscava evitar que governos pudessem dar tratamentos 
preferenciais a empresas nacionais, negando aos países 
da região “a possibilidade de utilizarem instrumentos 
de política econômica que os próprios norte-america-
nos e os demais países centrais usaram durante seus 
respectivos processos de desenvolvimento” (SANTOS, 
2007, p. 149).

Diante de tal realidade, alguns países da América 
Latina buscaram se organizar para defenderem, ao 
menos parcialmente, seus interesses frente à tentati-
va dos EUA de instituírem a ALCA, em especial, por-
que esse modelo de integração era contraditório com 
os pressupostos de integração defendidos por projetos 
alternativos, como o Mercosul, por exemplo, que pas-
saram a ser entendidos pelos EUA como um impedi-
mento para a implementação de seu projeto de área de 
livre-comércio.

In particular, the U.S vision for hemispheric integra-
tion, the Free Trade Area of the Americas (FTAA), 
has stalled largely because of opposition from wi-
thin Mercosur, which in turn has focused on its own, 
albeit, limited, expansion. (RL33620 - Mercosur: 
Evolution and implications for U.S Trade Policy – 
Congressional Research Service, 2008, p. 1). 

Nesse contexto, a posição da Venezuela com o 
governo Chávez se mostrou uma das mais contunden-
tes em relação à defesa de um projeto de integração 
regional alternativo à ALCA, calcada no bolivarianis-
mo que pretende uma integração regional entre os paí-
ses da América do Sul. Desse projeto nasce a ALBA 
(ALLARD; GOLINGER, 2009, p. 12). Tais iniciativas 
foram utilizadas por Chávez para defender tais políticas 
no âmbito internacional e o seu governo contra os ata-
ques da oposição interna (apoiada pelos EUA). Tal fato 
foi entendido pela diplomacia estadunidense como uma 
afronta ao projeto liberal defendido por Washington, 
pois, além de propor uma integração que feria a he-
gemonia dos EUA na América Latina, a Venezuela se 
aproximou de Cuba e passou, por meio dos recursos 
provenientes do petróleo, a financiar projeto em outros 
países e a se aproximar do Mercosul. 

Em telegrama confidencial, despachado da 
embaixada estadunidense em Caracas, intitulado 
Chavez looking inside and ou, o corpo diplomático 
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norte-americano na Venezuela elenca os principais 
pontos da política chavista, após a vitória no referendo 
revocatório de 2004,19 sendo que um dos aspectos men-
cionados é sobre a política externa:

Feeling drenched in legitimacy from the referendum 
win, Chávez will continue to reach out personally to 
countries that might be sympathetic to his anti U.S 
rhetoric (China, Spain, Libya, etc.). He will push re-
gional integration efforts such as Mercosur that might 
challenge U.S interests. He also seems to disposed to 
use his oil muscle to influence smaller countries, geo-
-politically unimportant but with votes in the OAS 
and other international organizations.20

Para Chávez, um mundo em que apenas uma 
superpotência concentra todo o poder geopolítico não 
era o ideal para o desenvolvimento das nações, sendo 
necessária a construção de um mundo multipolar. Daí a 
aproximação da Venezuela com países como a China e 
a Rússia, por exemplo.

Internationally, Chávez has returned to his “multi-
-polar world theme as rhetorical defense against the 
perceived dominance of the United States. […] Since 
the regional elections, Chavez has visited Brazil, 
Colombia, the Dominican Republic and Cuba. He 
also recently received a state visit from Paraguayan 
president Nicanor Durte. He is currently on a trip to 
Spain, Libya, Russia, Iran, and Qatar. Chavez plans to 
visit China in December. In addition, newly-appoin-
ted Foreign Minister Ali Rodrigues told reporters in 
Spain November 21 that GOV will push for the “de-
mocratization” of international organizations such as 
the UN and OAS.21

Percebe-se, portanto, a preocupação que a agen-
da internacional de Chávez causa ao governo norte-a-
mericano, em especial no que diz respeito à diversifi-
cação dos parceiros econômicos do país como forma 
de diminuir a dependência venezuelana em relação ao 
mercado estadunidense e, até mesmo, uma tentativa de 

19. O Referendo revocatório, convocado pela oposição com o in-
tuito de interromper o governo de Chávez no ano de 2004 foi ven-
cido pelo então presidente com 58,21% dos votos, sendo uma das 
maiores vitórias dos chavistas contra as tentativas de oposição de 
reassumir o poder político no país (SALGADO, 2015).
20. Doc Confidential nº6514. CHAVEZ LOOKING INSIDE AND 
OUT. 23/11/2004. https://wikileaks.org/plusd/cables/04CARA-
CAS3622_a.html.
21. Doc Confidential nº6514. CHAVEZ LOOKING INSIDE AND 
OUT. 23/11/2004. Disponível em: https://wikileaks.org/plusd/ca-
bles/04CARACAS3622_a.html.

incentivar uma nova ordem mundial. Chama a atenção 
também no documento a relativização que os EUA 
fazem da intenção venezuelana de “democratizar” as 
organizações internacionais. Tal postura é entendida 
pelo fato dos EUA considerarem democracia apenas o 
modelo de democracia representativa liberal, enquanto 
que Chávez, desde sua eleição, defendia a instauração 
de uma democracia participativa. Daí deriva a preocu-
pação com a intenção venezuelana de defender uma 
democratização das organizações internacionais, uma 
vez que tal fato iria contra os interesses dos EUA, que 
detém clara influência em organizações internacionais 
como o FMI, por exemplo. 

Também no que diz respeito à política exter-
na, Venezuela e EUA buscavam projetos distintos. 
Tal diferença tem natureza na própria concepção de 
integração defendida pelos países. Enquanto os EUA 
defendem uma integração comercial que beneficiasse 
seus negócios na região, a Venezuela buscou uma in-
tegração regional com a intenção de promover maior 
independência dos países latino-americanos frente às 
imposições dos países capitalistas centrais. Para tal, a 
Venezuela financiou projetos em outros países da re-
gião, assim como incentivou acordos comerciais com 
os membros do Mercosul e a criação de organizações 
regionais sem a participação dos EUA. Tais medidas 
foram denominadas pelos EUA como a Diplomacia do 
Petróleo venezuelana que, para Washington, pautou a 
política externa chavista durante o período estudado.22

Os EUA e o avanço do Mercosul

O projeto de integração para as Américas defen-
dido pelos EUA encontrou grande oposição no conti-
nente, particularmente quando o Mercado Comum do 
Sul foi “reativado” aproximando governos de países 
como o Brasil, a Argentina e a própria Venezuela. Após 
um período de baixa atividade durante os anos de 1998 
e 2001, o Consenso de Buenos Aires,23 em 2003, de-
finiu como agenda principal a recuperação da impor-
tância econômica e política do bloco, ampliando sua 
integração e com a expansão das atividades de suas ati-
vidades com a incorporação de outros países. Tal agen-
da possibilitou a entrada da Venezuela, no ano de 2012, 

22. RL33693 - Latin America: Energy Supply, Political Develop-
ments, and U.S Policy Approaches – Congressional Research Ser-
vice.
23. Documento completo: http://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,leia-o-documento-consenso-de-buenos-aires,20031016p22413.
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o que significou um incremento no potencial financeiro 
e energético do bloco e maior margem de negociação 
em possíveis tratativas comerciais com países capita-
listas centrais, pois esse país é a quarta maior economia 
da região e possui as maiores reservas de petróleo do 
mundo.

A entrada da Venezuela é de grande importância para 
o bloco [...] possui uma localização bastante estraté-
gica, garantindo que a presença do Mercosul não se 
limite unicamente ao espaço geográfico do Cone Sul, 
mas também à região andina e ao Caribe. Além disso, 
o bloco passa a representar cerca de 70% da popula-
ção da América do Sul, 80% do PIB da região e, ain-
da, se consolida como peça central para questões liga-
das à segurança energética e alimentar (OLIVEIRA, 
2015, p. 249).

Além da entrada da Venezuela, o Mercosul tam-
bém passou a se aproximar de outros parceiros comer-
ciais, em especial da China, como forma de encontrar 
alternativas para a dependência dos países latino-ame-
ricanos em relação aos EUA. O aumento das atividades 
do Mercosul, fez os EUA aumentarem seu monitora-
mento sobre o bloco, uma vez que isto afetava direta-
mente seus interesses na região.

No documento apresentado ao Congresso esta-
dunidense em 2008, intitulado RL33620 - Mersosur: 
Evolution and implications for U.S Trade Policy, fica 
claro como os EUA buscaram enfraquecer o Mercosul, 
uma vez que entenderam as tentativas de integração 
regional como prejudiciais para os seus negócios na re-
gião, em especial o anseio de implementação da ALCA.

Foi nesse momento que a ALCA entrou num ritmo 
mais lento marcado pela discordância de propostas 
entre os EUA e o Mercosul, o que levaria a um im-
passe nas futuras negociações de tal forma que a pre-
visão oficial de inaugurar a área de livre-comércio até 
dezembro de 2005 não se cumpriu (SANTOS, 2007, 
p. 170).

No documento apresentado aos congressistas es-
tadunidenses é possível perceber a construção de um 
discurso que vai em duas direções, sendo a primeira 
delas a relativização da importância do Mercosul para 
os países da América Latina, defendendo que acordos 
bilaterais com os EUA seriam muito mais vantajosos 
economicamente do que os definidos dentro do bloco, 
enfatizando a importância dos EUA para os países da 
região e, ao mesmo tempo, afirmando que tais países 

eram de somenos importância para a economia esta-
dunidense. Ou seja, o discurso visa perpetuar a de-
pendência estrutural dos países latino-americanos em 
relação ao EUA e desqualificar qualquer tentativa de 
integração.

By contrast, the four Mercosur countries together ac-
counted for only 3.0% of total U.S trade. With the 
recent addition of Venezuela, the “Mercosur 5” make 
up 3.6% of total U.S trade, the increase accounted 
for almost entirely by U.S imports of Venezuelan oil 
(RL33620, 2008).24

A preocupação do governo norte-americano com 
a entrada da Venezuela no Mercosul em 2006 se ex-
pressa no ataque á postura do presidente Hugo Chávez, 
“who viewed it as supportive of his effort to unify 
South America and advance his ‘Bolivarian agenda’ 
that generally stands in opposition to U.S influence in 
the region (Idem, p.1 6). Ou seja, se antes da entrada da 
Venezuela o Mercosul já representava um entrave para 
a implementação da ALCA, após a inclusão venezuela-
na os interesses estadunidenses na região se viram ain-
da mais contrariados, uma vez que, segundo a própria 
documentação:

The addition of Venezuela would likely solidify this 
position. Although Mercosur has resisted the FTAA 
as envisioned by the United States, Venezuela is the 
only country in Latin America to reject the idea une-
quivocally (Idem, p. 20).

Além disso, aquele país era o único a rejeitar in-
teiramente a ALCA e se sua entrada no bloco era um 
problema para os EUA o era também para a região 
como um todo, uma vez que tal postura tendia a politi-
zar as ações do Mercosul, fato que prejudicaria os paí-
ses em possíveis acordos bilaterais com as principais 
economias do mundo, ou seja, EUA e União Europeia.

The big, but questionable move is the accession 
invitation to Venezuela, which has also had prob-
lems. Venezuela has been given leeway in adopting 
Mercosur commitments, which has undermined the 
pact´s cohesiveness, and could end up shifting the po-
litical orientation of Mercosur, while providing only 
relatively small trade effects. (Idem, ibidem).

24. RL33620 - Mercosur: Evolution and implications for U.S trade 
policy – Congressional Research Service, 2008.
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Para os EUA, com a reorganização do Mercosul 
baseado em governos com afinidades políticas e, em 
especial após a aproximação da Venezuela, o bloco 
teria assumido uma nova postura política ideológica, 
dando preferência a acordos comerciais com outros 
países, em especial com a China, que se tornou “the 
largest trade partner” to bloco (Idem, p. 19).

It appears that Mercosur has opted to emphasize its 
expansion both in the region and with other develo-
ping countries over agreements with its largest deve-
loped country trades partners, looking to the World 
Trade Organization (WTO) as the preferred alternati-
ve for achieving many of its trade policy goals (Idem, 
ibidem).

Dessa forma, os EUA demonstram claramente 
seu descontentamento com a diversificação comercial 
proposta pelos países do Mercosul, uma vez que tal 
inciativa acabava por diminuir a influência norte-
americana na região. Para a diplomacia dos EUA, tais 
propostas, tidas por Washington como pautadas por 
uma agenda ideológica, se tornaram mais latentes com a 
aproximação e, posteriormente a entrada, da Venezuela 
no bloco, agravado pelo fato de que seu presidente ado-
tara um discurso nitidamente antiamericano. 

Neste aspecto, cabe ressaltar que, mesmo com 
a afirmação de alguns autores, como Gilberto Dupas 
e Marcelo Fernandes Oliveira, de que os EUA apoia-
vam a entrada da Venezuela no Mercosul, porque isto 
o sujeitaria às cláusulas e regras do bloco, ou seja, sig-
nificaria a “domestificação” de Chávez (2008, p. 242), 
tal argumento não se sustenta á luz da documentação 
produzida pelo Congresso dos EUA. 

Na verdade, o governo norte-americano conside-
rou a entrada da Venezuela muito desvantajosa para o 
capital norte-americano na região, uma vez que, além 
de pregar um discurso extremamente contrário à ALCA, 
defender a diversificação comercial da região e a maior 
integração regional, a Venezuela também abria a pos-
sibilidade de uma potencial integração energética da 
região, particularmente com a proposta de construção 
de um oleoduto que cruzaria boa parte do continente vi-
sando ampliar segurança e a autonomia energética dos 
países da América Latina, além de utilizar das divisas 
provenientes do petróleo para assinar acordos bilaterais 
e, pior, de exportar a Revolução Bolivariana.

A proposta de se formar um grande conglome-
rado estatal transnacional, denominado Petrosul, para 

financiar a construção de um grande gasoduto/oleoduto 
da Venezuela até o Brasil, atravessando boa parte da 
América do Sul e criando condições para a integração 
energética do continente, foi alvo de uma reunião en-
tre o embaixador dos EUA no Brasil, Clifford Sobel, o 
CEO da Shell no Brasil, Vasco Dias e o então presiden-
te da Petrobrás Sergio Gabrielli. As conversas foram 
relatadas no telegrama intitulado Embassador´s Brasil-
Bolívia-Venezuela gas discussions in Rio,25 despachado 
da embaixada dos EUA no Brasil no dia 09 de setembro 
de 2006 e retratam a proximidade entre o governo dos 
EUA e os representantes da empresa Shell26 que serve 
como informante para o corpo diplomático estaduni-
dense acerca da política de integração energética da 
região.

Venezuela also promised immediate selective duty-
-free area treatment for imports from Paraguay and 
Uruguay, with no requirement for reciprocal treat-
ment until 2013. Venezuela may increase the po-
tential for intra-Mercosur trade as a relatively large 
Latin American market that also offers sectoral com-
plementarity and energy security with its vast oil re-
serves and plans for a regional pipeline (RL33620, 
2008, p.16).27

O fato de os EUA não estarem inseridos neste 
contexto como o grande articulador de tal dinâmica é 
entendido como algo muito nocivo aos seus negócios 
e à diplomacia norte-americana para a região. Dessa 
forma, sendo a Venezuela o grande opositor ao EUA na 
América Latina e no Mercosul, os EUA buscaram ado-
tar práticas que visavam enfraquecer o bloco regional 
e/ou forçar a retirada da Venezuela do bloco através da 
adoção da cláusula democrática do Mercosul.28

25. Doc UNCLASSIFIED, FOR OFFICIAL USE ONLY nº6295. 
Embassador´s Brasil-Bolívia-Venezuela gas discussions in Rio. 
06/09/2006. https://wikileaks.org/plusd/cables/06RIODEJANEI-
RO446_a.html
26. A menção feita pelo documento acerca do encontro do embai-
xador dos EUA com representantes de empresas transnacionais 
evidencia a estreita relação existente entre o Estado e a burguesia. 
Assim, de acordo com uma concepção marxista, o Estado é uma 
construção social que atende aos interesses de uma classe específi-
ca, que por mais que tente se mostrar como “neutro”, não passa de 
um “balcão de negócios da burguesia”, ou seja, atua para defender 
os interesses da classe burguesa em detrimento dos interesses da 
sociedade como um todo.
27. RL33620 - Mercosur: Evolution and implications for U.S trade 
policy – Congressional Research Service, 2008, p.16.
28. No caso do Brasil, os EUA fizeram o apelo ao Senado brasileiro 
para que não aprovassem a entrada da Venezuela no Mercosul.
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Como forma de enfraquecer o bloco, os EUA 
passaram a utilizar os “fast track”29 para realizar acor-
dos bilaterais ou plurilaterais com outros países da re-
gião nos mesmos termos propostos pela ALCA. O ob-
jetivo deste tipo de iniciativa, segundo o governo dos 
EUA, é “help to create jobs, attract foreign investiment, 
and advance good governance” (RL32733, 2006, p. 
3).30 No entanto, na verdade, tratava-se de uma tentati-
va de dificultar a resistência do Mercosul à ALCA e, ao 
mesmo tempo brecar as iniciativas de integração regio-
nal latino-americanas (SANTOS, 2007, p. 172).

[...] the United States is pursuing deeper bilateral 
trade relations with Uruguay that could provide new 
ideas for a broader integration commitment. The al-
ternative may be for Mercosur and the United States 
to expand their mutually exclusive bilateral agree-
ments […] (RL33620, 2008, p. 20).31

Assim, a análise da documentação permite per-
ceber que os EUA buscaram utilizar de seu poder eco-
nômico e da influência política na região para dificultar 
o fortalecimento do Mercosul, entendido como um 
entrave para a aplicação da ALCA, em especial após 
a entrada da Venezuela no bloco. No que diz respeito 
ao país caribenho, o governo norte-americano buscou 
construir um discurso de que, mesmo sendo um dos 
maiores PIBs da região e dono das maiores reservas de 
petróleo do mundo, a entrada da Venezuela no bloco 
não seria lucrativa para o Mercosul.

The energy sector promises also promised the grea-
test benefit through deeper cooperation in energy 
supply, but which could also be achieved without 
Venezuela´s full integration into Mercosur. In addi-
tion, Venezuela´s full access will complicate trade po-
licy coordination within the expanded bloc, both re-
gionally and multilaterally (RL33620, 2008, p. 17).32

Portanto, o que os EUA defendiam é que os 
benefícios da incorporação completa da Venezuela 

29. Nestes termos, foram assinados acordos com o Panamá e a for-
mação da Comunidade Andina de Nações (CAN), com as nego-
ciações do Tratado de Livre-comércio Andino com a Colômbia, o 
Equador e o Peru (SANTOS, 2007, p. 172). Também podemos citar 
a formação da Dominican Republic–Central America Free Trade 
Agreement (CAFTA-DR).
30. RL32733 - Latin America and the Caribbean: Issues ofor the 
109th Congress – Congressional Research Service, 2006, p. 3.
31. RL33620 - Mercosur: Evolution and implications for U.S trade 
policy – Congressional Research Service, 2008, p. 20
32. Idem p. 17.

ao Mercosul não justificam tal inserção, uma vez que 
o aumento de receitas provenientes de tal incorpora-
ção poderia ser atingido com uma “inclusão” parcial 
ou, até mesmo, sem a Venezuela. O que o Washington 
não oferece na documentação é uma solução para tal 
proposta, ou seja, como subestimar a importância da 
Venezuela para o Mercosul e ainda porcima apontar so-
luções no campo energético para a construção de uma 
independência sem o petróleo venezuelano? A ausência 
de resposta por parte da diplomacia dos EUA indica 
que os pontos levantados com a intenção de excluir 
a Venezuela do Mercosul não passavam de um engo-
do para impedir u’a maior aproximação dos países da 
região, ao mesmo tempo que impedia a expansão do 
Mercosul.

Ainda na tentativa de enfraquecer o Mercosul, os 
EUA deliberadamente acusaram a Venezuela de aten-
tar contra a democracia, fato que iria contra a Cláusula 
Democrática do Mercosul. Dessa forma, os EUA de-
fenderam que era dever dos países membros a não acei-
tação da inclusão da Venezuela no bloco, uma vez que 
as políticas de Chávez não estariam de acordo com o 
entendimento de democracia pregado pela diplomacia 
norte-americana. 

The political motivations and ramifications for 
Venezuela´s accession may be even more a issue. 
Concern has grown, over certain of President Chávez 
policies that may be construed as hindering democra-
cy, which in turn could be considered a direct challen-
ge to Mercosur´s democratic clause (RL33620, 2008, 
p. 17).33

Para o governo norte-americano, o Mercosul 
representava um entrave à implementação da ALCA, 
além do fato de que a integração dos países latino-ame-
ricanos e a diversificação comercial propostas por tais 
nações, em especial com o aumento da presença chi-
nesa na região, representava uma ameaça à hegemonia 
estadunidense na América Latina. 

Para enfraquecer os planos de integração, os EUA 
buscaram utilizar seu poder político e econômico atra-
vés de acordos bilaterais com os países que não faziam 
parte do Mercosul, o que foi aceito por vários deles que 
passaram a aceitar os ditames dos EUA com o objetivo 
de imposição da ALCA. Paralelamente, utilizando-se 

33. RL33620 - Mercosur: Evolution and implications for U.S trade 
policy – Congressional Research Service, 2008, p. 17.
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de forte propaganda midiática34 e da influência política 
e financeira que os EUA detêm no continente, foi cons-
truído um discurso que visava o enfraquecimento do 
Mercosul e de outras iniciativas de integração regional, 
ao mesmo tempo em que se destacava o pretenso su-
cesso dos acordos bilaterais assinados por países como 
a Colômbia, além do aumento do marketing político 
negativo em relação à Venezuela, taxada de ditadura 
pela diplomacia estadunidense.
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Ana Cristina Alves Balbino*

O ano de 1964 foi especialmente difícil para o 
sindicalismo brasileiro, pois o golpe civil militar ins-
taurado a partir daquele ano acabou, ao menos momen-
taneamente, com o sonho daqueles que lutavam em 
prol dos trabalhadores. A crise política brasileira levou 
o país a conhecer um de seus piores momentos da his-
tória, um regime de exceção, a Ditadura Civil-Militar. 
Os movimentos sociais foram perseguidos e um go-
verno de extrema direita se instalou no poder. Era o 
início de maior repressão aos grupos de esquerda. O 
sindicalismo brasileiro, que passava por um momento 
especial, por conta da abertura às discussões propostas 
pelo presidente João Goulart, conheceu a violência ins-
titucionalizada, presente em outros momentos de nossa 
história. 

Este texto procura discutir parte da trajetória do 
ex-presidente da Federação Nacional dos Ferroviários 
e dirigente do Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT), Raphael Martinelli, nos quadros da guerri-
lha brasileira, e sua participação na Ação Libertadora 
Nacional (ALN), grupo que ajudou a criar em 1968, 
numa reação ao governo ditatorial instaurado a partir 
de 1964. A proposta é conhecermos um personagem 
importante da história política do país, e sua luta pela 
igualdade social, no entendimento da necessidade de 
valorização daqueles que abdicaram de suas vidas na 
luta por justiça.

Martinelli considera importante discutir a demo-
cracia, bem como os golpes que esta conheceu ao lon-
go da história recente de nosso país. Por conta disso, 
participa de palestras no sentido de promover o debate 
político. No capítulo “Resgate da memória e da ver-
dade: um direito de todos”, em Memória e Verdade, 
Marco Antônio Rodrigues Barbosa e Paulo Vannuchi 
apresentam a discussão da importância no resgate da 

memória para a consolidação da verdade (BARBOSA 
e VANNUCHI, 2009). Segundo os autores, não há 
respeito aos direitos humanos, se os fatos não forem 
conhecidos por toda a sociedade. Sem o debate, a de-
mocracia apresenta-se como falha e frágil, ela não se 
consolida. A verdade sobre o passado é a garantia de 
“modificar o presente e gerar um futuro de paz”. Para 
os pesquisadores, a busca por verdade e justiça é um 
anseio mundial e não uma particularidade brasileira.

A justiça só pode ser conquistada se o passado, 
resgatado por meio da memória, e fundado na verdade, 
for inteiramente trazido à discussão. Ainda, segundo os 
autores, governos ditatoriais tendem a suprimir a me-
mória por meio de pactos de silêncio, num não ajuste de 
contas com o passado e na manutenção da ignorância 
sobre os fatos, principalmente sobre as gerações mais 
jovens. O acesso à informação é, assim, fundamental. 
A abertura de arquivos da ditadura contribui para o 
“fim da ignorância” (da falta de conhecimento) e para a 
construção de uma verdadeira democracia.

A formação do líder

Martinelli nasceu em 16 de outubro de 1924, na 
Lapa, e como gosta de lembrar, num momento de luta, 
já que a cidade estava em estado de sítio, por conta do 
Movimento Tenentista.1 Começou trabalhando cedo, 
seu primeiro emprego foi de engraxate, e como grande 
parte dos meninos brasileiros, a brincadeira favorita era 
a bola.

Mesmo vivendo numa São Paulo dos anos 30, o 
jovem Martinelli, ainda na infância, entrou em contato 
com práticas típicas do campo como ordenhar a cabrita 
e colher na horta, numa cidade que se industrializava, 
e que por conta da ferrovia, se transformou em pouco 
tempo num grande centro econômico do país, de modo 

1. O Tenentismo foi um movimento que nasceu entre oficiais do 
Exército, em questionamento às práticas republicanas na década de 
20 do século XX.
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que as práticas rurais ficaram apenas nas lembranças 
daqueles que viveram tal experiência. Mas são memó-
rias que gosta de contar, tem prazer ao lembrar e nar-
rar suas histórias, tanto da infância, quanto das ações 
políticas. E assim, como nos afirma Bosi, diferente do 
adulto ativo que interpreta o uso de memórias como 
momento de lazer e descontração, para o velho, lem-
brar-se do passado é ocupar-se, trazê-lo para uma nova 
temporalidade (BOSI, 1994).

Martinelli entrou para a ferrovia São Paulo 
Railway, em 25 de maio de 1941, como aprendiz de 
escriturário, pois sabia escrever em máquina de datilo-
grafia. Era jogador do time da SPR2 e assim como nos 
empregos anteriores, continuou a ser dispensado após 
as 14h para treinar no time.

Em 1941 o sonho de Raphael Martinelli de ser 
jogador de futebol extinguiu-se, quando foi obrigado 
a escolher entre o futebol e a ferrovia. Apesar de ter 
sido uma escolha difícil, optou pela segunda, decisão 
esta influenciada pela origem humilde, pois o futebol 
até aquele momento não era garantia de sustento, já a 
ferrovia, era a certeza de emprego.

A família de Martinelli era ligada ao Partido 
Comunista Brasileiro, o pai e os irmãos mais velhos já 
militavam no partido e em sindicatos. Ele próprio aos 
dezesseis anos filiou-se ao PCB. Além da influência 
política em casa, lembra que o amigo José de Souza, 
que também morava na Lapa, o iniciou na leitura de 
textos políticos. O primeiro que leu foi Que fazer?, 
de Lênin, e quando entrou para o Partido Comunista, 
começou a fazer cursos, alguns ministrados por Clara 
Charf, esposa de Carlos Marighella. Neste mesmo 
ano, fez parte da chapa que concorreu às eleições do 
Sindicato dos Ferroviários em São Paulo, onde era o te-
soureiro. O grupo, formado por membros do PCB e do 
PTB, venceu o pleito. Apesar de trazer uma bagagem 
política importante da família, o sindicato teve papel 
fundamental na formação de Martinelli. Foi por meio 
dele que sua figura ficou conhecida nacionalmente. 

A luta sindical

No final do século XIX, quando se iniciou o pro-
cesso de industrialização paulista, nasceram as vilas 

2. A SPR tinha um clube para os funcionários no bairro da Lapa, 
lá também ficava a sede do time de futebol, que chegou a disputar 
a primeira divisão do Campeonato Paulista, o São Paulo Railway 
Athletic Club.

operárias3. Alguns desses bairros eram formados pelos 
próprios industriais, e compostos em sua maioria por 
imigrantes. O objetivo era controlar o operário, algo 
que por vezes agia na contramão de seus idealizadores. 
Thompson, em A formação da classe operária inglesa, 
afirma que a massa de operários reunidos no mesmo 
espaço, resultava em uma nova forma de relação so-
cial (THOMPSON, 1987). Desta maneira, o operaria-
do conseguia articular-se e organizar-se. Eram comuns 
eventos culturais, escolas e jornais criados dentro das fi-
leiras dos trabalhadores, e sempre impulsionados pelos 
sindicatos, além, é claro, do próprio movimento anar-
quista, que em muito contribuiu para a luta operária.

Apesar de trabalhar no escritório da SPR, na 
Estação da Luz, sempre que podia, Martinelli saia 
de sua sala e caminhava entre os trilhos, os galpões, 
e as oficinas; era apaixonado pelas locomotivas e seu 
funcionamento.

Tudo isso gerava um profundo fascínio no menino 
Lele, um adolescente que nasceu e cresceu em meio 
ao burburinho dos foguistas, maquinistas e outros fer-
roviários, e o apito diuturno que o acompanhou desde 
os primeiros anos...
Mas o que mais prendia sua atenção eram as sôfregas 
tarefas dos operários das oficinas e o trabalho qua-
se insano de corrigir estes problemas em tempo su-
ficiente para não paralisar as atividades da ferrovia. 
Os operários mal-remunerados e com sobrecarga de 
horas em suas jornadas de trabalho (...) (BASTOS, 
2014, p. 69). 4

Evidente que mesmo sendo jovem, ao entrar na 
SPR, já era fortemente influenciado por uma ideologia 
comunista, em decorrência de sua experiência familiar. 
Mas o contato direto com a exploração dos trabalhadores 
apenas alimentou suas convicções político/sociais:

Lógico que nós tínhamos toda uma influência do 
Partido Comunista. A minha família era do Partido 
e eu também já era. A vitória da União Soviética (na 
2ª Guerra Mundial), o espírito democrático de revo-
lução contra a ditadura (de Getúlio Vargas) estava no 
Brasil todo. Prova é de que Getúlio caiu, um negócio 
maravilhoso (BASTOS, 2014, p. 87).

3. Alguns bairros compunham o conjunto de aglomerações operá-
rias entre o final do século XIX e início do XX, dentre eles: Brás, 
Bixiga, Barra Funda, Lapa e Mooca.
4. Bastos ajudou Martinelli a realizar um sonho, a publicação de 
um livro de memórias. O projeto concretizou-se com a contribuição 
do ex-deputado estadual Adriano Diogo. O texto não foi publicado 
por nenhuma editora.
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Observe que Martinelli fala em democracia e 
contra o governo Vargas, mas é grande admirador de 
Stálin, ex-presidente da URSS. Para ele não há pro-
blema algum em defender o stalinismo, pois como ele 
mesmo afirma, foram os soviéticos que derrotaram o 
nazifascismo. Uma ditadura em prol dos trabalhado-
res e contra a exploração burguesa é válida, segundo 
sua ideologia. Em entrevista à Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), afirmou:

Com a vitória da União Soviética, com a vitória dos 
comunistas, que eles falam, eu costumo dizer: até aí 
era tido que os comunistas comia criança, que não 
sei o que, tomava casa dos outros, que eram, era uma 
taxação de, muito, muito ruim mesmo, quer dizer, em 
tudo achavam que os comunistas não tinham proveito 
e, com a vitória da União Soviética, mostrou o con-
trário, como aquele país que não tinha, era ignorante, 
conseguiu derrotar o nazi fascismo? E com a morte 
de 25 milhões de companheiros, dos melhores que eu 
considerava como homens, comandantes, a prova é 
que ficou os oportunistas lá, por isso dizem que eu 
sou stalinista, que eu sou, eu falo que sou stalinista 
mesmo, porque o Stalin morreu em 53, quem é que 
ficou lá? Aqueles oportunistas que não foram na guer-
ra, nem nada, os melhores quadros, porque nós, quem 
tem experiência, vamos dizer, patriótica mesmo, para 
se ganhar uma batalha dessa, você coloca os melhores 
quadros que você tem, as melhores armas, os melho-
res homens, os melhores isso, para você vencer o nazi 
fascismo, as tropas de Hitler, que quem vê filme, não 
era brincadeira, não, era de matar mesmo, os homens, 
não era fácil vencer e venceu, mas, morreram 25 mi-
lhões, puxa vida (CNV, 2014).

Martinelli afirma que apesar de toda a constru-
ção negativa em torno do comunismo, os soviéticos 
venceram a guerra e mostraram ao mundo a força co-
munista. Mas, ainda segundo ele, a vitória trouxe um 
amargor, pois os “melhores” morreram em combate e a 
URSS ficou nas mãos dos “oportunistas”.

Em 1952, quando os comunistas venceram as 
eleições no Sindicato dos Ferroviários, entrou como 
tesoureiro, mas logo assumiu o cargo de Secretário 
Geral. Isto ocorreu porque Antônio Dozzo, que exercia 
a função, ficou por um período de dois anos na anti-
ga Tchecoslováquia.5 Seu trabalho no sindicato apenas 

5. Era comum, sindicalistas passarem temporadas em países onde 
os comunistas estavam no poder. O próprio Martinelli, tempos de-
pois, viajou para Cuba, URSS, Polônia, Tchecoslováquia. As visitas 
tinham cunho político, os líderes sindicais participavam de eventos, 
faziam cursos, palestras, ou até mesmo tratamento de saúde, visto 

cresceu, e junto veio o reconhecimento dos companhei-
ros: em 1959 Martinelli foi convidado para assumir a 
presidência da Federação Nacional dos Ferroviários, 
no Rio de Janeiro. Martinelli afirma que o cargo foi 
entregue a ele pelos membros do PCB que já haviam 
conquistado a direção do sindicato nacional; assim, não 
seria possível recusá-lo, era como se fosse uma missão 
da cruzada comunista.

Na verdade, eu cheguei ao Rio de Janeiro para reer-
guer o nome da Federação, que por aqueles tempos 
estava com a imagem bastante arranhada na catego-
ria, aquela coisa meio pelega ainda permanecia na 
entidade.
(...) Minha vida foi organizar os ferroviários nacional-
mente. Greve de todos os tipos em todos os lugares. 
Levamos uma federação que era tida como pelega e 
policial, e a transformamos em uma entidade comba-
tiva (Martinelli, apud BASTOS, 2014, pp. 166 – 184).

As atuações de centrais sindicais no país cres-
ceram significativamente entre o final dos anos 50 e 
início dos 60. Essas ações levaram à formação do Pacto 
de Unidade e Ação (PUA), uma entidade formada por 
lideranças sindicais (ferroviários, marítimos e portuá-
rios), e que tinha como objetivo a união dos trabalhado-
res brasileiros.6 Mais tarde, em 1962, foi transformada 
no Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), entidade 
sindical que Martinelli também fez parte. Em entrevis-
ta concedida em 2013, afirmou-me:

Eu era presidente da Federação, do Comando Geral 
dos Trabalhadores no Rio, o CGT, presidente da 
Federação Nacional dos Ferroviários, fui morar no 
Rio, e era do Comando Geral, do CGT, amigo do 
Jango... Na Federação, fui eleito Nacional dos fer-
roviários, parava 150 mil, parava mesmo... porque 
tinha organização... (Martinelli, entrevista concedida 
ao autor em 2013).

É possível observar em suas falas o orgulho de 
sua história sindical. Por várias vezes Martinelli repete 
que pertencia ao Comando Geral dos Trabalhadores, e 
que fora escolhido por seus pares. Afirma ainda que a 
organização da entidade era positiva, a ponto de conse-
guirem grande adesão de trabalhadores durante as gre-
ves. Considera sua história importante, e que hoje suas 

que no Brasil a saúde pública era caótica.
6. A PUA teve maior atuação na cidade do Rio de Janeiro, uma 
de suas lutas era conseguir a aprovação pelas Reformas de Base, 
propostas pelo governo João Goulart. 
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palestras servem para mostrar aos jovens a importância 
da luta sindical e política. Ele ressalta também a gran-
de proximidade que tinha com João Goulart, mesmo 
antes de tornar-se presidente. Relata que Jango sem-
pre atendeu às reivindicações dos trabalhadores, fosse 
como ministro, ou como presidente. Enquanto esteve à 
frente do CGT conheceu um de seus grandes parceiros 
de luta, Carlos Marighella.

Conheci ele no Rio, na época eu era presidente da 
Federação, membro do CGT, ele era ligado ao Comitê 
Central, conheci ele. Nossa amizade vem de lá, eu 
que trouxe ele pro Comitê Estadual... Derrubei os 
não educados revolucionariamente, minha posição 
era clara... Respeitei a decisão do Comitê Central de 
São Paulo, fazia auto crítica, era responsável, parava 
mais de 150 mil ferroviários, quer dizer que o papel 
meu como dirigente eu fiz revolucionar. Uma falha do 
partido, que não educou revolucionariamente os seus 
quadros (Martinelli, idem).

Observamos a crítica que Martinelli faz ao PCB, 
que segundo ele, por vezes trazia jovens para lidera-
rem piquetes e greves, membros que ainda não esta-
vam prontos, pois não tinham experiência. Para ele, 
a chegada de Marighella ao Comitê Estadual de São 
Paulo, faria com que as lideranças paulistas aceitas-
sem a crítica de que era necessário mudar as estraté-
gias de luta. Marighella teria vindo clandestinamente 
para São Paulo, com a função de reorganizar o Comitê 
Piratininga, como era chamado o comitê paulista 
(MAGALHÃES, 2012).7

O Golpe Civil-Militar

A renúncia de Jânio Quadros em 1961, abriu as 
portas para a instalação de uma crise política, e para a 
consolidação de um regime de exceção. O ato do pre-
sidente pegou todos de surpresa, ele não deixou claro 
em sua carta de renúncia os motivos para tal decisão. 
Setores da elite não aceitaram a ideia de verem o vice, 
João Goulart, ascender ao poder. Jango, como era cha-
mado, era acusado por esferas conservadores de ser li-
gado aos movimentos sindicais, e automaticamente, à 
esquerda. Na ocasião da renúncia de Jânio, Goulart es-
tava em visita oficial à China, e assumiu interinamente 

7. Era o ano de 1949, governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, 
que havia colocado o PCB na ilegalidade.

a presidência o líder da Câmara dos Deputados, Ranieri 
Mazzilli (SKIDMORE, 2010). Ao retornar, o vice foi 
impedido de assumir o cargo.

Leonel Brizola, político popular do Rio Grande 
do Sul, iniciou um movimento para o cumprimen-
to da Constituição, que foi chamado de “Campanha 
da Legalidade”, em defesa de Jango. O Congresso 
Nacional decidiu, juntamente aos ministros militares, 
depois de inúmeras pressões populares e de alguns se-
tores importantes como estudantes, intelectuais, entre 
outros, que o vice João Goulart seria empossado pela 
via parlamentarista, no cargo de primeiro ministro. 

A fase parlamentarista foi marcada por disputas 
de poder em meio à crise política que não havia sido 
superada. João Goulart utilizou-se de sua popularidade 
junto à população para recuperar, por meio de um ple-
biscito, o presidencialismo, e assim, conseguir maiores 
poderes políticos. O pleito ocorreu em janeiro de 1963, 
e o presidencialismo conseguiu a maioria dos votos, 
9.457.488, contra 2.073.582, uma vitória inquestioná-
vel (IGLÉSIAS, 1993, SKIDMORE, 2010).

Segundo Martinelli, desde o governo Juscelino 
Kubitschek, o sindicalismo brasileiro passou a conhe-
cer inúmeras vitórias, mas foi com a chegada de Jango 
ao poder que as coisas começaram realmente a andar. 
Parte das elites, Forças Armadas e do capital estran-
geiro não estavam satisfeitos com os rumos da política 
brasileira, além disso, liberdade sindical e a proximi-
dade do presidente João Goulart com os movimentos 
sindicais incomodavam esses grupos. 

Martinelli nos afirma que o golpe vindo desses 
setores não era algo que o Partido Comunista acredita-
va ser possível. Luís Carlos Prestes teria sido indaga-
do inúmeras vezes sobre a possiblidade da tomada de 
poder pelas elites, e afirmava que eram os comunistas 
que estavam mais próximos. Teria dito “os aconteci-
mentos provam que o imperialismo decai e o socialis-
mo avança” (REIS, 2014, p. 300). O golpe contra João 
Goulart em 1964 evidenciou a fraqueza política e de 
articulação do PCB. Nas palavras de Marighella: “nos-
so despreparo político e ideológico ficou demonstrado” 
(MAGALHÃES, 2012). 8

No ano de 1964, o governo João Goulart con-
tinuava a ser pressionado por organizações sociais. O 

8. Em 1962, após a crise provocada pela renúncia de Jânio, o PCB 
se dividiu a respeito do posicionamento a ser adotado diante da 
nova situação política do país, assim nasceu o PC do B, formado 
por quadros do próprio Partidão, tais como Maurício Grabois, João 
Amazonas, Pedro Pomar, Diógenes Arruda, entre outros.
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comício na Central do Brasil, no início daquele ano, 
seria o marco para o fim de seu governo. O evento foi 
resultado das pressões de centrais sindicais sobre o 
presidente, no sentido deste anunciar as Reformas de 
Base9. O CGT foi o responsável por articular o comí-
cio. O panfleto de convocação dos trabalhadores foi 
assinado por inúmeros representantes de sindicatos e 
movimentos sociais. Trabalhadores de todo o país fo-
ram ao Rio de Janeiro ouvir Jango anunciar suas refor-
mas. Segundo Rafael Martinelli, trens foram desloca-
dos para levar ferroviários de várias regiões, inclusive 
do Nordeste. A composição que saiu de São Paulo em 
direção à Central do Brasil, foi chamada de “O Trem 
das Reformas de Base”. Dias depois, o presidente foi 
deposto. Os grupos que lideraram o golpe justificaram 
a tomada do poder com a ameaça comunista, afirma-
vam que a esquerda deflagraria um golpe. Sobre isso o 
líder sindical afirmou:

Em momento algum de meus contatos com Jango, e 
foram muitos, alguns reservados, e mesmo em con-
versas um pouco duras sobre assuntos políticos de-
licados, eu vi nos olhos do presidente a intenção de 
desferir um golpe. Muitos militares sabiam disso, 
dessa sua não propensão às soluções de força, inclu-
sive militares que o cercavam. Então, essa conversa 
de que “eles” deram um golpe antes que a esquerda, 
guiada pelos sindicalistas comunistas, antes de Jango 
e Brizola, é pura conversa fiada para justificar algo 
muito mais profundo, algo que estava sendo prepara-
do há muito tempo pelos setores que vivamente odia-
vam o populismo fundado por Vargas e herdado por 
Jango (BASTOS, p. 299).

A fala de Martinelli evidencia-nos que suas rela-
ções com o presidente João Goulart eram muito próxi-
mas, confirmando a tese de que Jango mantinha grande 
simpatia pelos movimentos sindicais. 

O modelo político adotado por João Goulart 
não agradou setores das Forças Armadas e das elites 
conservadoras. 10 As propostas das Reformas de Base 
anunciadas num comício na Central do Brasil, principal 

9. As Reformas de Base propostas pelo presidente João Goulart 
apresentavam mudanças estruturais em alguns setores, tais como 
educação, habitação, sistema tributário e estrutura agrária. 
10. Na capital paulista, em 13 de março de 1964, ocorreu a Marcha 
da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 200 mil 
pessoas, era um exemplo das forças conservadoras que agora ex-
punham seu pensamento anti-Jango. Na passeata era possível ver 
faixas com os dizeres: “Tá chegando a hora de Jango ir embora”, 
“Vermelho bom, só batom”, e o slogan “Um, dois, três, Jango no 
xadrez!”. (GASPARI, 2002)

estação ferroviária do Rio de Janeiro, fizeram com 
que o golpe começasse a ser tecido, com o apoio dos 
Estados Unidos. O embaixador estadunidense Lincoln 
Gordon, foi o intermediário entre os interesses do norte 
e os golpistas. Sobre o governo de João Goulart, teria 
afirmado: “poderia transformar o Brasil na China da 
década de 1960” (MAGALHÃES, 2012). A conspira-
ção contra o presidente não partiu apenas dos militares 
e da oposição política, liderada pela UDN, mas tam-
bém por empresários (FICO, 2004).

As posições de Prestes há muito desagradavam 
quadros importantes do PCB, visto a própria cisão que 
teria dado origem ao Partido Comunista do Brasil (PC 
do B). Carlos Marighella expunha seus descontenta-
mentos em congressos e falas entre os camaradas. A 
partir de 1962, o líder baiano já não mais passou a coor-
denar comissões do partido. 

Em 31 de março de 1964, quando se iniciou 
o golpe, sem apoio e sem forças para resistir, João 
Goulart voou de Brasília para o Rio Grande do Sul, seu 
reduto eleitoral. O presidente do Senado, Auro Moura 
Andrade, declarou vaga à Presidência da República, 
num ato ilegal, visto que Jango estava no país. Ranieri 
Mazzilli, presidente da Câmara, foi empossado presi-
dente interino. A Constituição já não era mais respeita-
da, era o início de um regime onde apenas quem esta-
va no poder dava as cartas. Jango acabou exilando-se 
numa de suas fazendas no Uruguai.

O dia 1º de abril foi especialmente difícil para 
os militantes de esquerda. Esperava-se uma reação por 
parte de Jango, e esta não veio. Em depoimento a Isa 
Grinspum Ferraz, sobrinha de Marighella, Martinelli 
evidenciou a frustação quando o próprio Comitê 
Central (CC) do PCB, na figura de Luís Carlos Prestes, 
afirmou que não haveria resistência.

O problema meu é o seguinte: a gente ficou... eu tive 
com o Velho, com o Prestes. Eu, o Roberto Morena 
(?), e outros companheiros, até... até eu costumo brin-
car, né? Que [risos], porque o Roberto Morena era 
conhecido que nem... que nem... até no mundo, né? 
Careca... e isso, foi no carro justamente da perua que 
era da Federação dos Ferroviários. E aquele povão 
lá, passamos lá em frente ao Flamengo, eles quei-
mando a UNE (estalo de dedos), né? Botando fogo. 
E a gente passando naquilo. E eu falava pro va... pro 
cara: - Abaixa a cabeça aí, pô! Se os... se os caras 
reconhecerem você, eles vão queimar a nossa perua 
aqui. Falei para o... pro Morena isso. E fomos na casa 
do... do Prestes, isso é verdade, pô! E, infelizmente 
nós tivemos uma resposta, né? Muito... que... a gente 
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saiu liquidado. Saímos liquidados que não ia ter re-
sistência, não ia ter... nada. Isso machuca a gente, 
está entendendo? Então a gente foi pra clandestini-
dade, onde estava com um companheiro do Comitê 
Central, e certo, eu só soube depois de todas as coisas 
do Comitê Central por esse companheiro. Que já não 
tinha mais (hum), vamos dizer, aparelho, fechou tudo, 
acabou com tudo (Martinelli, entrevista concedida a 
Isa Grinspum Ferraz ).11

O desapontamento de militantes, perante o posi-
cionamento do presidente e do próprio PCB, é narrado 
em toda a bibliografia destinada ao tema, num senti-
mento que oscila entre a culpa, por não acreditarem na 
possibilidade de golpe, e de amargor, por não terem 
se preparado para a resistência. O próprio Martinelli, 
como narrado acima, sentiu-se decepcionado ao saber 
que não haveria luta.

Na manhã de 1º de abril, o líder sindical iniciou 
sua rotina como todos os dias. Seguiu para uma reunião 
na Federação Nacional dos Estivadores e no trajeto não 
percebeu nada de incomum. Foi no prédio da Federação 
que vivenciou os primeiros momentos do golpe:

(...) já vieram bombas de gás, ameaças e todo o ritual 
da repressão que a gente conhece...Eu fiquei com dó 
dos companheiros estivadores, que vieram de cidades 
do interior, onde este tipo de ação policial não era tão 
comum como no Rio. Eles ficaram apavorados com 
os alaridos e principalmente com as bombas de gás 
lacrimogêneo. Começaram a chorar, reclamando que 
os olhos ardiam, que queimavam. Eu, que já tinha 
experiência nessas situações, gritei pra eles, deses-
perados:- Mija rápido num lenço e coloca nos olhos, 
porra! (BASTOS, 2014, p. 305)

Os sindicalistas ficaram encurralados no pré-
dio, fecharam-se na sala da Tesouraria, e bloquearam 
a passagem com cofres da sala. Mello Bastos, oficial 
da reserva da Aeronáutica, que estava entrincheirado 
com os sindicalistas, conseguiu ligar para o ministro da 
Aeronáutica, este enviou quatro soldados e um tenente 
também da Aeronáutica, que acabou intermediando a 
soltura dos sindicalistas. Martinelli afirma que quando 
saiu à rua, a mesma estava tomada de tanques. O CGT 
decretou greve geral.

11. Agradeço Isa Grinspum Ferraz que gentilmente cedeu a trans-
crição do depoimento de Raphael Martinelli, obtido para o docu-
mentário Marighella, lançado em 2012.

Às 14h, dirigiu-se à Rádio Nacional, juntamente 
com seu companheiro ferroviário, e também líder sin-
dical, Baptistinha, de onde fez um pronunciamento aos 
trabalhadores:

Companheiro trabalhador brasileiro, aqui é Raphael 
Martinelli, presidente da Federação Nacional dos 
Ferroviários, e falo mais diretamente aos ferroviários 
do Brasil, nesta hora tão difícil para nossa democra-
cia. Você, líder operário, sindicalista, mais que nin-
guém, sabe o que deve fazer para enfrentar a situação. 
Não podemos deixar que nossas conquistas e nossos 
esforços sejam arrebatados de nossas mãos. Sem pre-
cipitações, procurem suas lideranças e seus compa-
nheiros de luta. Não vamos baixar a cabeça para mais 
esta tentativa de sufocar a classe trabalhadora em 
sua determinação para acabar com o atraso no nosso 
país. Eles querem derrubar um presidente legitima-
mente eleito, que tem compromisso com nosso povo. 
Recomendo cautela, mas firmeza, para defendermos 
nossas bandeiras e nossos direitos. Confiamos na for-
ça do povo (BASTOS, 2014, p. 307).

Assim que saíram da Rádio, a repressão chegou, 
mas conseguiram escapar. Martinelli em seu livro de 
memórias faz uma autocrítica sobre aquele momento, 
onde a direita se impôs mais uma vez na história polí-
tica do Brasil. 

Nós sabíamos que tínhamos de estar preparados para 
um golpe. Jango, Prestes, Brizola, e todos que esta-
vam no movimento sabiam que uma quartelada não 
era algo impossível. A direita estava falando grosso. 
Os últimos dias não tinham sido fáceis. O que ocor-
ria é que acreditávamos que eles não vingariam numa 
possível quebra da legalidade. Ou pelo menos que-
ríamos acreditar nisso. Depois de tantos anos, temos 
de fazer autocrítica e reconhecer que o que tínhamos 
mesmo não passava de um conjunto de bravatas em 
torno da ideia do “esquema militar”.
(...) Resistir? Como? Foi um período em que nós, lí-
deres sindicais, comunistas ou não, desrespeitamos as 
massas, apesar de pensarmos estar fazendo o correto. 
Nós andávamos mais de avião do que de trem e pi-
sávamos mais nos palácios do que nas oficinas, mas 
isso porque acreditávamos, verdadeiramente, que 
agir deste modo era o melhor caminho (BASTOS, 
2014, pp. 308-309).

O golpe começou com a deposição do pre-
sidente João Goulart – algo reconhecido pelo 
Congresso Nacional –, a edição em 09 de abril do Ato 
Institucional nº 1 e a eleição indireta de Castelo Branco 
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(NAPOLITANO, 2011). O AI-1, foi decretado ainda 
pelo “Comando Supremo da Revolução”; era intitula-
do como “operação limpeza”, determinava as primeiras 
cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos 
e a transferência de militares para a reserva. Raphael 
Martinelli aparece na primeira lista de suspensão de di-
reitos políticos, foi o número 36. Inconformado com o 
posicionamento do PCB, voltou a São Paulo, mesmo 
sem autorização do partido: sentia que era necessário 
fazer algo.

E não era só isso que me incomodava. Com toda essa 
minha “revolta”, cheguei a São Paulo tão disposto a 
fazer uma autocrítica quanto a condenar o Comitê 
Central e as decisões individuais do secretário-geral, 
Luiz Carlos Prestes, que raramente dava satisfações 
ao colegiado do CC. Eu estava com muita raiva e 
condenava também os direitistas no governo Jango, 
os militares e a burguesia nacional, e mais o diabo! 
(BASTOS, 2014, p. 325).

A guerrilha

A divisão dentro do PCB era cada vez maior 
entre aqueles que defendiam a luta armada, e entre os 
membros que a rejeitavam, como Prestes. Em citação 
a Jacob Gorender, Gaspari afirma que a cada dez mili-
tantes paulistas, sete estava ao lado do líder baiano que 
defendia a luta armada (GASPARI, 2002).

Com a cassação de seus direitos políticos pelo 
AI-1, a vida de Martinelli começou a tomar rumos 
nunca imaginados por ele. A exoneração da ferrovia o 
tornou um homem sem emprego, que vivia de bicos 
e constantemente vigiado pela repressão; suas ações 
sindicais foram cerceadas com o golpe. Em março de 
1968, participou de uma reunião marcada na casa do 
ex-deputado federal Jéthero de Faria Cardoso. Ali se 
delinearam as discussões que levaram à formação da 
Ação Libertadora Nacional (ALN), grupo que fez opo-
sição direta ao governo militar por meio de ações de 
guerrilha. Em seus relatos sobre a reunião, lembra-se 
das palavras de Marighella para convencer os com-
panheiros da necessidade de formar o grupo. Esse ato 
levou os presentes à expulsão do PCB, pois o partido 
decidiu não optar pela luta armada. Sobre a decisão do 
Partidão afirma:

Então, essas coisas, nós, eu, Marighella, outros 
companheiros, não concordamos, divergimos, etc., 
tentando modificar toda a direção, tomar o poder 

também, no comitê central... Então, porque nós que-
ríamos mudar a direção para ter a educação revolu-
cionária em seus quadros, pelo menos política, etc., 
etc. Então, com isso, com essas divergências e a dita-
dura cada vez mais grave, os Atos Institucionais, não 
só para os comunistas de esquerda não, eram homens, 
professores, democratas, patriotas, advogados, mé-
dicos, cientistas, quer dizer, Deputados, Senadores, 
quer dizer, que era uma, a ditadura foi tão violenta, 
tão violenta, descarada, antidemocrática de um modo 
geral e criminosa em vários casos, que nós tivemos 
que decidir pela luta armada, criar a Ação Libertadora 
Nacional, quer dizer, antes disso, nós fomos expulsos, 
eu, o Marighella e o Frates (CNV, 2014).

Martinelli considera que a expulsão do PCB o 
colocou definitivamente na ilegalidade; também afir-
ma que o partido anunciou publicamente as expulsões 
dos membros que decidiram pela luta armada, o que 
teria contribuído para que a repressão chegasse a seus 
nomes. 

A ALN defendia a autonomia de seus membros, 
ou seja, não seria necessário esperar ordens de coman-
dos superiores. Era uma nova maneira de se enxergar 
a luta política. Seria um grupo pequeno, ágil e móvel: 
“o dever de todo revolucionário é fazer a revolução” 
(Jornal O Guerrilheiro, 1968. Citado em SILVA JR, 
2015).

Martinelli é crítico à ALN, quando esta recrutava 
jovens para as ações. Considera que eram mal prepara-
dos, e que agiam por revolta, tão comum, numa juven-
tude amordaçada.  Diz ele: “... não adianta assaltar ban-
cos e colocar quadros de 18 ou 20 anos para morrer, se 
leva mais de 20 anos para criar um quadro; então, não 
se pode entregar um jovem antes que ele entenda toda 
a luta, isso não é aventura” 12 (BASTOS, 2014, p. 346).

Foram várias ações de expropriações para finan-
ciar a ALN: assaltos a bancos ou instituições financei-
ras, ou ainda, carros-pagador, além dos justiçamentos13. 
Os recursos obtidos seriam utilizados para manter as 
ações do grupo e criar uma guerrilha rural. A ação que 
Raphael Martinelli mais gosta de contar é a do assalto 
ao trem pagador da Ferrovia Santos-Jundiaí em 1968:

12. O treinamento de guerrilheiros ocorreu antes da fundação ofi-
cial do grupo. Ativistas foram enviados para Cuba, a fim de rece-
berem orientação para a formação de um grupo armado. Segundo 
Edson Teixeira Júnior após a fundação da ALN, novos exércitos, 
como eram chamados, receberam treinamento na ilha caribenha. 
(SILVA JR., 2013)
13. Os justiçamentos eram assassinatos de empresários que finan-
ciavam a ditadura, ou ainda, de militares torturadores.
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Estação da Lapa exatamente 7h03. Sobem os dois 
companheiros que davam cobertura. Após a composi-
ção alcançar a velocidade de 70 km por hora e chegar 
à altura dos armazéns do pessoal da via permanen-
te, a alavanca do breque foi acionada – apenas uma 
vez, rigorosamente de acordo com o que se planejara 
e estudara exaustivamente. O enorme trem começa 
a perder velocidade, sacudindo e fazendo um ruído 
ensurdecedor das rodas deslizando sobre os trilhos 
gelados pela manhã de inverno.
Com as metralhadoras, os guerrilheiros não têm difi-
culdade em render os vigilantes que guardam os ma-
lotes. Abrem então as portas do vagão-bagageiro e os 
malotes são colocados para fora do trem (BASTOS, 
2014, pp. 352-353).

Apesar de não ter participado diretamente da 
ação, orgulha-se por ter sido o arquiteto da operação. 
Lamenta-se apenas que nenhuma parte do que fora ex-
propriado – cerca de 108 mil cruzeiros novos – não te-
nha sido repassado para entidades ferroviárias: “não as-
saltávamos como bandidos e fora-da-lei, nós lutávamos 
para manter vivas as organizações que combatiam um 
regime de terror e de exceção” (BASTOS, 2014, p. 369).

Pouco tempo depois ao assalto do trem pagador, 
a repressão tomou proporções ainda maiores em São 
Paulo. A Operação Bandeirante, ou OBAN, foi criada 
para auxiliar o DOI-CODI, nas investigações e prisões 
dos chamados “subversivos” e contrários ao regime.

Os depoimentos eram marcados pela tortura, 
prática que fazia parte dos processos de inquirição. 
A cidade de São Paulo foi escolhida para ser a sede 
da Operação por ser considerada “centro de irradica-
ção de subversivos”. A OBAN e o DOI-CODI eram a 
afirmação do poder repressivo, órgãos criados espe-
cialmente para combater a oposição ao regime, mas 
devemos considerar que o Estado criou uma série de 
mecanismos para cercear as liberdades individuais, tais 
como a Constituição de 67, Atos Institucionais, a Lei 
de Segurança Nacional, maior atuação de Tribunais 
Militares, entre outros (JOFFILY, 2013).

Assim, o ano de 1969 foi extremamente difícil 
para a ALN, suas principais lideranças começaram a 
cair. O primeiro foi Marcos Antonio Braz de Carvalho, 
seguido do líder, Carlos Marighella.

Eu soube da morte do Mariga pelo rádio. O mais 
horrível de tudo é a forma como eles apresentavam 
o homem. Uma propaganda do assassinato, como se 
tivessem ganho uma Copa do Mundo. Os trens da 
Sorocabana passavam a toda velocidade e apitando, 

em alguns prédios avistavam-se festejos pelas jane-
las. Um espetáculo triste, se já não bastasse a própria 
notícia (BASTOS, 2014, p. 370).

Apesar da morte do líder da ALN, o grupo con-
tinuou atuando, mas de maneira muito reduzida, pouco 
a pouco, um a um foi caindo frente à OBAN. Inclusive 
o próprio Martinelli:

Fui preso pela Operação Bandeirante – OBAN, em 
1º de abril de 1970, às 3h da tarde no meu local de 
trabalho, à época eu era secretário da Cooperativa 
Habitacional União Sindical, na rua dos Andradas, 
570, em Santa Ifigênia, centro de São Paulo. Fui pre-
so por “infringir a Lei de Segurança Nacional, por 
subversão e comunismo”. Esta era a acusação contra 
mim (BASTOS, 2014, p. 373).

Na OBAN foi interrogado pelo capitão Benoni 
Albenaz e ali permaneceu por duas semanas, onde foi 
torturado tantas vezes, que diz não se lembrar mais a 
quantas sessões fora submetido. Da OBAN foi leva-
do para o DOPS14, local em que as torturas continua-
ram, por vezes, pelo delegado Fleury. Na guerrilha, 
Martinelli, usava o codinome David.

No DOPS, eu fui levado para a sala de tortura várias 
vezes. Apanhei com soco inglês abaixo da linha das 
costelas, levava choques elétricos, pau-de-arara, ca-
deira do dragão, o diabo... uma gritaria que parecia 
uma orquestra, sabe, com agentes que falavam uma 
coisa e já outro vinha e falava outra num outro tom de 
voz (BASTOS, 2014, p. 376).

Duas semanas depois, foi transferido para o pre-
sídio Tiradentes. Lá, as seções de tortura continuaram, 
agora regadas pela Copa do Mundo. Martinelli lembra 
que mesmo durante as seções de espancamentos, os 
agentes da repressão não deixavam de assistir aos jo-
gos da Copa. 

No presídio, nas celas, os presos políticos foram 
colocados, inicialmente, juntos aos presos comuns. 
Somente algumas semanas depois é que houve a se-
paração dos presos pela administração penitenciária, 
pois surgiu o medo de haver a politização dos demais 
presos.

14. O DEOPS/SP (Departamento Estadual de Ordem Política e 
Social de São Paulo) ou DOPS/SP, como passou a ser chamado, 
foi criado em 30 de dezembro de 1924. Seu objetivo era reprimir 
delitos considerados contra a segurança do Estado. Foi extinto em 
quatro de março de 1983.
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Enquanto esteve no presídio, Martinelli dedicou-
-se a escrever tudo que sabia e/ou lembrava a respeito 
das ferrovias no país, especialmente da Santos-Jundiaí. 
Numa das visitas que fiz a seu escritório, ele me mos-
trou essas anotações, feitas em enormes folhas, um im-
pressionante banco de informações a respeito da malha 
ferroviária brasileira. Considera que em algum mo-
mento isto será útil. Evidente que este material é rico 
em informações, pois foi produzido por um ferroviário 
que conhece como ninguém os trilhos e seus problemas 
país afora.

O dia a dia no Tiradentes era formado por tra-
balhos de faxina, leituras e principalmente, debates 
e discussões políticas entre os inúmeros quadros das 
várias tendências que estavam representadas entre os 
presos políticos. Mas, afirma que os membros do PCB 
não participavam das reuniões. 

Mesmo enquanto esteve em cárcere, material so-
bre Raphael Martinelli continuou a ser produzido pelos 
agentes da repressão. As investigações não cessaram 
como nos mostra o documento transcrito abaixo:

Remetemos para seu conhecimento uma relação 
de elementos presos, condenados e com preventiva 
decretada.
Este trabalho foi elaborado a pedido do Gabinete do 
Ministro do Exército com o fim de responderem com 
dados reais a campanha difamatória com respeito à 
qualidade de subversivos presos no país.
...
Raphael Martinelli – Preso em 12 de Maio de 1970. 
Indiciado em Inquérito em 1970, teve sua prisão pre-
ventiva decretada pela 2ª Auditoria do 2º Regimento 
Militar Ramon Fernandes.15 

O documento é assinado por Fichário e Arquivo 
da Ordem Social, em oito de maio de 1972 e informado 
por J. B. Klein, encarregado. O documento transcrito 
evidencia como Martinelli era qualificado pelo gover-
no militar, como um indivíduo que difamava, além de 
ser considerado subversivo.

Sua condenação foi de oito anos de reclusão, 
mas foi solto em condicional em 27 de setembro de 
1973. Apesar de a guerrilha ser ponto forte de sua tra-
jetória política, não deixa de analisar criticamente as 
ações da ALN.

15. Relação de elementos presos com condenação e preventiva de-
cretada. Oficio de A Ponte para SSP/SNI/6ª DN. Informação nº 703 
– B/72, São Paulo – 05 de Abril de 1972.

Se você me perguntar se foi positivo, eu direi que 
foi. Mas apenas do ponto de vista da repercussão 
das ações, do combate direto aos nichos militares e 
aos setores da elite. Mas não passava de um grito. 
Do ponto de vista estritamente revolucionário, nós 
não tínhamos efetivamente uma organização que pu-
desse fazer frente ao regime e muito menos que pu-
desse tomar o poder. Nesse aspecto, foi um desastre 
(BASTOS, 2014, p. 345).

A autocrítica faz parte de suas convicções, mas 
afirma também que faria tudo de novo, afinal, o espí-
rito revolucionário faz parte de sua formação política 
e social. Enxerga os erros do PCB, da ALN, e de sua 
própria ação sindical, mas observa que era necessário 
fazer algo.

Considerações finais

As experiências daqueles que viveram momen-
tos onde o Estado repressor tentou ao máximo diminuir 
os direitos sociais devem ser lembradas e valorizadas. 
Raphael Martinelli por meio de seu livro de memórias, 
palestras e entrevistas faz uma tentativa de registrar sua 
vivência, e não deixar apenas para aqueles que escre-
vem a história. Seu objetivo é apresentar sua própria 
versão a respeito do passado vivido por ele.

A ditadura civil-militar no Brasil impôs, prin-
cipalmente depois de 1979, com a Lei de Anistia, o 
esquecimento do passado. Era necessário passar uma 
borracha, seria mais “fácil” de superar, numa prática 
de “manipular a memória pública”. Mas, mesmo para 
os presos políticos, por vezes o esquecimento ajuda na 
superação dos fantasmas. Já para outros, falar sobre o 
tema contribui para o desabafo e para a denúncia. Para 
Martinelli, que viaja o Brasil apresentando-se e falando 
de suas experiências, a tortura, por exemplo, é algo que 
incomoda e evita dar detalhes, mas sabe da importância 
de suas falas, no sentido de não deixar cair no esqueci-
mento um passado que não pode voltar. 

Em 30 de setembro de 2014, Raphael Martinelli, 
com 89 anos, contribuiu com seu depoimento para a 
Comissão Nacional da Verdade (CNV), num material 
que resultou em 65 páginas. A importância da CNV e 
todas as outras criadas pelo país, em instituições públi-
cas e privadas, é o resgate da memória. Essas comis-
sões formam acervos, documentos escritos e horas de 
entrevistas, com pessoas que foram afetadas de alguma 
maneira pelo regime de exceção. 
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Martinelli faz questão de envolver-se em todas 
as atividades possíveis, no sentido da denúncia, luta 
e manutenção da memória. É um dos idealizadores e 
membro do Fórum de ex-presos políticos e do Memorial 
da Resistência, no complexo da Estação Pinacoteca em 
São Paulo, projeto que também ajudou na idealização e 
concretização. Esse espaço institucional, além de pre-
servar memória, também desenvolve atividades e deba-
tes sobre o período da ditadura civil-militar brasileira.
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OPERAÇÃO CONDOR, ONTEM E HOJE.  
A descoberta do Arquivo do Terror no Paraguai. Repressão e luta pela 

emancipação cultural e político-econômica na América Latina

Entrevista com Martin Almada* 
Daniel Perseguim** 

Karina Quintanilha*** 
Rodolfo Costa Machado****

Em entrevista no encerramento do III Congresso 
da ADHILAC (Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y Caribe), realizada na PUC-SP 
em 11 de novembro de 2016, o doutor Martin Almada 
(UNA) reconstrói a experiência pedagógica da Vila 
de Maestros, as mobilizações ‘Casa própria para 
cada professor’, seu doutorado em educação na 
Argentina que denunciou a infiltração norte-ameri-
cana via ‘Plano Camelot’, sua prisão pela ditadura 
Stroessner, na ‘Operação Condor’, como “terrorista 
intelectual”, além de registrar seu exílio na França e a 
pesquisa na ‘Revista da Polícia Paraguaia’ que con-
duziu à descoberta do ‘Arquivo do Terror’ em 1992, 
alertando: “o Condor ainda voa”, com troca de lista 
de “subversivos” pelos militares, pondo em risco a 
classe pensante da América Latina.

Figura histórica da luta contra as ditaduras mi-
litares e defensor da emancipação político-econômica 
e cultural da América Latina e Caribe em relação aos 
grilhões imperialistas de potências militares e grandes 
corporações empresariais, Martin Almada é um com-
batente incansável. Há poucos meses de completar 80 
anos, a vitalidade nutrida por quem converteu a dor em 
coragem, como diz, impressiona a todos que tomam 
contato com ele. Com sua maneira entusiasmada de 
carregar adiante a luta internacionalista contra a im-
punidade dos crimes de Estado e de seus beneficiários 
econômicos – os de ontem, nas ditaduras militares, e 
os de hoje, nas democracias –, ele contagia o seu redor 
com tamanha lucidez e vigor.

Pátria, sim. Colônia, não! Sem Coca-Cola! – 
foi o modo como Almada encerrou sua intervenção 
no Brasil, animando os presentes para a urgência da 
luta anti-imperialista hoje. A ele cabe dizer, pensa-
mos, o mesmo que o poeta Paulinho da Viola disse 
de si: “Não vivo no passado, o passado vive em mim. 
Não sou saudosista, meu tempo é hoje”. O tempo de 
Almada é a história recente e presente, especialmente 
a da América Latina, em sua luta de longa duração por 
se emancipar socioeconômica, cultural e politicamente 
dos centros hegemônicos capitalistas e de seus associa-
dos autóctones. 

Ávido de todas as realidades, a presença e sa-
gacidade intelectual de Almada são contagiantes. 
Educador incansável na luta pela emancipação huma-
na de quaisquer entraves ao livre desenvolvimento dos 
indivíduos e povos, sua figura elegantemente se perfaz 
com gentileza, crítica social e ironia. Em verdade, é um 
modo de ser, uma forma de encarar a vida e continuá-
-la na luta com os de baixo, ao seu lado, denunciando 
as violências antipopulares que marcam a história da 
América Latina e do Caribe. 

Após proferir sua conferência Operação 
Condor: violações de direitos humanos nas universi-
dades da América Latina, na mesa de encerramento 
do III Congresso da ADHILAC na PUC-SP, em 11 de 
novembro de 2016, ao lado do professor colombiano e 
refugiado político no Brasil Héctor Baéz Mondragón,1 
Almada ainda teve fôlego para nos conceder uma en-
trevista de trinta minutos.

Entrevista que reproduzimos abaixo, com notas 
bibliográficas, a fim de contextualizar historicamente o 

1. Economista e defensor dos povos originários colombianos, 
também Mondragón, ao término de sua palestra intitulada Modelos 
dos golpes de Estado na América Latina, nos concedeu uma entre-
vista que será publicada em outro volume dos anais do III Congres-
so da ADHILAC. 

* Advogado, escritor e educador paraguaio. Ativista de Direitos 
Humanos. Especialista do setor de Educação da UNESCO, Paris 
(1979- 1989), Membro do Comité Ejecutivo de la Asociación Ame-
ricana de Juristas (AAJ) e Prêmio Nobel Alternativo, 2002.
** Fotógrafo e cinegrafista.  
*** Advogada de direitos humanos pela PUC-SP.  
**** Bacharel em direito, mestre e doutorando em história so-
cial pela PUC-SP. Contato: rod.cmachado@gmail.com.
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itinerário e o pensamento deste grande educador social 
e defensor dos direitos humanos, contra os crimes de 
Estado e os de seus cúmplices financeiros. 

Almada nasceu em 30 de janeiro de 1937, em 
Porto Sastre, na região ocidental do Chaco paraguaio. 
De origem humilde, superando a precariedade das con-
dições materiais de vida que o forçou ao trabalho in-
fantil na venda de pasteis na rua, destacou-se Almada 
nos estudos na Escola Nacional de Agronomia e na 
Universidade paraguaia. 

Licenciado em Pedagogia em 1963 pela 
Universidade Nacional de Assunção (UNA), sua ativi-
dade sindicalista no magistério o fez abraçar o curso 
de Ciências Jurídicas na mesma universidade, graduan-
do-se como advogado em 1968. Dedicou-se, então, à 
defesa jurídica de sindicatos e associações de trabalha-
dores, presidindo a Associação de Educadores de San 
Lorenzo desde 1962. 

Nessa entrevista, Almada resgata a experiência 
político-pedagógica desenvolvida enquanto diretor do 
Instituto Juan Bautista Alberdi, San Lorenzo, junto 
com sua primeira esposa, a educadora Celestina Pérez, 
retratando as mobilizações da Vila de Maestros e a 
campanha Casa própria para cada professor. 

Almada contextualiza historicamente a sua tese 
de doutorado em Ciências da Educação defendida na 
Universidade Nacional de la Plata, Argentina, em 
1974. Intitulada Paraguay: Educación y Dependencia, 
a tese denuncia a infiltração norte-americana via Plano 
Camelot, além do modo como a educação oficial repro-
duz, a seu ver, a dependência socioeconômica, política 
e cultural do Paraguai em relação às potências capita-
listas hegemônicas. 

Almada também detalha na entrevista a acusa-
ção da ditadura militar de Stroessner (1954-1989), se-
gundo a qual ele seria um “terrorista intelectual”. Preso 
e torturado sob o comando do Chefe de Investigações, 
Pastor Coronel, Almada foi inquirido sobre sua tese e 
conexões internacionais com “subversivos”. “Minha 
tese de doutorado me custou também a morte de mi-
nha esposa Celestina Pérez, o confisco de nossos bens, 
torturas, mil dias nas prisões de Stroessner e mais dez 
anos de exílio. Ambos fomos vítimas da Condor”, re-
gistraria Almada em seu livro de memórias carcerárias, 
Paraguay: La Cárcel Olvidada, El País Exilado, o pri-
meiro a publicar o nome de crianças presas pela dita-
dura Stroessner. 

Aterrorizada diariamente com telefonemas feitos 
durante as sessões de tortura de seu marido, Celestina 

Pérez Almada sofreu um infarto, em 5 de dezembro de 
1974, decorrente de torturas psicológicas. O aparato 
policial-militar tentou convencer Almada, ainda preso, 
de que se tratava de um suicídio. Não conseguiu. 

Desde então, Almada passou a tentar descobrir 
as circunstâncias e os responsáveis pelo assassinato de 
sua companheira e por qual motivo militares estrangei-
ros o tinham torturado em seu próprio país. Preso e tor-
turado de 1974 a 1977, passando por vários presídios 
da ditadura Stroessner, Almada detalha as dicas que o 
conduziram às pesquisas na Revista Policial Paraguaia 
e à descoberta, ainda enquanto preso em seu ventre, da 
Operação Condor – o pacto criminoso entre as ditadu-
ras militares latino-americanas, formalizado em 1975, 
para o intercâmbio clandestino de prisioneiros políti-
cos e informações sobre opositores incriminados como 
“subversivos”.

Depois de uma greve de fome de 30 dias em 
que quase morreu, Almada conseguiu se asilar na 
Embaixada do Panamá, em Assunção, na noite de ano 
novo de 1977. Depois, foi contratado pela Unesco, na 
França, como consultor em educação para América 
Latina e África.

Na entrevista, Almada esmiúça o conjunto de 
pesquisas, pessoas e estratégias que o levaram à des-
coberta do chamado Arquivo do Terror,2 em 1992. 
Voltando ao Paraguai depois da queda de Stroessner, 
forçada por um golpe militar em 1989, Almada seria o 
protagonista na localização do Arquivo do Terror, a qua-
tro quilômetros da capital Assunção, no Departamento 
de Produções da Polícia de Lambaré. 

Após ter-lhe sido negada a existência de seus re-
gistros de prisão pelas autoridades policiais e militares, 
Almada recorreu à nova figura constitucional do ha-
beas data, exigindo informações sobre aqueles que o 
torturaram e levaram à morte sua primeira esposa. O 
recurso foi aceito pelo juiz José Agustín Fernández. 

O advogado Almada e o juiz, ao lado de um ba-
talhão de jornalistas nacionais e estrangeiros, encon-
traram o que a imprensa logo chamou, com acerto, de 
Arquivo do Terror. Almada detalha na entrevista essa 
descoberta. O Arquivo do Terror serviu ainda como 
principal acervo para o Informe Final da Comisión de 
Verdad y Justicia de Paraguai (2004-2008). 

2. Sob a guarda institucional da Corte Suprema da Justiça para-
guaia, o Arquivo do Terror hoje se intitula Museu de la Justicia. 
Centro de Documentación y Archivo para la Defesa de los Dere-
chos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. 
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Sua descoberta viabilizou, ademais, a cria-
ção do Museu Memoria y Verdad sobre el Stronismo 
(MEVES), localizado na antiga sede da Diretoria 
Nacional de Assuntos Técnicos (DNAT), a Técnica, 
temida delegacia de torturas da ditadura Stroessner 
dirigida por Antonio Campos Alum, criada sob orien-
tação do coronel dos Estados Unidos Robert Thierry. 
Campos Alum teria que abandonar o cargo de chefe vi-
talício da DNAT e fugir do país depois da descoberta 
do Arquivo do Terror, o maior acervo documental já 
encontrado sobre a Operação Condor, declarado pela 
Unesco como Memória do Mundo em 1997. Seu valor 
histórico, documental, político e jurídico foi reiterado 
como instrumento indispensável para a Justiça argen-
tina condenar penalmente agentes militares, em maio 
de 2016. 

Antes, porém, como Almada relembra na en-
trevista, o Arquivo do Terror também serviu ao juiz 
espanhol Baltazar Garzón para fundamentar a prisão 
de Pinochet como responsável pelos crimes de lesa-
-humanidade da Operação Condor, o que ocorreu em 
Londres, no ano de 1995. 

Enfim, com um tremendo fôlego, especialmen-
te depois de um dia de intensas atividades na PUC-SP 
iniciado pela manhã, Almada alerta na entrevista: “Ojo, 
cuidado. El Condor sigue volando”. 

Por último, nos contou um “causo” envolven-
do sua visita e conferência frustrada na Escola das 
Américas. 

Um pouco antes do início da entrevista com 
Almada, depois de lhe expormos um roteiro demasiado 
extenso diante do tardar da hora, o educador paraguaio 
apenas sorriu, concordando.   

M. ALMADA – Bom. Vamos amanhecer com 
isto, então [risos]. São várias perguntas. 

ENTREVISTADORES – Professor Martin 
Almada, é um prazer ouvi-lo no congresso da ADHILAC, 
no encerramento desta semana. Nós gostaríamos que o 
senhor falasse um pouco sobre o seu itinerário histó-
rico, a partir da experiência pedagógica na ‘Vila de 
Maestros’, destacando a repressão que se abateu so-
bre o senhor e sua primeira esposa, Celestina Perez 
Almada, durante a ditadura do general Stroessner...

A Vila de Maestros e as mobilizações  
‘Casa própria para cada professor’

M. ALMADA – Bom. Falar da Vila de Maestros, 
tenho que ser sincero, isto não foi um invento meu. 
Estive estudando na Universidade Católica do Chile 
e ali vi o que os chilenos chamam de associações de 
magistério, construídas em cooperativas. E isto me 
agradou. 

Então, levei a ideia do Chile, não foi uma ideia 
minha, eu a levei, sugeria a meus companheiros e, nes-
se momento, eu era presidente [do sindicato] dos pro-
fessores. No Paraguai as habitações eram feitas pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
via empréstimos e as habitações eram miseráveis. O 
Paraguai é um país muito quente, então, construíam 
habitações pequenas. Não sei como são os professores 
brasileiros, mas por lá os professores e as professoras 
tinham muitos filhos, então havia necessidade de se fa-
zer casas grandes e várias casas, verdad?!, porque che-
gam as crianças. 

Começamos e aí vieram os artistas argentinos 
para apoiar nosso movimento e, nesse tempo, podíamos 
estar na rua três pessoas, quatro já eram “subversivos”. 
E nós trouxemos, com os artistas argentinos [Leo Dan, 
María Elena, Jorge Cafrune, Horacio Guarany, entre 
outros], duas mil, três mil pessoas [nas dependências 
do ‘Sportivo San Lorenzo’]. E isso assustou o gover-
no. No começo dizíamos Vila de Maestros e depois nos 
entusiasmamos, e dizíamos Casa própria para cada 
professor paraguaio. Vnham os artistas e incomoda-
va o governo como as pessoas se mobilizavam. Nesse 
ínterim, antes não havia televisão, havia cine matine 
[Cine Gloria, de San Lorenzo], e foi passado um filme 
de Cantinflas3 – El Profe que nos agradou muito e man-
damos uma carta a Cantinflas, felicitando-o.

Cantinflas, três meses depois, via Embaixada do 
México, responde que viria ao Paraguai fazer um festi-
val na cooperativa de professores. Isto é publicado na 
imprensa e Ministro da Educação [Raul Peña]me con-
voca. Acreditei que iria ganhar uma promoção, inspetor 
de escola, que iria ascender, estava contente. Fui à loja 

3. Cantinflas foi o nome artístico de Fortino Mario Alfonso Mo-
reno Rey, ator e humorista mexicano (1911-1993) que interpretou, 
entre outros, o filme El Profe, de 1971, que expõe a história de 
um professor que chega a um povoado mexicano, em um contex-
to marcado por desigualdades socioeconômicas e pelo caciquismo 
político local e se atreve a organizar e mobilizar a população da 
localidade em defesa de sua comunidade escolar.
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comprar camisa, gravata, sapato, porque naquela época 
o ditador gostava que as pessoas tivessem o cabelo cur-
tinho e os sapatos brilhantes. Então comprei um sapato 
de verniz, conhece sapato de charol? Um sapato que 
brilha, então eu andava na rua assim [mexendo os pés] 
mostrando que meu sapato brilhava [risos]. O ministro 
me convoca às sete da manhã, eu estava seguro que iria 
ser inspetor de escola ou supervisor.

E digo: “Bom dia, senhor ministro”. 
Ele não me responde. Eu estendo a mão, e ele não me 
cumprimenta. 
Ele me pergunta: “Cantinflas vai vir?”. 
E eu disse: “Sim, ministro, ele virá”. 
“E quem é Cantinflas para o senhor?”, me pergunta. 
“Cantinflas é nosso ídolo”.

Conhece Cantinflas? É um ator de cinema mexi-
cano. Como dirigente de magistério paraguaio eu esti-
vera em uma reunião no México. Eu sabia da existência 
de Cantinflas, mas Cantinflas nunca se inteirou de mi-
nha existência. Mas eu tinha no passaporte que estive 
no México. Então, disseram que eu fui me reunir com 
Cantinflas. “Cantinflas comunista; eu comunista”. 

Bom. O ministro me disse: “Vou ter muita pa-
ciência com o senhor. Se o senhor se limita a ensinar 
como estabelece o Ministério da Educação o programa 
do ministério, se o senhor se ajustar a isso, o senhor vai 
continuar. Senão, vão lhe cortar a cabeça”. 

Doutorado em Educação na Argentina;  
prisão, tortura e morte na ditadura  
do general Stroessner

M. ALMADA – Eu me assustei. Fui bater à porta 
das embaixadas pedindo bolsa de estudos e o único país 
que m’a concedeu foi a Argentina. Fui para lá fazer meu 
doutorado em Ciências da Educação. Entre os docu-
mentos que eu levava, o fato era que eu levava, sem sa-
ber, um documento da Agência Central de Inteligência 
norte-americana (CIA). Normalmente, os documentos 
da CIA dizem secreto, confidencial ou reservado. Este 
documento não dizia nada. E no Paraguai, durante ses-
senta anos, estava proibido ler e pensar.

Não tínhamos o costume de ler. Juntei os docu-
mentos para fazer minha tese, e entrego para o meu di-
retor de tese. Ele me chama e diz: 

-Quem te deu este documento? Espionagem massiva 
da CIA no Paraguai. Você leu isto? 
-Não. 
-Então leia isto.

Foi assim que descobri, por casualidade, um do-
cumento da CIA que me deu o próprio Ministério da 
Educação. Em meu livro de tese, denuncio a primeira 
penetração massiva da CIA de controle e de espiona-
gem. E descubro, através do Plano Camelot,4 que este 
projeto não veio do Paraguai, mas sim do Chile. 

No Chile, a universidade reagiu e pediu que o 
governo retirasse do programa United States Agency 
for International Development (USAID) ou seja, um 
programa de cooperação norte-americana que, expulso 
do Chile,5 se instala no Paraguai com o Plano Camelot. 

Assim, eu ia piorando minha situação mais e 
mais. Por isso, quando me sequestraram, fui interro-
gado por militares da Argentina, do Brasil, da Bolívia, 
do Chile, Uruguai e Paraguai. Eu não podia entender 
por que tantos militares vieram me interrogar e por que 
qualificaram meu delito como “terrorista intelectual”. 

‘Crime’: ‘terrorismo intelectual’

M. ALMADA – Ou seja, cometi vários delitos. 
Um porque era diretor da escola e aplicamos a metodo-
logia Paulo Freire. Diziam, o governo e a polícia secreta 
que, por detrás de mim, existia um bispo, um sacerdo-
te que estava me guiando. A mim ninguém me guia, a 
mim me guiam meu sentimento e o meu compromisso 
com minha classe social. Mas nesse momento, a Igreja 
[católica] estava em confronto com a ditadura. 

Então, meu primeiro pecado foi aplicar a meto-
dologia Paulo Freire. Meu segundo pecado foi o fato 
de ter denunciado a penetração e a espionagem massiva 
da CIA no Paraguai, em todos níveis. Estamos falan-
do da década de 1970. Em 1974, volto da universidade 

4. “O Projeto Camelot nasceu em 1964 com a paternidade do Spe-
cial Operations Research Office (SORO) do Exército dos Estados 
Unidos, ao som das fanfarras que celebravam condignamente a 
maior subvenção jamais concedida a um projeto de ciência social” 
(HOROWITZ, 1969, pp. 4-5).  
5. “Todos os jornais concordaram em que o Projeto Camelot ti-
nha ‘o intuito de investigar a situação militar e política vigente no 
Chile e determinar as possibilidades de um golpe antidemocráti-
co’. Depois dessa reação chilena generalizada, era evidente que 
o Projeto Camelot não podia sobreviver, pelo menos no Chile” 
(HOROWITZ, 1969, p. 15).
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[Argentina] para o Paraguai. Termino meu doutorado 
na Argentina e, em uma noite, a polícia secreta me 
sequestra. 

No Paraguai, havia um veículo especial,6 existia 
um veículo que era um centro de tortura móvel, onde se 
torturava, um veículo fabricado pela General Motors, 
marca Chevrolet, preparado para torturar.

Me jogam na caminhonete e aí se inicia a pri-
meira tortura, da escola até a polícia secreta, durante 
quinze quilômetros. E depois, já diante de um tribunal 
militar, queriam saber quem me deu este documento. 

- Foi Pequim, foi Havana ou Moscou? [risos]. 
- O governo [paraguaio] que me deu o documento.

Bem, finalmente, disseram que eu era “terrorista 
intelectual” e me mandaram para a Comisaria Primera, 
onde estava a Interpol. Eu já conhecia todos os meus 
torturadores, mas não sabíamos seus nomes e, à dife-
rença da Argentina, Brasil, Chile, no Paraguaia a tortu-
ra era feita “á cara descoberta”. Conhecíamos todos os 
torturadores, mas não sabíamos os seus nomes. 

‘Estamos nas garras do Condor’

Caiu preso um delegado da polícia secreta. Por 
quê? Porque seu filho estava na universidade e integrou 
o centro de estudantes, mas o delegado não avisou a 
seu chefe que seu filho se tornou “subversivo”. Ele co-
nhecia tudo. Então, aos sábados vinham os torturadores 
jogar ping-pong e futebol de salão. 

Eu lhes dizia: “Eu queria saber duas coisas: 
Como morreu minha esposa? E por que militares es-
trangeiros me torturam em meu país?”. 

E me disseram: “Estamos nas garras do Condor”. 
Disse-lhes: “O que é isto? O bicho que voa?”. 
“Não”, me disseram. “Pinochet7 e Contreras”. 

6. Conhecido como caperucita roja (“chapeuzinho vermelho”), 
referido veículo era um símbolo do terrorismo de Estado paraguaio. 
Percorrendo as ruas, sequestrava opositores da ditadura militar de 
Stroessner. Graças a Almada, um exemplar desse carro Chevrolet 
C10 Suburban está exposto no Museo Memória y Verdad sobre el 
Stronismo (MEVES).
7. “Como o inimigo tinha âmbito internacional, Pinochet traçou 
um plano internacional clandestino para derrotá-lo. Para esse fim, 
compôs uma aliança secreta com outros governos militares – Uru-
guai, Paraguai, Bolívia, Brasil e Argentina – que foi chamada de 
‘Operação Condor’, em referência ao majestoso comedor de carni-
ça que é o pássaro nacional do Chile. A ideia era fazer com que os 
Serviços de Segurança reunissem forças para perseguir e capturar 
‘terroristas’ de todas as nacionalidades, onde quer que residissem” 
(DINGES, 2005, p. 21).

Assim eu me inteirei do Condor. No ventre do 
Condor, eu me inteirei do Condor. 

Eu era recém-regresso da universidade e éramos 
43 prisioneiros e 23 camponeses analfabetos, então co-
mecei a alfabetizá-los com a metodologia Paulo Freire. 

Então, estavam me controlando, o exército e a 
polícia e logo me acusaram de estar doutrinando-os em 
marxismo-leninismo [risos]. 

Me retiram da Interpol [Comisaria Primera] e 
me levam ao Sepulcro dos Vivos, onde estava o Comitê 
Central do Partido Comunista. Me colocaram ali, onde 
conheci um argentino, Amilcar Latino Santucho. Eu 
não conseguia entender porque estava um argentino 
ali conosco. Mas o argentino me conta que ele caiu 
com um chileno, Jorge Fuentes Alarcón, dirigente do 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Eu estava perdido. Por que vieram militares es-
trangeiros me torturar, por que estavam presos comigo 
argentinos, chilenos etc.?

Por último, por má conduta me enviam ao cam-
po de concentração de Emboscada. Então, ali éramos 
mais de 400 prisioneiros, uma médica de pais alemães, 
Gladys Sanneman,8 me fala pela terceira vez do Condor. 

O segundo que me falou foi Santucho. O primei-
ro que me disse “estamos na garra do Condor” foi o de-
legado de polícia Mario..., um delegado, es verdad?! E 
um dia o delegado não queria mais falar e me disse – e 
a mim disse uma palavra que me encheu muito: “Olhe, 
o senhor é inteligente. Mas no Paraguai não se deve 
ser inteligente. O senhor é inteligente. O senhor leia a 
Revista Policial e ali está tudo”. 

Então, pus em meu chip aqui [apontando para 
cabeça], guardei o que me disse o delegado. Saio da 
prisão, saio de Emboscada, vou para o Panamá, faço 
uma greve de fome, intervêm a Anistia Internacional, 
o Comitê de Igrejas, enfim, foi uma organização de 
muita gente. Stroessner me expulsa do país, vou para o 
Panamá, do Panamá para Paris. 

Em Paris, trabalhei na Unesco como consultor 
para a América Latina. Mas eu não podia ir à América 
Latina, nem à África, meu chefe disse [bravo] ‘o se-
nhor fica aqui, o senhor não se move daqui’9 [risos], 

8. Gladys Meilinger Sannemann escreveu um livro pioneiro inti-
tulado Paraguay en el ‘Operativo Condor’. Represión e Intercam-
bio Clandestino de Prisioneiros Políticos. Paraguay:RP Edit., 1989. 
9. Em sua conferência, Almada relembrou que teve problemas 
com seu chefe na Unesco, ao se recusar, como enviado à África, a 
assinar um plano educacional que, a seu ver, serviria apenas para 
recolonizar a região, visto que se reforçava sua subordinação es-
trutural aos centros hegemônicos capitalistas. “Isso tanto o Banco 
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então fico em Paris. E descubro que havia muitos brasi-
leiros refugiados, chilenos, argentinos, bolivianos, etc. 
Vou e descubro um outro mundo. Eu não estava só! 
Minha tragédia não era pessoal. Era global. Era regio-
nal. Descubro um sacerdote que me ajudou a entender 
o que era o Condor, Charles Antoine10 [interrupção]. 

O senhor que me disse foi Mario Mancuelo, ago-
ra me recordo, o delegado de polícia que me disse “es-
tamos nas garras do Condor”. Foi a primeira vez que 
escutei, no ventre do Condor, a palavra Condor. Até 
então, eu não tinha ideia do que se passava comigo. 

Por que torturaram minha esposa e mataram mi-
nha esposa? Porque me submeterem a uma condição 
infra-humana? Por que me disseram que eu era um 
“terrorista intelectual”?  Supostamente eu era inteli-
gente [risos]. 

O caminho da pesquisa à descoberta do Arquivo 
do Terror, o maior acervo documental sobre a 
Operação Condor na América Latina e Caribe 

ENTREVISTADORES – Uma última pergun-
ta. Professor Martin Almada nos disse agora que, a 
partir da sua prisão, estudando a ‘Revista da Polícia 
Paraguaia’, a partir de uma dica de um delegado, no 
exílio da França passa a investigar onde possivel-
mente estariam os arquivos da repressão. O senhor 
poderia comentar um pouco como foi a sua volta do 
exílio da França para o Paraguai e o que o conduziu 
à descoberta destes arquivos, em 1992, que a Unesco 
declarou como ‘Memória do Mundo’? 

M. ALMADA – Bom. Em Paris, descubro que ha-
via uma grande colônia paraguaia de filhos de militares 
fazendo pós-graduação. Nesse momento eu estava com 
três filhos pequenos e minha mãe e ela não falava nem 
castelhano e nem francês. Ela se aborrecia. Meus filhos 

Mundial como o Banco Interamericano sabem muito bem, por isso 
criaram as oficinas responsáveis por elaborar o modelo educativo 
e, logicamente, desde Washington, inspirado na metodologia do 
educador brasileiro Alves de Mattos, especialista na dosagem do 
conhecimento segundo as classes sociais”.
10. “Em Paris, consegui acumular quase todos os números da Re-
vista Policial do Paraguai e o padre jesuíta Charles Antoine me 
colocou a par da intervenção do presidente da Bolívia, Hugo Ban-
zer, que criou a ‘receita’ para combater a Igreja católica por dentro, 
contra os bispos, padres, freiras e leigos comprometidos com a Teo-
logia da Libertação. Foram também muito importantes as contri-
buições do jornalista francês da TF1 de Paris, Pierre Abramovich, 
que depois visitou os Arquivos” (ALMADA, 2015, p. 22). 

na escola, minha mãe sozinha em casa, sem entender a 
televisão, queria voltar para o Paraguai. E eu, preocu-
pado, sem saber o que fazer com três criaturas, sozinho. 

Eu estava doente porque saía de uma greve de 
fome, verdad?!. Aí descubro que havia uma grande co-
lônia do Paraguai em Paris. Na minha vida nunca fu-
mei, nunca tomei álcool, mas como eu tinha status di-
plomático, passei a comprar muita bebida alcoólica, as 
melhores bebidas de Paris, os melhores vinhos de Paris, 
cigarros, e enchi minha casa. E, aos sábados, abria as 
portas aos estudantes de pós-graduação, a maioria fi-
lhos de militares que almoçavam em minha casa. 

Minha mãe cozinhava e falava em guarani. Eu 
nunca aparecia. E depois eu perguntava a minha mãe: 
“O que pensa esta gente?”. E me minha mãe dizia: 
“Este é bom. Não se aproxime do outro, que é mau”. 
Eu tomava nota. Existia uma companhia paraguaia 
[Aerolineas Paraguaias] que viajava para a Europa, 
por onde vinham, não os militares, mas as esposas, as 
garotas e as filhas. 

Nunca tive veículo ou carro em Paris, eu andava 
de metrô, mas quando ia para o aeroporto esperar essas 
moças, eu alugava os carros mais luxuosos possíveis. 

Na Unesco existem dois comedores (restaurante, 
cantina), um diário, de funcionários e outro para chefes 
de Estado, presidentes da República, reis e príncipes. 

Eu levava essa gente, essas moças, aos lugares 
mais distintos. E vestia os trajes mais caros de Paris 
e falávamos de qualquer coisa, da moda, de perfume, 
mas nunca falei de política. Um dia uma menina me 
disse: 

- Professor, em que posso ajudá-lo no Paraguai? 
- Eu respondi: mande-me a Revista Policial. 
- E para que, professor? – perguntou. 
- Segundo os franceses, a revista científica mais im-
portante da América Latina é a Revista Paraguaia da 
Polícia. Sou advogado e, quando me aposentar das 
Nações Unidas, eu vou voltar para o Paraguai para 
exercer minha função de advogado especialista em 
balística, com a ajuda dos franceses. Quando me apo-
sentar e voltar para o Paraguai....
 
Então, cada avião que vinha me trazia essas re-

vistas policiais e eu as levava a um sacerdote, Charles 
Antoine, e seguimos os passos – as promoções, os 
aniversários, os casamentos – e, assim, identificamos 
três lugares possíveis. No Paraguai, há casas muito 
luxuosas que são, ou de militares, ou de traficantes de 
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drogas, que são chamadas de palacete. Cai a ditadura 
[de Stroessner em 1989], eu volto ao país. Fui o pri-
meiro paraguaio doutor em educação, o primeiro pa-
raguaio a chegar às Nações Unidas e eu vinha de Paris 
e, em Assunção, eu alugava os carros mais espaçosos, 
me sentava no fundo e olhava para o teto. E todos me 
acreditavam importante e rico. Então, onde eu descon-
fiava que havia algo, dizia: “Quero comprar um pala-
cete, ou... quero construir um palacete aqui”. Assim foi 
que cheguei até um lugar e encontrei uma avó, que me 
disse: 

- O senhor é Martin Almada, o professor combatente? 
- Sim, avó. 

Ela me abraça, me beija e rapidamente muda de 
atitude e me olha com ódio: “Rá, vocês que se foram 
agora voltam como heróis”. 

Pois eu saí todos os dias nos diários, na televi-
são, eu era muito agasalhado pela imprensa e ... “vocês 
voltam como herói, e nós outros seguimos sofrendo”. 

“E porque, avó, me diz isto?”. Ela me conta que 
o chefe da polícia secreta local queria comprar sua pro-
priedade muito barata. Ela se nega, a polícia sequestra 
seu filho, torturam-no, ‘comunista’, então ela negocia 
a propriedade para que entreguem seu filho vivo em 
troca da propriedade barata. Mas ela muda de atitude 
novamente, volta a ser carinhosa, e me diz:

- Professor, não venha aqui quando chove, quando há 
relâmpago. 
- E porque, avó? 
- Por que os argentinos choram, os chilenos choram, 
brasileiros choram.
- Nesse edifício estão eles? 
- Não, são almas penadas. 

Pensei, isto é Condor. Era ali, o Plano do Condor 
que eu trazia de Paris, através da revista. 

Neste ínterim, recebi uma chamada telefônica de 
uma senhora que queria falar comigo, e me trouxe o 
Plano do Condor. Olhei os sapatos dela. No Paraguai, 
as esposas de militares e dos traficantes de drogas usam 
dente de ouro, ouro [na orelha], ouro [no pescoço], 
ouro [no pulso], tudo de ouro, e quando vi a mulher – 
toda de ouro – eu disse: “Esta é esposa de um capo”. E 
ela me entregou: “Aqui está o Plano do Condor”. 

Então falei com o juiz [José Agustín Fernández], 
mas não lhe contei que eu já estava com o Plano. Disse 
que havia a possibilidade de o conseguirmos. Diga a 

data em que teremos de ir. Disse que, 24 horas antes, 
teríamos o Plano. Eu já tinha o Plano comigo. Então, 
chegou o dia e a hora. 

O juiz me disse: “Onde nos encontramos?”. 
“Em frente à TV 13”. 
Fomos e encontramos quatro ou cinco toneladas 

de documentos. Agora, são três toneladas. Temos a im-
pressão de que a Embaixada dos EUA fez uma limpeza 
dos documentos relativos à vida privada do presidente 
[Andrés Rodriguez Pedrotti] e de sua equipe, porque 
o novo presidente era o czar da droga e chegaram os 
norte-americanos para limpar os antecedentes da droga 
e, no fundo, ficou o Condor. Não se deram conta e nós 
pegamos isso.

E depois soubemos pela imprensa que existia um 
juiz espanhol, Garzón, o avisamos e ele foi ao Paraguai. 
Entregamos tudo a ele. Garzón já tinha muito sobre o 
Condor, bastante. Mas faltava um documento: a ata de 
nascimento do Condor.11 E isto foi o determinante para 
a prisão de Pinochet, em Londres, no ano de 1998.  

“O Condor segue voando”

M. ALMADA – O que eu gostaria de dizer, agora, 
para completar, é que o preocupante para mim é que, à 
luz dos documentos que encontramos, o Condor segue 
voando, hoje. 

O que encontramos? Encontramos um documen-
to de um coronel paraguaio, coronel de inteligência 
Francisco Ramón Ledesma,12 que escreve uma carta 

11. “O Condor foi posto em marcha no dia 25 de novembro de 1975. 
Nos Arquivos encontrou-se um convite para a reunião constituinte, 
chamada de Reunião de Trabalho de Inteligência Nacional. Assim 
constava no convite do coronel Manuel Contreras (morto recente-
mente, cumprindo condenação), Diretor de Inteligência Nacional 
(DINA) do Chile, ao Chefe de Polícia do Paraguai, general Francisco 
Britez Borges, para participar da reunião em Santiago do Chile de 25 
de novembro a 1º de dezembro de 1975. (...) Na reunião seria tratado 
um documento de sete páginas denominado Os fundamentos da luta 
contra a subversão comunista, além da proposta de criação de um 
Banco de Dados (algo similar ao que tem a Interpol em Paris, da 
mecânica de consulta, do sistema para cifrar e decifrar informações, 
do sistema de coordenação etc.” (ALMADA, 2015, p. 16). 
12. “O Condor continua voando... Mas nem tudo terminou; o Condor 
continua voando. Em 1997, encontramos em Assunção um documen-
to que continha um importante segredo militar: o coronel paraguaio 
Francisco Ramón Ledesma, Oficial de Enlace, dirige-se, no dia 10 
de julho de 1997, ao coronel equatoriano Jaime del Castillo Baez, 
secretário-executivo da XXII Conferência de Exércitos Americanos 
(CEA), manifestando o seguinte: ‘aqui lhe envio a lista dos subver-
sivos paraguaios do primeiro semestre de 1997, solicitada por você 
com a finalidade de elaborar a Apreciação Combinada da Situação 
Subversiva no Continente (ACSSC)” (ALMADA, 2005, p. 30). 
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para um coronel equatoriano, dizendo: “Aqui segue a 
lista de subversivos paraguaios, a seu pedido, para que 
prepare a lista de subversivos da América Latina”. 

Então, chamamos o coronel ante a Justiça e, nor-
malmente no Paraguai, salvo raras exceções, os milita-
res paraguaios não se distinguem por suas luzes, senão 
por suas sombras. Este militar trouxe um livrinho e 
passou a contar ao juiz como era o Condor hoje e como 
estava funcionando e que Pinochet, em uma reunião em 
Bariloche, na Argentina, em 1995, disse a todos os mi-
litares: “Olho, cuidado, que detrás da democracia estão 
os comunistas” [risos]. 

Bem. Ele contou que o Condor II se chama ago-
ra Conferência de Exércitos Americanos (CEA), que 
se criou no Canal do Panamá para contra-arrestar a 
Revolução Cubana. Mas que, agora, mudaram suas 
metas, é para a cooperação militar em caso de chu-
va, de tufão, terremotos, para “fazer o bem”, mas no 
fundo trata-se de intercambiar a lista de subversivos, 
sobretudo de intelectuais, estudantes universitários, 
universidades. 

“O Condor segue voando”. 
E o preocupante é que o Condor pode atacar ou-

tra vez a classe pensante da América Latina: a elimi-
nação física. Apontam-nos como medíocres, mas eles 
desconfiam dos inteligentes. Então, minha função é que 
eu converti minha dor em coragem e isto me dá impul-
so para sair ao mundo e dizer: 

“Olho, cuidado, que seguem preparando as listas 
de subversivos”. 

“Que Brasil segue enviando suas tropas ao Fort 
Bening,13 no Estado de Geórgia, EUA. Brasil, Paraguai, 
Peru, México, Panamá, são os países que mais enviam 
suas tropas para se capacitar, agora, em tortura.

13. Em A tortura como arma de guerra, Leneide Duarte-Plon, que 
entrevistou o general francês Paul Aussaresses, situa a importância 
do Fort Bening. “O próprio general Augusto Pinochet, assim como 
muitos militares que participaram do golpe no Chile, fez estágio 
no Fort Benning, onde Aussaresses ensinara. Argentinos, brasilei-
ros, uruguaios, bolivianos e paraguaios estagiaram tanto no Fort 
Benning quanto no Fort Bragg, onde o francês também ensinou. 
Aussaresses reencontrou alguns ex-alunos no Brasil, quando serviu 
em Brasília como adido militar, oficialmente de 4 de novembro de 
1973 a 6 de novembro de 1975” (DUARTE-PLON, 2016, p. 52).

Visita à Escola das Américas, lembrança  
para o Museu Memoria y Verdad Sobre el 
Stronismo (MEVES)

M. ALMADA – E finalmente isto é para uma risa-
da, verdad?! Um dia recebo o telefonema da Embaixada 
dos EUA e alguém me diz por telefone: 

- Aqui está o general-comandante da Escola das 
Américas e gostaria de saudá-lo.
- Para mim seria uma honra. 
- Você gostaria de falar com ele? 
- Com muito prazer, um general-comandante quer fa-
lar comigo... [risos]. 
- Poderia vir à Embaixada? 
- Onde vocês quiserem, eu vou.

Fixamos o dia e a hora e fui à reunião. Na porta 
da Embaixada, estava me esperando o general-coman-
dante da Escola das Américas que me disse: “Para nós 
será um honor [com sotaque norte-americano], vai ser 
um honor que, no ano acadêmico para todos os milita-
res da América Latina, o senhor dê a sua mensagem, 
sua mensagem, pelos direitos humanos”. 

Eu apenas sorri e nada mais. Entramos no edi-
fício, em um salão enorme, vi uns 50 ou 100, solda-
dos norte-americanos, uns sentados, outros encostados, 
cabelos negros, militares paraguaios, mais ou menos 
80 e 100. E nós com o general-comandante na mesa. 
Apertam um botão e mostram um filme de 12 minutos 
sobre como é a Escola das Américas, hoje. 

E me disse: “Que te parece isto? Isto não é mais 
Panamá, isto já é outra coisa”. 

Eu digo: “Você pode contar com o meu apoio 
com uma condição. Eu vejo que, no filme, 80% são 
para matar e 20% para direitos humanos. Se você in-
verter isto, 80% para direitos humanos e 20% para ma-
tar, como representante da classe docente, como não o 
apoiar?!” 

A ele isso não agradou e me diz depois, 
vagorosamente: 

“Onde se encontra este papel que ensina como 
manter vivos os torturados?”. 

Eu disse: “Olhe, general-comandante, o senhor 
sabe que eu fui torturado pelos senhores, e este ouvido 
não funciona”. Eu ouço bem, mas disse que perdi o ou-
vido na tortura. 

“Você quer me falar um pouco mais alto? Você 
quer repetir, general, eu não escuto”. 
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E ele repete (eu queria fazer com que os milita-
res paraguaios ouvissem). 

“Você quer me repetir por última vez, aproxime-
-se mais, general-comandante, não escuto bem”... [ré, 
ré, fingindo-se de surdo]. 

Ele fez, então, uma última tentativa, e me disse: 
“Você aceitaria receber o broche da Escola das 

Américas. Queremos que você use isto”. 
“Mas com muito prazer”. 
“Aceitaria uma foto?”. 
“Para mim é un honor [com sotaque norte-ame-

ricano], general-comandante”. 
Me colocam o broche e me tiram uma foto, mas 

o general-comandante ficou desiludido comigo, por-
que não conseguiu que eu proferisse a aula magistral 
(inaugural) para todos os militares da América Latina 
naquela abertura de ano letivo. Por último, ele chamou 
um coronel paraguaio e lhe disse: “Acompanhe este 
senhor até a porta” [risos]. Me acompanha o coronel, 
estávamos chegando na porta e me disse o coronel 
paraguaio: 

“Você é um macho, professor, você é valente. 
Como desafiou o general-comandante?! Você é valente 
e isto me agrada. Meu pai havia falado do senhor, ele 
gosta muito de você”. 

“Saúde a seu pai” [risos], disse. 
Agora, este broche [da Escola das Américas] 

está no Museu [Memória y Verdad sobre el Stronismo 
– MEVES] para mostrar, com a bandeira norte-america-
na, que eles seguem formando torturadores. 
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JURACY MAGALHÃES EM DOIS TEMPOS:  
o interventor contra Vargas e o aliado hostil de Antônio Carlos Magalhães

José Alves Dias* 

Carlos Nássaro Araújo da Paixão**

A recente história brasileira foi marcada por dois 
grandes períodos ditatoriais: o Estado Novo imposto 
por Getúlio Vargas entre 1937 e 1945 e a ditadura mi-
litar, iniciada com a articulação burguesa de um golpe 
contra o presidente João Goulart em 1964, gerida pelos 
militares das Forças Armadas até o final do governo de 
João Figueiredo, em 1985. Dentre os militares que ti-
veram inserção na política durante grande parte dos pe-
ríodos acima referidos, Juracy Montenegro Magalhães, 
cearense de nascimento e baiano por opção, foi um dos 
mais atuantes. 

Ao chegar à Bahia como interventor em 1931, 
sob a tutela de Juarez Távora,1 foi imediatamente re-
chaçado pela oligarquia local, no entanto, fixou-se e 
ampliou suas bases políticas de maneira exponencial 
nos anos subsequentes. Do mesmo modo que seu patro-
no, rompeu com Getúlio Vargas quando este se decidiu 
pelo continuísmo à revelia dos demais operadores da 
Revolução de 1930 e foi um dos opositores mais vigo-
rosos após 1945, no diretório da União Democrática 
Nacional (UDN) na Bahia. Exatamente nessa condição, 
se aproximou do médico e deputado federal Francisco 

* Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), professor titular do Departamento de História e 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória: Lingua-
gem e Sociedade (PPGMLS) da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB). Contato: jdiashistory@gmail.com
** Doutor em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universi-
dade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Professor do Insti-
tuto Federal BAIANO- Campus Guanambi. Contato: carlos.hyst@
gmail.com.
1. Juarez do Nascimento Fernandes Távora, também cearense, par-
ticipou do movimento tenentista em 1922, ocasião em que foi preso; 
no entanto, foi posto em liberdade provisória até ser comunicado de 
que voltaria à prisão, perderia a patente de capitão e seria excluído 
do Exército. Decidido a resistir desertou e conspirou contra o gover-
no federal, participando da Coluna Prestes e de outros movimentos 
similares. Na clandestinidade cumpriu exílio na Argentina e voltou 
ao Ceará para conspirar contra o presidente Washington Luís, no mo-
mento em que foi abrigado por Juracy Magalhães. Com a vitória da 
Aliança Liberal e o início do Governo Vargas, passou a influenciar 
a ponto de ser considerado o vice-rei do Norte, entretanto, rompeu 
com Getúlio e conspirou contra ele visando à sua deposição em 1945 
e influenciando no seu suicídio, em 1954.

Peixoto de Magalhães Neto, pai de Antônio Carlos 
Magalhães, de quem seria padrinho político durante os 
primeiros anos da ditadura, nos quais o ex-interventor 
de Vargas foi bastante prestigiado. Pouco depois, seria 
a vez de ACM conspirar para afastar seu benfeitor da 
política baiana promovendo acusações de corrupção e 
favorecimento no serviço público.

Em meio a essa rede de conspirações envolven-
do o político Juracy Magalhães, aparece uma aparente 
contradição, às vezes percebida no apoio à oligarquia 
agrária da Bahia, no momento em que a Aliança Liberal 
havia expurgado grupos similares em Minas Gerais e 
São Paulo, ou observada numa possível incoerência 
entre seus elogios à democracia liberal nos Estados 
Unidos e seu apoio irrestrito à ditadura no Brasil. 

Longe de ser uma incongruência, o comporta-
mento do militar, que em 30 anos passou de tenente a 
general, é absolutamente compreensível se forem ana-
lisadas as nuanças de sua trajetória política. O perfil 
autoritário de sua conduta, a convicção da democracia 
liberal como opção de governo e a vinculação social 
com a burguesia industrial, notada inclusive na sua tra-
jetória empresarial, são características que conforma-
das com a história política brasileira e as estruturas de 
poder que organizaram durante o período republicano, 
delineiam o cenário adequado para a atuação multifor-
me de Juracy Magalhães.

A perspectiva desse texto é contribuir para uma 
análise mais ampla das quadras ditatoriais em que esti-
veram inseridos personagens influentes da História do 
Brasil e que por conseguinte, foram indispensáveis à 
organização dos períodos democráticos que lhes suce-
deram. O problema central que se coloca não é somente 
os embates intergrupais pelo poder, mas sobretudo, o 
esboço das organizações socioeconômicas que estrutu-
ram essas relações de poder.
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Nacionalismo e descentralização política

No ano de 1930 ocorreu o movimento que der-
rubou a já combalida República Liberal Oligárquica. 
Este contou com a participação e, acima de tudo, a li-
derança de elementos ligados às oligarquias estaduais, 
tais como Getúlio Vargas e Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, respectivamente presidentes do Rio Grande 
do Sul e de Minas Gerais, além de Osvaldo Aranha, 
José Américo e Virgílio de Melo Franco. O outro grupo 
foi formado por militares, em geral oficiais de baixa 
patente, muitos deles ligados aos movimentos de rebel-
dia militar que ocorreram no decênio anterior, cujos lí-
deres eram Juarez Távora, Cordeiro de Lima, Eduardo 
Gomes e incluiu, igualmente, o tenente recém-forma-
do, Juracy Magalhães.

De acordo com as memórias de juracisistas sobre 
o movimento tenentista da década de 1920, o objetivo 
era reformar a condição já existente, visto que muitos 
estavam imbuídos de uma missão que visava republi-
canizar a república, redemocratizar a democracia e re-
vitalizar a vida nacional, contra as oligarquias que he-
gemonizavam a vida política do país (MAGALHÃES, 
1957, p. 16). 

Sendo assim, o pacto heterogêneo da Aliança 
Liberal, principalmente nos discursos dos jovens mili-
tares, estava marcado por um conteúdo fortemente mo-
ralista e reformista, cujo cerne era o aperfeiçoamento 
das instituições republicanas. A plataforma de ideias 
liberais constava de pontos, tais como: “anistia, revo-
gação das leis opressoras da liberdade de pensamento, 
voto secreto, reforma do ensino, legislação social e me-
didas para o desenvolvimento econômico” (GUEIROS, 
1996, p. 74). 

A despeito destas formalidades programáticas, 
este grupo formado pela jovem oficialidade, não pos-
suía uma base social para, livres de quaisquer compro-
missos, estabelecer minimamente as suas pretensões 
reformistas. Francisco Weffort destacou a incapacidade 
das classes médias, pretensamente representadas pelos 
jovens oficiais, para a tarefa de dotar o movimento de 
1930 de um caráter verdadeiramente democrático. Em 
primeiro lugar, tiveram que formar aliança com seus 
antigos adversários, responsáveis pelas perseguições 
aos movimentos rebeldes da década de 1920 e, contra-
ditoriamente, aliaram-se aos coronéis para derrubar o 
poder da oligarquia. Em vista disso, os primeiros anos 
pós 1930 foram marcados “com sua posição de luta 

contra as instituições oligárquicas remanescentes, mas 
não encontram condições para chegar ao controle do 
poder” (WEFFORT, 1978, p. 65).

Em contrapartida, para Florestan Fernandes 
aquilo que se convencionou chamar de crise do sistema 
oligárquico e que resultou na, também convencionada, 
Revolução de 1930, foi a emergência de um processo 
de transição, uma reorganização das estruturas de po-
der, a partir da qual se iniciaria a configuração de um 
poder burguês e da dominação burguesa no país. Mas 
ele não deixou de ressaltar a força do passado neste 
processo, ou dito de outro modo, a passagem de um 
período a outro seria negociada com os setores oligár-
quicos, e em grande medida sob a hegemonia destes 
(FERNANDES, 1975, p. 203). 

Os conflitos entre as diferentes frações da classe 
dominante, que ficaram latentes neste momento de ir-
rupção do movimento político-militar, acabaram com o 
monopólio do poder da oligarquia tradicional, mas pos-
sibilitaram a volta ao poder em outros termos, de forma 
que em relação ao poder mantido pela oligarquia, ocor-
reu uma transformação em sua natureza e, principalmen-
te, em sua relação com o Estado. Ele estava em vias de 
renovação “recompondo aquele padrão de dominação 
segundo as injunções da ordem social emergente e em 
expansão” (FERNANDES, 1976, p. 208). 

Após esta acomodação entre interesses que se 
chocaram, mas que em última instância, eram de uma 
mesma natureza e, pode-se mesmo dizer, convergentes, 
o que se viu após 1930, e em todas as suas transfor-
mações posteriores, foi um processo que o sociólogo 
Florestan Fernandes denominou de consolidação con-
servadora da dominação burguesa no Brasil. E nesta 
análise, ele destacou firmemente a natureza oligárquica 
desta burguesia (FERNANDES, 1976, p. 209).

O movimento de 1930, por conta da estrutura 
socioeconômica do Brasil naquele contexto, não pode 
ser pensado muito mais do que um momento de crise 
de hegemonia, cujo resultado gerou um regime no qual 
as partes integrantes, a saber, os setores dissidentes das 
oligarquias e elementos dos setores médios urbanos, 
pretensamente representados pelos oficiais de baixa pa-
tente, não possuíam a força necessária para o estabele-
cimento de uma supremacia política. Por outro lado, a 
burguesia nacional, porque inserida de maneira depen-
dente no sistema capitalista em sua etapa monopolista, 
não poderia assumir a sua tarefa histórica de efetivação 
de uma revolução de caráter democrático-burguês. 
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Na Bahia, os diversos setores oligárquicos, na 
capital e no interior, resistiram prolongadamente às in-
vestidas do novo regime, em estabelecer as novas ba-
ses de acesso e de exercício do poder, o que de algum 
modo explica a alta rotatividade de interventores antes 
de setembro de 1931, quando Juracy Magalhães assu-
miu o cargo. 

A trajetória política de Juracy Magalhães foi sig-
nificativamente longeva. Por aproximadamente quatro 
décadas, este personagem ocupou diferentes cargos nas 
diversas instâncias e esferas no aparelho de Estado do 
Brasil. Foi interventor federal, em 1931; governador 
em duas oportunidades, 1935 e 1958; deputado federal 
e senador, além de adido militar, embaixador e ministro 
da Justiça e das Relações Exteriores; foi também pre-
sidente de estatais como Petrobrás e Vale do Rio Doce. 
Além disso, esteve envolvido em conspirações e na 
derrubada de governos nos anos de 1930, 1945 e 1964. 

O primeiro cargo que exerceu foi o de Interventor 
Federal na Bahia, cuja posse se deu em dezesseis de se-
tembro de 1931. Juracy Magalhães foi escolhido para 
o posto por Getúlio Vargas, então chefe do Governo 
Provisório desde a vitória do movimento político-mi-
litar em 1930, em um contexto de grave crise políti-
ca nos estados e da tentativa de pacificá-los e melhor 
controlá-los a partir da militarização das interventorias 
(PANDOLFI, 1980, pp. 346-354).

Para garantir a sua sustentação política em um 
Estado marcado pela instabilidade e pela inconstância 
dos interventores, o tenente de vinte e seis anos de idade 
construiu alianças com as diferentes frações das classes 
dominantes da Bahia: pactuou com os coronéis do ser-
tão, através da Concentração Sertaneja; comprometeu-
-se com os representantes da burguesia comercial, atra-
vés da Associação Comercial da Bahia; ajustou-se com 
os setores ligados à economia cacaueira, através do 
domínio político da região sul , principalmente a partir 
das operações do Instituto do Cacau, fundado em 1931. 
Não obstante todos os acordos supracitados, efetivados 
em nível estadual, o multifacetado líder investiu tam-
bém, na capital, agregando uma série de intelectuais, 
acadêmicos e líderes políticos da cidade de Salvador, 
que na ânsia de continuarem atuando nas esferas do 
aparelho estatal, estabeleceram alianças com o bloco 
no poder em formação.

A postura política do tenente interventor, contu-
do, respondeu às condições impostas pela correlação de 
forças circunstanciais, na qual a necessidade premente 
era equalizar a nova condição política nacional com a 

tradicional dominação dos coronéis. Na Bahia, isso so-
mente foi possível quando o tenente varguista transigiu 
e negociou com os diversos grupos de classe dominante 
local: bacharéis, comerciantes e políticos profissionais 
da capital, chefes locais e coronéis do interior. E desse 
modo, seguindo a proposta de centralização política e 
econômica preconizada pelo regime que buscava a mo-
dernização capitalista do Brasil, Juracy Magalhães, in-
tegrado à classe dominante baiana, estabelecia também 
as bases deste mesmo processo na Bahia. 

Antes mesmo de tomar posse oficialmente, o te-
nente indicado por Vargas aproximou-se de políticos 
experientes e tradicionais das oligarquias baianas, en-
tre os quais, Pedro Lago que o recebeu em uma reunião 
política – aliás, bastante venturosa para o governador 
eleito e não empossado – e este indicou nomes que 
se tornariam importantes aliados como por exemplo, 
Medeiros Neto, Altamirando Requião e Marques dos 
Reis (MAGALHÃES, 1982, pp.74-75). 

Outro nome fundamental para o fortalecimen-
to de sua base de apoio político foi o de Clemente 
Mariani, que possuía ligações familiares com a tradi-
cional oligarquia agrária do Recôncavo e com setores 
da burguesia ligada às finanças, completando desse 
modo, o núcleo duro de seu grupo político. Além dis-
so, a sua ligação com a Casa Magalhães, uma empresa 
exportadora e financiadora dos produtores de açúcar, 
o aproximou dos representantes do comércio baiano 
(CARONE, 1975, p. 236). 

Sobre o início das suas relações com a fração 
comercial da burguesia baiana, Juracy Magalhães, em 
carta endereçada à Vargas, em 6 de maio de 1932, tra-
tou da arregimentação política de grupos das classes 
dominantes, para a formação de uma base que pudesse 
sustentá-lo politicamente enquanto estivesse no gover-
no. Para além dos grupos políticos strictu sensu, Juracy 
Magalhães se aproximou da fração comercial da bur-
guesia baiana da Associação Comercial da Bahia: 

Ontem tive uma longa conferência com o Presidente 
da Associação Comercial e outras figuras prestigio-
sas das classes conservadoras, que estão dispostas 
a abandonar a atitude comodista que sempre man-
tiveram, em benefício dos seus próprios interesses 
(MAGALHÃES, 1982, pp. 228-229).

Esta associação de classe se fazia presente 
buscando participação, requerendo a satisfação de 
seus desígnios e o atendimento de suas demandas em 
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momentos políticos mais significativos (SANTOS, 
1991, p.13). Entre os grupos da fração comercial da 
burguesia baiana, o que se fazia mais incisivo em suas 
reivindicações era aquele que representava o comércio 
de importação e exportação. Havia uma predominância 
dos interesses deste setor em relação às questões dos 
impostos e dos transportes, ou qualquer outro fator que 
pudesse dizer respeito à defesa de seus propósitos.

A relação entre os representantes da fração co-
mercial da burguesia baiana e o novo interventor foi 
marcada pela confluência dos interesses comuns. O se-
gundo necessitava de uma maior inserção nos seios da 
classe dominante, caso desejasse colocar em prática o 
seu projeto de poder. Precisava desta chancela para, ao 
menos, conseguir vencer as resistências e isolar aqueles 
grupos da oligarquia que faziam oposição à sua admi-
nistração. Em contrapartida, os primeiros precisavam 
estabelecer um contato mais íntimo com os detentores 
do poder político, caso desejassem que as suas deman-
das econômicas fossem acolhidas pelo Estado. 

Uma vez que na capital baiana a inserção so-
cial de Juracy Magalhães passava pela aliança com 
políticos tradicionais e membros da fração comercial 
da burguesia, no interior, aquele montou uma sólida 
base de apoio que alicerçou seu domínio político no 
Estado. Ele justificou sua aliança com os coronéis por-
que necessitava se “defender de velhas raposas polí-
ticas, treinadas na arte de enganar o próximo”. Além 
disso, buscou “criar um lastro político que permitisse à 
Revolução, na Bahia, uma situação estável, defendida 
de qualquer manobra de última hora” (MAGALHÃES, 
1982, p. 225).

O apoio dos coronéis como um recurso políti-
co explica-se pelo fato de que o movimento de 1930 
não alterou as estruturas socioeconômicas e nem era, 
efetivamente, o seu objetivo. Além disso, e o mais fun-
damental, era que as formas de acesso à posse da terra 
mantiveram-se intactas. Portanto, o mandonismo local, 
a dependência do trabalhador no campo e a existência 
de formas de exploração do trabalho pré-capitalista, 
ainda grassavam nos sertões baianos e a manutenção 
dessa situação impossibilitava que qualquer agrupa-
mento político tivesse sucesso, sem que passasse pelo 
crivo seletivo e angariasse o apoio significativo dos 
coronéis. 

No entanto, como a resistência era grande, um 
plano muito astuto foi elaborado e executado, qual seja, 
a eliminação de intermediários locais para que Juracy 
Magalhães pudesse estabelecer uma estrutura política 

que tivesse o município por base. Neste sentido, o in-
terventor destacou do seguinte modo a sua aliança com 
os chefes locais: “Eles assumiram compromissos políti-
cos comigo e exerceram uma liderança correta, trazen-
do muitos louros para minha pessoa” (MAGALHÃES, 
1982, p. 83). 

Ele buscou minar o poder dos principais políti-
cos tradicionais e estabeleceu alianças com aqueles de 
menor expressão, diretamente submetidos a ele, para a 
montagem da máquina política que resultou na funda-
ção do Partido Social Democrático em 1933: 

O que fiz, na realidade, foi aproveitar os elementos 
válidos de cada municipalidade para criar uma sóli-
da base política e assegurar a continuidade revolu-
cionária. Além disso, dei autonomia política às che-
fias locais, eliminando intermediários, como João 
Mangabeira e Chico Rocha, para tratar dos proble-
mas diretamente com os pequenos chefes municipais, 
que passaram a me manifestar suas preferencias [...] 
(MAGALHÃES, 1982, p. 83). 

Esta repactuação, envolvendo o Estado e os 
chefes locais, representou os limites objetivos do mo-
vimento de 1930, na tentativa de submeter, via centra-
lização política, os sertões baianos. Isto permitiu que 
se continuassem as práticas políticas marcadas pelos 
acordos e barganhas entre os coronéis e os representan-
tes do novo regime.

A organização da Concentração Sertaneja, em 
19 de janeiro de 1933, na cidade de Juazeiro, foi o 
primeiro passo para uma articulação mais centraliza-
da dos chefes políticos locais. Na ata que registrou o 
evento, estavam estabelecidos os motivos para a fun-
dação da agremiação. Em primeiro lugar, a “extensa 
faixa de terra banhada pelo Rio São Francisco, politica-
mente, estava retalhada” e a partir da ação do delegado 
de Vargas, “os homens públicos daquela região, [...], 
acabam de se arregimentar consolidando as suas forças 
políticas, para o engrandecimento do sertão e defesa 
de seus múltiplos interesses, fundando a ‘Coligação 
Sertaneja’” (ARQUIVO NACIONAL, Lata 85, Anexo 
8, 25/01/1933).

De fato, esta arregimentação de forças foi uma 
subordinação após o seu desarmamento depois de 
1930, portanto, o que se destaca é a ideia de pacificação 
das disputas que tanto marcaram a região na Primeira 
República. Neste sentido, para continuar com acesso 
aos recursos do Estado, os coronéis do sertão tiveram 
que se adaptar ao processo de centralização que estava 
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em curso e foram inseridos no jogo político, a partir 
daquele momento, sob o signo de uma maior subordi-
nação ao chefe político central.

Esta reunião foi convocada com a anuência e sob 
a autoridade de Juracy Magalhães e de Getúlio Vargas 
que estavam buscando uma maneira mais eficiente de 
subordinar politicamente uma região marcada pelas 
disputas pessoais, pelo personalismo no poder e, prin-
cipalmente, pela ação autônoma. A instalação da agre-
miação apareceu exatamente como uma estratégia de 
dominação política daquela zona.

Ao formar sua base de apoio político, articu-
lando uma aliança entre os diferentes grupos da classe 
dominante da Bahia, Juracy Magalhães iniciou a con-
solidação de sua liderança política. A congregação das 
forças sociais, na capital e no interior, que envolveu 
comerciantes, banqueiros, bacharéis e representantes 
dos mandonismos locais, resultou na organização par-
tidária e nas vitórias eleitorais em 1933, 1934 e 1935. 

Parte desse processo se explica, também, por 
conta do poder de coerção de um Estado que, naque-
le momento, enfrentava uma centralização autoritá-
ria, uma vez que a partir de outubro de 1930, foram 
destituídos os governadores dos estados, os federais, 
estaduais e municipais, bem como os chefes dos exe-
cutivos municipais. Foram estes escolhidos pelos inter-
ventores que por sua vez foram indicados pelo Chefe 
do Governo Provisório. 

Portanto, no caso da Bahia, o interventor utili-
zou-se do período de suspensão da ordem constitucio-
nal para montar o alicerce de seu agrupamento político 
e dominar o Estado em um momento posterior à cons-
titucionalização do país. O seu prestígio junto ao presi-
dente foi comprovado pela indicação de dois dos seus 
aliados, à conquista de posição de destaque no jogo 
político nacional. Marques dos Reis foi escolhido para 
o Ministério da Viação e Medeiros Neto indicado para 
assumir a presidência do Senado (GUEIROS, 1996,  
pp. 155-157).

Algum tempo depois, a refração ocorreu na 
mesma medida em que as relações se aproximaram e 
o processo de afastamento entre Juracy Magalhães e 
Getúlio Vargas, cuja relação política era muito próxi-
ma, inclusive com a ajuda do interventor da Bahia nos 
episódios de 1932 e 1935, iniciou-se a partir de 1936. 
A largada para as negociações em torno das eleições 
presidenciais que deveriam ocorrer em 1938 poderia 
explicar este fato.

Na Bahia, jornais alinhados politicamente ao 
grupo subordinado ao governador recém-eleito, co-
meçaram a especular sobre as tratativas e se multi-
plicavam os rumores sobre o desenrolar dos fatos. O 
Diário de Notícias publicou editorial em 10 de feve-
reiro de 1936, assinado pelo diretor geral, Altamirando 
Requião, eleito Deputado Federal pelo PSD e destacou 
que: “À Bahia [....], não cabem direitos menores, nesse 
pleito. [...]. Temos que assumir uma atitude digna, [...], 
e nunca aceitar o papel de uma conformidade caquéti-
ca, expectante ou passiva” (BPEBa, Diário de Notícias, 
10/02/1936, p. 01).

E de fato, a Bahia, na pessoa de seu governa-
dor, começou a participar de reuniões que tinham por 
objetivo discutir qual nome seria escolhido para ser 
representante de um consenso da maioria. Este pro-
cesso iniciou-se a partir do contato entre os interven-
tores, e depois governadores, que foram indicados por 
Vargas e que conseguiram estabelecer algum domínio 
político em seus estados, tornando-se uma importan-
te base de apoio para o presidente: o próprio Juracy 
Magalhães; Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul; 
Armando Sales, de São Paulo; Benedito Valadares, 
de Minas Gerais e Lima Cavalcanti, de Pernambuco 
(MAGALHÃES, 1982, pp.100-101). 

Demonstrando o prestígio de Vargas e, mais 
que isso, o domínio que o mesmo detinha no cenário 
político nacional, foi apresentada pelos governadores 
acima citados uma lista contendo os nomes de possí-
veis sucessores no pleito eleitoral de 1938. Ocorridos 
em São Paulo, Bahia, Caldas Novas e Rio De Janeiro, 
estes encontros movimentaram as principais forças po-
líticas do país e ocorreram entre o segundo semestre de 
1936 e o primeiro semestre de 1937 (BPEBa, Diário de 
Notícias, fev./1936 a mar./1937). 

Após várias discussões, Juracy Magalhães afir-
mou que foi devidamente autorizado pelo próprio pre-
sidente a firmar uma lista tríplice, na qual constavam 
os nomes de Armando Sales, Medeiros Neto e José 
Américo (BPEBa, Diário de Notícias, 22/03/1937). 

O grupo situacionista de São Paulo, interessado 
no estabelecimento da candidatura de Armando Sales, 
discordou da fórmula e após a divulgação da lista fir-
mada na imprensa, as partes envolvidas romperam o 
acordo, alegando que a interferência do presidente no 
processo feria os princípios pelos quais foi estabeleci-
do o regime pós 1930.  Além disso, o pernambucano 
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Agamenon Magalhães vetou o nome de Medeiros Neto, 
baiano e correligionário de Juracy Magalhães (BPEBa, 
Diário de Notícias, 22/03/1937).

Em maio de 1937, estavam na cena eleitoral as 
candidaturas de Armando Sales, apoiada pela situação 
paulista e pelas oposições liberais ao governo Vargas; 
de Plínio Salgado, em vias construção pelos integralis-
tas e a de José Américo, lançada pelas chamadas “maio-
rias”, ou seja, aqueles que se consideravam a base de 
Vargas, no congresso e nos estados. O último, que foi 
Ministro da Viação no início do Governo Provisório, 
teve seu nome lançado pelo líder da bancada baiana na 
Câmara dos Deputados, Clemente Mariani, com a de-
vida anuência do governador Juracy Magalhães, apon-
tado como o grande articulador da escolha (BPEBa, 
Diário de Notícias, 26/05/1937).

Estranhamente, conforme os governadores esta-
vam envolvidos na sucessão de 1938, Getúlio Vargas 
mantinha silêncio sobre a temática. As suas ações, 
após 1935, estavam voltadas para o contínuo processo 
de fortalecimento do poder executivo central. Os de-
cretos de estado de sítio foram constantes a partir do 
levante comunista e este fato se tornou a justificativa 
perfeita para o recrudescimento da proposta de centra-
lização política que estava pautada desde 1930. Mesmo 
as negociações e as articulações que desembocaram na 
Constituição de 1934, foram, de algum modo, contro-
ladas pela presidência e a sua aliança com militares. A 
suspensão dos direitos civis e a interferência direta no 
poder legislativo, inclusive com a prisão de deputados, 
foram constantes nesta conjuntura. 

Vargas pôde, desse modo, atuar livremente na 
perseguição aos seus adversários e, principalmente, 
aliados com potencial para rivalizar com o seu poder. A 
caça às bruxas começou com a prisão de Pedro Ernesto, 
prefeito do Rio de Janeiro, acusado de simpatizar com 
o “credo vermelho” e de participação no movimento. 
Além dele, deputados foram presos, entre os quais, João 
Mangabeira, eleito pela Concentração Autonomista da 
Bahia (DEMIER, 2013, pp. 111-147). 

No mesmo compasso, Flores da Cunha foi afas-
tado do cargo no Rio Grande do Sul, a partir da ale-
gação de que o mesmo estava estocando armas para 
se rebelar contra o governo central. Igualmente, Lima 
Cavalcanti, governador de Pernambuco, também foi 
preso sob a acusação de ligações com o comunismo. 
(BPEBa, Diário de Notícias, 08/05/1937) 

Juracy Magalhães passou a ser investigado e 
intimidado pelo Coronel Antônio Fernandes Dantas. 

Entre os motivos dos conflitos entre os dois militares 
estavam: a alegação de que o governador da Bahia não 
havia se empenhado na repressão ao comunismo; a 
suspeita de que o governo estadual estava estocando 
armas de maneira suspeita e o veemente protesto de 
Juracy Magalhães com a prisão dos deputados oposi-
cionistas Péricles Noblat, Crescêncio Lacerda, Nestor 
Duarte, Álvaro Sanches, Aliomar Baleeiro e Maria 
Luiza (MAGALHÃES, 1982, pp. 283-286 e 288-289).2

Nesta linha de ação ele estabeleceu uma inter-
venção velada em estados governados por aliados como 
Bahia, São Paulo e Pernambuco, a partir da nomeação 
de executores do estado de guerra, em 29 de abril de 
1937. Dessa maneira, Vargas passaria a ter um controle 
mais efetivo sobre as ações dos governadores, uma vez 
que os militares responsáveis pela execução do estado 
de guerra se reportariam apenas ao presidente (BPEBa, 
Diário de Notícias, 29/04/1937).

Ao ser concretizado o golpe em dez de novem-
bro de 1937, o governador da Bahia perdeu o apoio de 
alguns dos seus mais importantes aliados. Ressentiu-
se: “E, para tristeza minha, [...] João Marques dos Reis, 
Medeiros Neto e João Pacheco Oliveira, que eu tanto 
ajudara na ascensão política, tinham aderido a Getúlio 
[...]” (GUEIROS, 1996, p. 186).

Juracy rememorou o fato como um gesto de trai-
ção de quem ele esperava fidelidade. Mas, esta atitude 
escamoteara que a ação foi, na verdade, um calcula-
do movimento de sobrevivência política. Ele próprio 
atraiu apoios diversos enquanto estava ligado ideoló-
gica e politicamente às forças que dominavam o regi-
me. A partir do momento em que a sua relação com 
os grupos que estavam apoiando o presidente em sua 
escalada centralizadora e autoritária começou a enfra-
quecer, a sua capacidade de atrair, ou neste caso, de 
manter aliados também entrou em decadência. 

O afastamento de Juracy Magalhães em rela-
ção à Getúlio Vargas se deu de maneira concomitante 
com a sua aproximação, ao menos nos discursos, com 
as ideias da democracia liberal. Ainda no governo do 
estado, em diversas ocasiões, ele se colocou ao lado 
dos ideais democráticos, contra os credos verde e ver-
melho, referência direta aos integralistas e comunistas, 
respectivamente (MAGALHÃES, 1957, pp. 95-171). 

2. De acordo com Aruã Silva de Lima (2009, p. 28), este fato re-
presentou um primeiro sinal de trégua entre o ex-interventor e os 
seus adversários autonomistas. Aproximação que geraria o embrião 
da futura UDN.
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Do ponto de vista das alianças com grupos so-
ciais, já foi destacado o seu contato com a burguesia de 
origem urbana, muitas vezes ligada ao mundo acadê-
mico e que preconizava o liberalismo enquanto doutri-
na político-ideológica. Mas esta sua guinada mais dire-
ta à oligarquia liberal burguesa se deu com a sua saída 
do governo do estado e com o início dos movimentos 
conspiratórios contra o regime varguista.

A sua aproximação mais efetiva com o grupo 
baiano que estava se organizando em uma oposição 
à Vargas ocorreu em 1941, quando fez um discurso, 
no qual compareceram muitos opositores. Na condi-
ção de militar em exercício, nas diversas regiões do 
país, fez contatos com diversos setores da sociedade 
que conspiraram contra o Estado Novo: a ala liberal 
das Forças Armadas, cujos principais nomes eram 
Eduardo Gomes, Juarez Távora, Cordeiro de Farias; 
as oligarquias burguesas como os líderes das famílias 
Bornhausen e dos Konder, de Santa Catarina; os an-
tigos membros da Aliança Liberal, tais quais, Virgílio 
de Melo Franco e José Américo. Este grupo heterogê-
neo, composto por militares, burgueses, membros da 
oligarquia agrária formaram, a partir do seu combate ao 
regime ditatorial, o embrião da UDN (MAGALHÃES, 
1982, pp. 104-105 e 111-120).

A formação baiana do acordo aproximou anti-
gos adversários como Otávio Mangabeira e Juracy 
Magalhães e o encontro, para selar o pacto, ocorreu em 
Nova York, onde se exilara o antigo chefe do autono-
mismo baiano. No estado, a formação da UDN contou 
com a união de juracisistas, liderados pelo ex-gover-
nador e autonomistas, liderados pelo ex-Chanceler e 
ex-deputado federal. Esta união foi possível por duas 
razões: após 1937, tanto um quanto o outro foram de-
fenestrados da política formal, por conta da fidelidade 
que mantinham em relação aos seus respectivos líderes 
políticos, e cerraram fileiras na construção do movi-
mento de oposição. Por outro lado, a base social dos 
membros do partido de caráter liberal era a mesma: eles 
eram ligados “ao latifúndio, ao alto comércio exporta-
dor e importador, aos bancos nacionais e estrangeiros 
e à [...] indústria nacional” (TAVARES, 2001, p. 450).

Ditadura Militar e industrialização

Os anos posteriores ao Estado Novo foram bas-
tante intensos na trajetória política de Juracy Magalhães, 
visto que, além de se filiar à União Democrática 

Nacional (UDN), em 1945 e eleger-se deputado fede-
ral constituinte, em 1946, passou a presidir o diretório 
baiano de sua legenda partidária e foi eleito governador 
da Bahia, em 1959. 

A aproximação com Antônio Carlos Magalhães 
ocorreu muito em função da militância na UDN quan-
do esse foi eleito deputado estadual, em 1954, e deputa-
do federal em 1958. A liderança juracisista influenciou 
sobremaneira a formação e a atuação política de ACM 
ao longo de seu trajeto entre o exercício parlamentar e 
a gestão executiva municipal e estadual, nas décadas 
seguintes.

Um dos aspectos determinantes absorvidos nes-
sa relação foi o anticomunismo, na medida em que am-
bos, em suas respectivas atuações no parlamento e no 
governo, foram enfáticos em combater os comunistas 
e defender o alinhamento automático com os Estados 
Unidos. 

No governo Castelo Branco, durante o primeiro 
período da ditadura militar no Brasil, Juracy Magalhães 
foi embaixador em território estadunidense e ministro 
da Justiça e das Relações exteriores, ao mesmo tempo 
em que Antônio Carlos Magalhães ocupou a prefei-
tura de Salvador, na Bahia. A investida anticomunis-
ta dos dois baianos não é despropositada do ponto de 
vista histórico, pois, como afirma o historiador Muniz 
Ferreira (2013):

Foi na Bahia, como relata o memorialista João 
Falcão, que se iniciou o processo de reconstrução 
orgânica do Partido Comunista, desmantelado na-
cionalmente como consequência da repressão poli-
cial que se seguiu à “intentona” de 35 e ao golpe do 
Estado Novo. Em virtude desta circunstância, partiu 
também da Bahia o núcleo de dirigentes comunistas 
que haveria não apenas de ocupar um papel central na 
reorganização do partido, mas na própria liderança da 
agremiação durante as três décadas seguintes, o cha-
mado “grupo baiano” (Carlos Marighella, Giocondo 
Dias, Jacob Gorender, Mario Alves, Armênio e Célio 
Guedes, dentre outros). Do PCB baiano sairiam ainda 
quadros que, após a ruptura com o “partidão”, exer-
ceriam um papel fundamental na animação do mo-
vimento armado de resistência ao regime militar nos 
anos 60 e 70 como Maurício Grabois (fundador do 
PC do B), os já mencionados Jacob Gorender, Mario 
Alves (PCBR) e talvez, o mais influente de todos, o 
soteropolitano Carlos Marighella (ALN) (p. 134).

Os fatos estão devidamente encadeados, uma vez 
que Carlos Marighella foi preso por influência direta 
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de Juracy Magalhães, em 1932, e escreveu um poema 
crítico dedicado ao interventor de Getúlio Vargas. Num 
trecho da obra literária, que faz uma paráfrase de Vozes 
D´África, o clássico de Castro Alves, o opositor juraci-
sista assim se expressa:

Juracy! Onde estás que não respondes!? Em que escu-
sa latrina tu te escondes, Quando zombam de ti? Há 
duas noites te mandei meu brado, Que embalde desde 
então corre alarmado…Onde estás Juracy? Basta, se-
nhor tenente! De teu bucho, jorre através das tripas 
um repuxo de Judas e sandeus! Há duas noites… eu 
soluço um grito… Escuta-o, conclamando do infinito 
‘À morte os crimes teus!’ (MARIGHELLA, 1932).

Assim como o udenista baiano, Marighella foi de-
putado constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), em 1946, com expressiva votação.  No entanto, 
perdeu o mandato porque o governo do general Eurico 
Gaspar Dutra cassou os mandatos de filiados ao PCB. 

Por outro lado, Antônio Carlos Magalhães, ocu-
pando o cargo de deputado federal, em 1963, proferiu 
um inflamado discurso, por ocasião da celebração an-
ticomunista tradicional entre os militares brasileiros na 
data que marca o confronto entre esses e os revoltosos 
comunistas de 1935. Tendo em vista o presidente João 
Goulart, a quem ACM tinha o propósito de criticar, ele 
declarou:

Há exatamente vinte e oito anos, a família brasileira 
se ensanguentava, cobria-se de luto com o Levante 
Comunista que representa o símbolo da traição. Hoje 
a nação inteira rendeu e rende a sua sentida homena-
gem aos que tombaram em 27 de novembro de 1935. O 
Sr. presidente da República foi ao Rio, compareceu ao 
cemitério João Batista, rezou, talvez, por alma das víti-
mas do atentado, o que não condeno, mas o que é, sem 
dúvida, um tanto estranho. Muito mais coerente seria 
não ir ao cemitério, não rezar, não prestar qualquer ho-
menagem, enfim, aos que morreram no cumprimento 
do dever, na luta pela integridade da pátria (DIÁRIO 
DO CONGRESSO NACIONAL, 1963, p. 8). 

Em comum, os discursos e práticas dos aliados 
baianos refletiam uma postura de defesa de uma clas-
se social comprometida com o Estado de Segurança 
Nacional, que promoveu o golpe de 1964 e sustentou 
a ditadura. Mais que isso, tratava-se de um processo 
contínuo de rejeição à criação do Partido Comunista 
Brasileiro, em 1922, e da crescente influência do mate-
rialismo histórico entre os trabalhadores no Brasil. 

O clímax dessa fobia contra o comunismo se 
deu com a criação de uma frente popular na Aliança 
Libertadora Nacional (ALN), em 1934, com apoio do 
PCB, tenentes e intelectuais de todo o país. Os obje-
tivos dessa organização era apoiar as lutas populares 
e seu programa, divulgado por meio de um manifesto 
em 1935, que propunha a reforma agrária, a liberda-
de democrática e a suspensão do pagamento da dívida 
externa. 

A adesão popular de aproximadamente um mi-
lhão de brasileiros e de diversos parlamentares aumen-
tou a expectativa de uma insurreição armada, especial-
mente entre os integralistas, que buscaram todos os 
meios de extinguir a aliança popular. O cisma dentro 
da ALN ocorreu quando os setores reformistas dentro 
da composição política passaram a temer a proposta de 
Luís Carlos Prestes de deposição de Getúlio Vargas e 
instalação de um governo nacional e revolucionário.

O governo federal, nesse momento apoiado por 
Juracy Magalhães, em vista das palavras de ordem, 
“Todo poder à ALN”, proferidas por Prestes, utiliza-
-se de uma Lei de Segurança Nacional para fechar a 
Aliança Libertadora Nacional, impossibilitando suas 
ações de longo alcance.  O conceito de segurança na-
cional aparece nesse momento como sinônimo de an-
tagonismo a toda forma de manifestação política que 
tenha origem no exterior e estabelece fronteiras para as 
organizações sociais e políticas, desde que sejam co-
munistas.  Sobre isso se manifestou com propriedade o 
sociólogo Florestan Fernandes (1982):

Tanto os estratos nacionais quanto os estratos extra-
nacionais e internacionais da burguesia continuam 
a temer uma transformação política súbita ou uma 
transformação política contínua desde que não sejam 
expurgadas [da nação] “componentes perigosos” para 
a estabilidade da ordem e a continuidade do desenvol-
vimento capitalista (p. 10).

As forças produtivas dentro do Estado capitalista 
dependem do encadeamento entre a força de trabalho e 
os meios de produção e para o seu perfeito funciona-
mento é necessário que a ordem seja mantida. Ocorre, 
no entanto, que a correlação de forças entre as frações 
dessa oligarquia-liberal-burguesa determinou as dife-
rentes formas de relacionamento com as forças popula-
res, especialmente no período de 1930 a 1970, quando 
Juracy Magalhães foi mais atuante na política.
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Como visto anteriormente, a Revolução de 1930 
teve como objetivo romper a hegemonia de setores da 
oligarquia que se encastelaram no poder e controlavam 
o capital por meio da monocultura cafeeira e da agrope-
cuária. À testa da Aliança Liberal que promoveu o mo-
vimento armado contra o presidente Washington Luís, 
estava uma parcela dos tenentes que se revoltaram 
na década de 1920 e entre os quais se incluía Juracy 
Magalhães.  Portanto, o tenente cearense que aderiu à 
conspiração de 1930 é fruto de dois tempos: os mo-
vimentos armados que expurgou parte das oligarquias 
estaduais da política, em 1930, e aquele que destitui os 
democratas reformistas, em 1964.

No bojo dessas alternâncias entre setores da 
classe dominante está a modernização do capital e sua 
crescente relação com a produção industrial em expan-
são mundial no século XX e Juracy Magalhães, no lap-
so temporal entre Vargas e Castelo Branco, conformou, 
dentro e fora do poder, os interesses dos setores oligár-
quicos e industriais da burguesia tendo como parâme-
tro o capitalismo nos Estados Unidos. 

No entanto, o surgimento do carlismo, perso-
nalizado em Antônio Carlos Magalhães, cria um novo 
campo de disputa interna dentro da classe dominante 
na Bahia e Juracy Magalhães vai perdendo, gradual-
mente, a liderança da UDN e das frações da classe do-
minante nela contidas.3

A principal razão para a afirmação do carlismo 
na Bahia foi sua compreensão da cadência imposta 
pelo capital ao processo de industrialização no Brasil e, 
ao mesmo tempo, da necessidade de expurgar o “inimi-
go interno” do Estado de Segurança Nacional. A forma 
como isso ocorreu e se aplica a esse momento está ex-
plícita na seguinte citação:

Interrompendo o processo democrático, o golpe mu-
dou a rota de reciclagem das elites políticas da Bahia, 
passando a acentuar-lhes a perspectiva de moderni-
zação econômica, interditando, por outro lado, sua 
sensibilidade quanto a requerimentos de modernida-
de política, tais como a garantia de liberdades indivi-
duais, responsabilidade política dos governos perante 
instituições representativas, fomento ao pluralismo, 
ampliação da competitividade na sociedade política 
e do escopo social da cidadania (DANTAS NETO, 
2006, p. 238).

3. Sobre o assunto ver de DIAS (2016) a obra publicada e referen-
ciada nesse texto.

O distanciamento abissal entre as práticas li-
berais adotadas pela ditadura e aquelas que são pró-
prias da democracia, não esconde a continuidade da 
política econômica, com viés industrializador, inicia-
da com Getúlio Vargas e aprofundada por Juscelino 
Kubitscheck entre os anos 1930 e 1961. Este ciclo de 
três décadas começa com a interventoria de Juracy 
Magalhães e termina em seu governo estadual com a 
convicção de que o modelo econômico ocidental é o 
melhor para o Brasil. Ao justificar sua frase célebre so-
bre esse assunto, proferida durante um jantar em São 
Paulo que lhe foi oferecido pela Câmara de Comércio 
estadunidense o autor explicou:

Pretendi apenas dizer que, quando os Estados Unidos 
tomavam uma atitude certa na política internacional, 
isso beneficiava o Brasil, como integrante que somos 
do mundo ocidental (MAGALHÃES, 1982, p. 177).

A memória atualizada do líder juracisista, re-
gistrada em entrevista concedida aos pesquisadores 
do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC), não eliminou 
o seu referencial de classe e a sua posição firme em 
defesa do capitalismo ocidental, no entanto, se tornou 
justificativa para a frustrada intenção de manter a he-
gemonia política por meio de seus sucessores e correli-
gionários da Bahia.

Na referida entrevista, prestada em 1977, Juracy 
Magalhães assumiu sem rodeios que o jovem tenente 
se tornara cônscio de seu papel de articulador da políti-
ca nacional em defesa dos princípios do capitalismo in-
ternacional e assevera que na condição de embaixador 
do Brasil, teve de mediar os interesses estadunidenses 
com a burguesia industrial interna. Ali está explícita 
uma queixa do governo Castelo Branco:

Os Estados Unidos insistiram para que procurásse-
mos diversificar nossa produção, aconselhando-nos a 
industrializar o país. Nós nos aparelhamos com uma 
indústria de calçados e tecidos, mas agora, quando 
vamos disputar uma fatia do mercado norte-ame-
ricano os senhores nos impõem severas restrições 
(MAGALHÃES, 1982, p. 182).

Apesar de amargar o ostracismo político e seu 
sucessor reivindicar autonomia, a perspectiva de classe 
se manteve presente com Antônio Carlos Magalhães. 
Nos anos posteriores ao rompimento com Juracy 
Magalhães a sua plataforma política como governador 
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do Estado da Bahia incluía, além do apoio à ditadura 
para aniquilação do comunismo, a pauta modernizado-
ra tão insistentemente requerida pelos Estados Unidos 
e bem fundamentada na Ideologia de Segurança 
Nacional, elaborada pela Escola Superior de Guerra. 
Em evento realizado em Fortaleza, Ceará, ACM assim 
se pronunciou:

De outra parte, também a modernização dos setores 
produtivos, conduzindo ao enriquecimento do país, 
ou da região, como desejamos para o Nordeste, cria 
novas e maiores exigências de atividade governamen-
tal, seja na implantação de estrutura física como su-
porte essencial para o progresso econômico, seja na 
ampliação de serviços públicos para a comunidade, 
como educação, assistência médico-sanitária, sanea-
mento básico, justiça, segurança pública, etc. E para-
lelamente, proporciona ao poder público, via maior 
recolhimento de tributos, os recursos necessários para 
expandir suas atividades na execução desses serviços 
(MAGALHÃES, 1981, p. 12).

Portanto, não foram as fissuras na hegemonia da 
classe dominante da Bahia que romperam o pacto eco-
nômico e político da dominação e Juracy Magalhães foi, 
em tempos distintos, a confirmação dessa assertiva, pois 
sua atuação como interventor esteve pautada nos limites 
impostos para a adaptação da oligarquia agrária à urba-
nização industrializada do país, ao mesmo tempo que 
como governador, embaixador da ditadura e empresário, 
defendeu no setor público e privado a abertura do capital 
às empresas estrangeiras para promover uma aceleração 
na industrialização de produtos de consumo para o mer-
cado interno.  A sua recusa em acompanhar Vargas, em 
1937 e o apoio delegado a Castelo Branco, em 1964, são 
atitudes coerentes com a ampliação histórica do espectro 
capitalista no Brasil. A substituição do juracisismo pelo 
carlismo, na década de 1970, interrompeu a dominação 
de um grupo, mas representou, também, a renovação 
das frações da classe dominante, da mesma forma como 
ocorreu com a Revolução de 1930.  

Conclusão 

Entre as duas temporalidades aqui apresentadas, 
que se inicia com a Revolução de 1930 e termina com 
a ditadura militar, a permanência e a influência polí-
tica de Juracy Magalhães são notáveis. Ao longo das 
primeiras quatro décadas ele ascendeu vertiginosamen-
te da proteção de Juarez Távora e da tutela de Getúlio 

Vargas para a autonomia do juracisismo, corrente polí-
tica por ele liderada, no entanto, foi suprido pela pre-
sença audaciosa de Antônio Carlos Magalhães e seu 
grupo carlista na gerência dos interesses da burguesia 
na Bahia. Nessa sinuosa trajetória, Juracy Montenegro 
Magalhães se recusou a aceitar a imposição do Estado 
Novo, em 1937; no entanto, apoiou o golpe de 1964 e 
participou ativamente do governo Castelo Branco, na 
ditadura militar.

O que poderia aqui se configurar como uma con-
tradição, se explica pela necessidade de adaptação aos 
interesses de setores locais da burguesia e os interna-
cionais do imperialismo. A adaptação e a renovação 
das formas de dominação dentro do capitalismo são 
inerentes à sua própria dinâmica e estrutura, visto que 
há tensões no seio da sociedade e resistência dos gru-
pos dominados implicando no reordenamento das es-
tratégias que muitas vezes, significam a substituição de 
indivíduos ou grupos atuantes na esfera política.

  Desse modo, o personagem político Juracy 
Magalhães é artesão de uma melindrosa construção 
histórica da classe dominante na Bahia, que não per-
mite simplificações ou superficialidades, sob pena de 
reduzir sua trajetória a um enunciado biográfico de 
simpatias e antipatias, envolvendo aliados e opositores. 
Mais que isso, é a consciência de um referencial mili-
tar, empresarial e político e o acesso para o conheci-
mento aprofundado da classe dominante brasileira em 
dois tempos históricos que se aproximam e se distan-
ciam com a objetividade diacrônica de uma observação 
dialética.
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SEÑOR PRESIDENTE:  
imaginário e participação popular no primeiro peronismo (1946-1955)

Mayra Coan Lago*

Em dezembro de 1946, Daniel Hernández escre-
ve para Juan Domingo Perón, oferecendo colaboração 
para o Primeiro Plano Quinquenal. Alguns anos depois, 
em julho de 1952, Pascual De Carlo também escreve 
ao presidente, sugerindo a construção de um Arco do 
Triunfo no país, como expressão da “Nova Argentina”, 
livre, soberana e justicialista. 

Por que estão escrevendo ao presidente argen-
tino? Estas pessoas recebiam resposta ou tinham suas 
solicitações atendidas? Eis algumas das perguntas que 
nortearão este trabalho inicial e exploratório, cujo obje-
tivo é estudar a construção de imaginários sociais pelos 
trabalhadores durante o Primeiro Peronismo a partir 
das cartas enviadas à Juan Domingo Perón, por ocasião 
da promulgação dos planos quinquenais, entre os anos 
1946-1955. 

A prática epistolar durante o Primeiro Peronismo 
deve ser compreendida considerando três aspectos 
mais amplos. O primeiro é que o envio de cartas dos 
argentinos para o governante não é uma invenção 
do peronismo.1 Estamos de acordo com Donna Guy 
(2017) ao afirmar que, a “novidade” do peronismo, 
foi a convocação do presidente, para que os argentinos 
formulassem sugestões, pareceres e críticas a respeito 
das políticas econômicas e sociais incluídas ou desti-
nadas aos planos quinquenais. Também acrescentaría-
mos na “novidade” o aparato burocrático criado para 

* Doutoranda em História no Programa de Pós-Graduação em 
História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São Paulo (USP) e bolsista do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Contato: mcoann@hotmail.com.
1.  Concordamos com Donna J. Guy, no seu livro “La construc-
ción del carisma peronista. Cartas a Juan y Eva Perón”, ao afirmar 
que as cartas forjaram vínculos de comunicação entre os líderes po-
líticos e os latinoamericanos desde a época colonial. Nesta época, 
as elites e a população alfabetizada escreviam cartas aos funcioná-
rios espanhóis, suplicando a ajuda ou fazendo críticas as políticas 
coloniais. Do mesmo modo, em alguns dos fundos investigados por 
nós, encontramos cartas para Edelmiro Julián Farrell, presidente 
que antecedeu Perón, e também para outros governantes. 

o recebimento e resposta destas cartas, o qual mencio-
naremos com mais detalhes no primeiro tópico deste 
trabalho.

O segundo é que está prática é decorrente da 
“relação direta” que foi construída por Perón, en-
quanto Secretário de Trabalho e Previdência, entre os 
anos 1944-1945, e pelos trabalhadores que apoiavam 
as políticas do autointitulado governo da “Revolução 
Nacional” de 1943. Como procuramos demonstrar em 
outros trabalhos,2 a partir deste cargo, Perón pretendia 
ser o mediador entre os trabalhadores e o Estado. No 
Archivo General de la Nación encontramos cartas para 
Perón do período mencionado, em que os trabalhado-
res já faziam solicitações, enviavam suas demandas e 
cobravam determinadas ações do Secretário. Este as-
pecto revela que esta forma de comunicação política 
entre Perón e os trabalhadores é anterior ao período co-
mumente conhecido como Primeiro Peronismo (1946-
1955), como parte da relação própria que construiu e 
alimentou com estes trabalhadores.

O terceiro aspecto é a participação e a importân-
cia dos trabalhadores em momentos históricos como o 
17 de outubro de 1945, o apoio à candidatura de Perón 
como presidente, pelo Partido Laborista, e o primei-
ro governo, como principal base de apoio popular. 
Consideramos que a menção destes três aspectos con-
tribui para uma melhor compreensão da quantidade de 
cartas recebidas, das demandas e aspirações destas car-
tas, das distintas práticas políticas adotadas por estes 
trabalhadores e das formas utilizadas para se dirigir à 
Perón (LAGO, 2016).

No tocante as cartas estudadas, sua escrita e 
o envio estão inseridos em dois momentos princi-
pais do Primeiro Peronismo: 21 de outubro de 1946, 
após a apresentação do Primeiro Plano Quinquenal 
no Parlamento e 3 de dezembro de 1951, após o dis-
curso político de Perón, irradiado em cadeia nacional 

2. Para maiores detalhes ver: LAGO (2015).
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de rádio, cujo tema era Perón quiere saber lo que su 
pueblo necessita. Embora estes sejam os marcos, a es-
crita e o recebimento de cartas ocorreu durante todo o 
Primeiro Peronismo.  

Os dois momentos que demarcam o recebimento 
de cartas têm particularidades importantes. Em 1946 
Perón solicita os comentários dos argentinos e, em es-
pecial, dos trabalhadores sobre um plano que já tinha 
sido divulgado, enquanto em 1951, como o próprio tí-
tulo do discurso revela, Perón convocou o povo argen-
tino para a elaboração do Segundo Plano Quinquenal.3

A propaganda peronista, em ambos os momen-
tos, também foi importante, pois contribuiu não apenas 
para ampliar a divulgação dos planos em livros, carti-
lhas, jogos e revistas- como a Mundo Peronista-, como 
também para mostrar a importância da participação dos 
trabalhadores, a efetividade de algumas das propostas 
enviadas e o próprio apoio ao governo peronista.

A partir destes marcos, Perón recebeu mais de 
70 mil cartas, escritas principalmente por argentinos, 
que foram recebidas inicialmente pela Secretaria de 
Assuntos Técnicos da Presidência (ST), que posterior-
mente seria transformada em Ministério de Assuntos 
Técnicos da Presidência (MT).  Apesar das especifici-
dades, consideramos os “convites” para os trabalhado-
res enviarem seus comentários e “inquietudes” como 
um chamado político e pessoal de Perón. 

Consideramos que este chamado deve ser inter-
pretado de forma profunda e ampla, em que se estabe-
lece a relação direta e pessoal entre Perón/governo e os 
trabalhadores/povo. Para nós, o diálogo “direto” com o 
presidente argentino permite refletir sobre as múltiplas 

3. Segue um trecho do discurso que consideramos emblemáti-
co: “En las tareas de elaboración del Segundo Plan Quinquenal , 
y respondiendo a mi deseo de conocer “lo que el pueblo argentino 
necesita”, distintas comisiones técnicas de la Presidencia de la Na-
ción han recorrido el país desde un extremo al otro recogiendo las 
opiniones y expresiones públicas y privadas, especialmente de los 
sindicatos obreros y aun de las personas cuya inquietud individual 
ha sido también atendida de acuerdo con nuestro lema justicialista 
de gobierno que quiere hacer sólo lo que el pueblo quiera.  La infor-
mación recogida es extraordinariamente numerosa e importante, y 
ya ella bastaría para requerir nuestro esforzó durante los próximos 
cinco años. No obstante ello, deseo hacer un llamado final a las 
personas e instituciones, y de manera muy especial a los sindicatos 
de trabajadores, para que antes de 31 de diciembre remitan a la 
Presidencia de la República sus petitorios e inquietudes, a fin de ser 
debidamente estudiados. Toda correspondencia debe ser enviada a 
la calle 25 de Mayo 11- Capital Federal. (….) Hago, por fin, un 
llamado a todos los argentinos de bien a fin de que pongan el apoyo 
de su idea y de su esfuerzo a nuestros trabajos actuales de planea-
miento, a fin de que el Segundo Plan Quinquenal sea de todos y 
para todos” (PERÓN, 1988, p.610).

percepções do “fazer-se” dos trabalhadores, tal como 
os distintos “papéis” assumidos em um determinado 
momento da história política argentina. Por essa razão 
estudaremos a produção de sentidos pelos trabalhado-
res, procurando associar uma série de elementos que 
surgem nas cartas, como a compreensão da conjuntu-
ra em que estão inseridos, a percepção de si diante do 
novo momento, os distintos papéis assumidos por estes 
trabalhadores, considerando as distintas conjunturas do 
primeiro e do segundo governo de Perón.

Sob a perspectiva governamental, o chamado 
político de Perón pode ser compreendido como mais 
um instrumento da propaganda política, que contribuiu 
para a construção da imagem de Perón e de seu gover-
no como justicialista, voltado para as classes popula-
res. No entanto, sob a perspectiva das classes populares 
e, mais especificamente, dos trabalhadores, o mesmo 
pode ser compreendido como um espaço e um momen-
to em que poderiam expressar suas práticas, suas ideias 
e inquietudes.

Do ponto de vista teórico-metodológico dialoga-
mos com estudos gerais e específicos sobre cartas, pois 
consideramos que, em menor ou maior grau, ambos 
contribuem para refletirmos sobre as possibilidades de 
trabalho e interpretação das cartas,4 assim como para 
criarmos um método próprio de análise. Além destes, 
também utilizamos as contribuições de Bronislaw 
Baczko (1985), sobretudo no que se refere à noção 
de imaginários sociais (IS) pois, ao tomar como estu-
dos de casos as revoltas camponesas do século XVI, a 
Revolução Francesa e o stalinismo, mostra que os IS 
são construções históricas que evocam imagens (sejam 
elas palavras, objetos, sentimentos).

 O autor contribui para pensarmos sobre como 
os imaginários sociais são construídos, de que forma 
são utilizados coletivamente, inclusive orientando, 
transformando práticas, valores, normas e mobilizan-
do socialmente afetos, emoções e desejos. Baczko 
(1985) também assinala a importância de cotejar os IS 
com os interesses e conflitos sociais e políticos, com 

4. Dentre os estudos com abordagens e temáticas gerais 
ou teórico-metodológicas sobre cartas figuram:  GALVÃO 
e GOTLIB, (2000), GOMES (2004), MALATIAN (2015). 
Dentre os mais específicos, que tratam da escrita de cartas 
pelos trabalhadores para governantes destacamos: ACHA 
(2013), DEZEMONE (2008), FERREIRA (1997) e RIBEI-
RO (2001).
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as estratégias de poder, com as relações entre poder e 
representação, porque permitem mostrar a sua eficácia 
em termos de dominação simbólica.

Os estudos de Edward Thompson (1987) e Carlo 
Ginzburg (1987) também são importantes para este tra-
balho. O historiador inglês contribui para a reflexão do 
contínuo “fazer-se” dos trabalhadores, dando atenção 
especialmente ao papel das tradições culturais neste 
processo, enquanto o historiador italiano auxilia na no-
ção de circularidade cultural e, mais especificamente, 
quando mostra que as ideias, longe de serem impostas 
por um grupo a toda a sociedade, circulam e, muitas ve-
zes, são apropriadas e ressignificadas pelos diferentes 
grupos da sociedade.

Para lograr o objetivo, este trabalho está dividido 
em duas partes, além desta introdução e das considera-
ções finais: na primeira apresentaremos a estrutura go-
vernamental, que recebia e respondia as cartas mencio-
nadas, e na segunda trataremos de algumas das cartas 
recebidas.

Señor Presidente: a estrutura governamental 
para o chamado político

O governo peronista criou órgãos para fortalecer, 
cada vez mais, o seu chamado político aos trabalhado-
res. Dentre os órgãos criados, destacamos: o Conselho 
Nacional do Pós-Guerra (CNP), que antecedeu a 
Secretaria de Assuntos Técnicos da Presidência (ST), 
posteriormente a própria ST, e, finalmente, o Ministério 
de Assuntos Técnicos da Presidência (MT).

Segundo Patricia Berrotarán (2013), o CNP era 
uma instância técnico burocrática que realizava estu-
dos sobre a Argentina do período da Segunda Guerra 
Mundial e as possíveis consequências do final da 
guerra, estabelecendo estratégias para o período do 
pós-guerra, especialmente nos âmbitos econômico 
e social. A partir destes estudos, o CNP propunha a 
instrumentalização de políticas econômicas e sociais, 
estabelecendo uma gestão coordenada e racional, que 
permitiria a redefinição e o impulso permanente das 
políticas públicas. Os estudos realizados pelo CNP, tal 
como as políticas propostas, consolidaram as ideias de 
planificação e planejamento dos âmbitos econômico e 
social, que seriam amplamente utilizados como base do 
Plano de Realizações e Inversões para o Quinquênio 
1947-1951, também conhecido como Plano Perón ou 
Primeiro Plano Quinquenal argentino.

Em 1946, o CNP foi substituído pela ST. Apesar 
da vinculação ao poder Executivo, Berrotarán (2013) 
afirma que a Secretaria tinha amplas competências, 
como planificação, coordenação e execução de todas 
as questões vinculadas às esferas financeiras, econô-
micas e sociais. No mesmo ano, Perón designou José 
Figuerola como responsável pela ST. Desde a coorde-
nação da ST, Figuerola estabeleceu dois tipos de ações: 
a instituição de Conselhos, como instância de cons-
trução de consensos transversais; e a solicitação aos 
Ministérios, para que enviassem propostas e planos das 
respectivas áreas, para serem reelaboradas pela ST, sob 
a forma de Plano de Governo. Ainda de acordo com a 
autora, apesar da ideia de planificação de Figuerola ser 
idealizada como um processo coletivo, construído pelo 
consenso da maioria, desde o início se detectou fortes 
obstáculos para colocar em prática ideias tão divergen-
tes (LAGO, 2016).

A diversidade de propostas e dificuldade de con-
senso sobre as mesmas refletia a própria diversidade 
de concepções e visões de mundo dos que compunham 
o governo e a sociedade argentina. Sob o pretexto 
desta diversidade que Figuerola, desde a ST, e Perón, 
como presidente da nação, apresentaram a decisão fi-
nal do que foi proposto a partir do que consideravam 
mais adequado. No dia 21 de outubro de 1946, Perón 
e Figuerola apresentaram o Plano do Governo ao 
Parlamento. Dias antes, Perón se reuniu e explicou o 
mesmo para os jornalistas, os banqueiros e as Forças 
Armadas. Posteriormente, também convocou encon-
tros com determinados setores da sociedade argenti-
na, como com a Central General de los Trabajadores 
(CGT), com alguns sindicatos de trabalhadores e com 
professores universitários, a fim de apresentar, explicar 
e solicitar pareceres e sugestões dos trabalhadores so-
bre o Plano do Governo. 

 Os documentos analisados nos permitem notar 
que a ST era articulada com outros dois órgãos, que 
eram relacionados diretamente ao Poder Executivo: a 
Secretaria de Assuntos Políticos da Presidência (SP) 
e a Subsecretaria de Informações da Presidência (SI), 
sendo que a primeira estava encarregada de vigiar os 
descontentes e a segunda de difundir as obras do gover-
no e legitimá-lo em âmbito nacional. 

Posteriormente, com a nova Constituição de 
1949, o ST seria transformado em Ministério de 
Assuntos Técnicos, sob a direção do médico Raul 
Antonio Mende, ficando responsável pelo recebimen-
to das cartas e a execução dos Planos de governo. A 
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partir da sondagem inicial dos documentos é possível 
notar que o Ministério era um aperfeiçoamento da en-
tão extinta ST. O MT foi pensado como uma estrutura 
ampla, que também estava articulada com a SP- trans-
formada em Ministério- e a SI, e congregava um nú-
mero considerável de funcionários. Ademais, o MT 
deveria estar articulado com outros Ministérios, como 
os de Indústria, Comércio, Trabalho, Educação, Obras 
Públicas e Saúde, entre outros.

Segundo Omar Acha (2013), três cópias das 
cartas deveriam ser enviadas, sendo que uma era para 
Perón, outra era para a Direção de Planificação e a ter-
ceira para o Ministério de Assuntos Técnicos. Ainda de 
acordo com o historiador, a enorme quantidade de pe-
didos obrigou o governo a prorrogar o prazo do segun-
do momento de recebimento das cartas, que se iniciara 
com o mencionado discurso de 3 de dezembro de 1951, 
até o último dia de janeiro de 1952.

Com relação ao segundo momento, as cartas 
eram recebidas pelo MT, que por sua vez encarrega-
va alguns funcionários a ler, grifar e escrever um bre-
ve relatório sobre a carta em que constaria: o reme-
tente, o tema, o assunto e o Ministério que a mesma 
deveria ser encaminhada. Os funcionários dos outros 
Ministérios, que recebiam as cartas, deveriam fazer um 
novo relatório, constando de uma síntese, considera-
ções e conclusões. O remetente também recebia uma 
nova carta informando o resultado do parecer e, quan-
do fosse o caso, convidando para uma audiência, a fim 
de dar mais detalhes sobre o comentário ou o projeto. 
Posteriormente, um parecer sobre a audiência também 
era enviado ao Ministério de Assuntos Técnicos e ao 
remetente. As sugestões mais adequadas, em teoria, se-
riam incorporadas ao Segundo Plano Quinquenal.

Sendo as solicitações atendidas ou não, consi-
deramos que o mecanismo de escrita e resposta, que 
propiciaram um diálogo direto entre Estado, via gover-
no e Perón, e trabalhadores, constituíram um espaço de 
legitimação entre governo e trabalhadores, também por 
parte dos trabalhadores. 

Señor Presidente:  
convites, solicitações, projetos e comentários

Com relação aos remetentes, encontramos ho-
mens e mulheres, que escreveram individual ou coleti-
vamente, representando associações, sindicatos, comer-
ciantes, industriais e clubes esportivos, provenientes de 

toda a Argentina.  Devido ao grande número de cartas, 
além de selecionarmos apenas as cartas enviadas por 
trabalhadores (as), também selecionamos somente as 
cartas com temáticas de cunho social, como as que 
se referem ao trabalho, as condições de vida dos tra-
balhadores e as percepções ou projetos para a “Nova 
Argentina”.

A partir da sondagem inicial das nossas fontes, 
classificamos as cartas como colaborações, convites, 
solicitações, projetos e comentários.5 Com relação à 
estrutura física das cartas, embora em algumas tenha-
mos encontrado um formato padrão- saudação inicial à 
Perón; apresentação em que constavam nome e sobre-
nome do remente, número de identificação, número da 
carteira peronista, sede a qual pertencia, cidade e en-
dereço; os comentários, no caso das cartas enviadas no 
primeiro governo peronista e as inquietudes (em forma 
de convites, solicitações, projetos e comentários), no 
caso das cartas enviadas no segundo governo peronista; 
e um encerramento-, a grande maioria das cartas anali-
sadas não seguiram este modelo. 

Utilizaremos seis exemplos de cartas do primei-
ro e do segundo momento do recebimento para ilus-
trar as possibilidades de análise, inspiradas nos aportes 
teórico-metodológicos mencionados. Dos exemplos 
que discorreremos, selecionamos um de colaboração, 
dois pedidos, dois projetos e um de comentário pois 
consideramos os mais emblemáticos para refletir sobre 
as diversas inquietudes dos trabalhadores e as distintas 
formas que os sujeitos analisados perceberam e com-
preenderam a realidade que viviam.

O trecho abaixo é da carta de Daniel Hernández, 
enviada à Perón, desde Punta Alta, em 24 de dezembro 
de 1946:

De mí más alto respecto.
Ya que el Ex. señor Presidente, al explicar en sus 
pormenores los alcances del “Plan Quinquenal”, ha 
hecho expresivo el pedido de colaboración ha todos 
los habitantes de la República; para que este Plan 
tenga el apoyo, fuerza y solución en todos sus as-
pectos; y que de esta forma el Ex. Señor Presidente 
pueda triunfar en su obra para el impulso en las 

5. Vale dizer que muitas das cartas se enquadram em mais de uma 
“categoria” estabelecida, como são colaborações com pedidos e as-
sim por diante. Diferenciamos os aspectos mais amplos da seguinte 
maneira: convites, relacionados, sobretudo, à aspectos culturais, 
como feira de livros, entre outros; sugestões são os pedidos, de 
maneira geral; projetos são propostas combinadas com planos para 
execução; e comentários tratam da relação das pessoas comuns com 
o regime peronista, a partir da percepção do momento.



SEÑOR PRESIDENTE 179

aspiraciones de la formación y engrandecimiento de 
la “gran Argentina”!. Yo de mi parte quiero apoyar 
y robustecer el esfuerzo incalculable del Ex. señor 
Presidente; no solamente con mi trabajo cotidiano 
como Empleado Nacional, sino también en la forma 
intelectual aportando mi grano de arena en la suge-
rencia de los grandes problemas, y en la parte técnica 
y orgánica contribuir en todo lo posible.6

Vale observarmos que o chamado político e 
pessoal seria o legitimador e sustentador não apenas 
por parte do Estado, como também dos trabalhadores. 
Assim, Hernández justifica a escrita de sua carta a par-
tir do chamado político e pessoal de Perón, sobretudo 
por querer colaborar com o plano de governo, a fim de 
engrandecer a nação argentina. 

Deste modo, Hernández construiu sua escrita a 
partir de um aspecto maior, que é o próprio pertenci-
mento à nação argentina, ao governo nacional e, prin-
cipalmente, à identificação com o projeto político pro-
posto por Perón. Ademais, a expressão grão de areia, 
utilizada em muitas cartas e, provavelmente, utilizada 
em um dos discursos políticos de Perón, reforça uma 
série de imagens propostas como do coletivo “nós”, 
compondo a noção dupla de pertencimento, da iden-
tidade nacional e da identidade política (peronista), da 
participação política dos trabalhadores, como colabo-
radores diretos do novo governo.

Após estas considerações, Daniel apresentava 
uma série de invenções próprias, com descrições de-
talhadas de cada uma delas, que poderiam contribuir 
para o desenvolvimento da área militar argentina e o 
engrandecimento do país. Como mencionamos em ou-
tros trabalhos, Lago (2016), apesar das particularidades 
de cada carta, três aspectos perpassam a grande maioria 
das que foram analisadas até o momento: propostas que 
são voltadas para o “bem comum”, como o caso destes 
projetos, que deveriam contribuir para o engrandeci-
mento da nação; a importância de todos para a constru-
ção da “Nova Argentina”, que ao ser efetivamente de 
todos, seria mais justa; e a centralidade de Perón, ape-
sar da diversidade dos papéis atribuídos ao presidente. 
O governante aparecerá como realizador, justiceiro, 
mediador e, por vezes, solucionador dos problemas 
pessoais e coletivos.

A carta contém marcas vermelhas, que acre-
ditamos que foram realizadas pelos funcionários do 

6. Archivo General de la Nación, fundo do Ministerio de Asuntos 
Técnicos, caixa 456.

Ministério, para que os demais documentos fossem 
produzidos, como o registro das cartas por temáticas 
e o encaminhamento a outros Ministérios. Observando 
tais marcas, podemos notar que eram destacados a ra-
zão ou o objetivo da escrita e os “efeitos” que poderiam 
gerar, caso fosse atendido. Vale dizer que não encontra-
mos a carta resposta “padrão” do governo desta carta. 
Teófila, de La Rioja, escreve em 1951, solicitando a 
mediação de Perón para uma questão pessoal, a expro-
priação da sua terra:

PRESIDENTE- una madre, pobre, Viuda con nume-
rosa familia que atender, sin más recursos que los que 
DIOS, con su divina bolundad me alcanza, tengo que 
afrontar la vida para poder criar, varios niños chicos, 
que mi esposo al morir me ha dejado, cuyo sustento 
y vestuario me lo da mi trabajo, que en un pedazo 
de tierra de la cual soy poseedora me lo procuro (…) 
tengo conocimiento que van a expropiar esta tierra 
que da de comer a mis hijos para hacer construir un 
edificio para una escuela nacional, con lo que me qui-
tarían de mí y de mis hijos, la subsistencia,- Por ello 
recurro a V. Exmo, Señor, padre inconfundible de los 
pobres para que tienda una vez más esa mano sobera-
na y protectora en beneficio de esta pobre mujer, que 
implora tal caridad en resguardo de las necesidades 
de mi familia, y no permita que por ningún motivo 
se me expropie ese pedazo de tierra que es todo para 
nosotros (…).7

Diferentemente de Daniel, Teófila inicia sua ar-
gumentação a partir de sua condição de mulher, viúva, 
mãe e pobre, deixando de lado os lemas peronistas para 
fazer sua solicitação. Após esta introdução, ela apre-
senta o seu problema- a possível expropriação de sua 
terra- e a solução do mesmo- a mediação do Estado, 
via Perón, enquanto “pai dos pobres”. As imagens do 
presidente e de seu governo são baseadas em aspectos 
religiosos e de justiça, encontrando correspondência 
com o próprio imaginário político produzido pelo dis-
curso oficial. 

A relação entre o pedido ser “justo” ou a noção 
explícita da justiça, que os remetentes procuram passar 
em suas cartas, é algo recorrente nas cartas analisadas. 
Assim, estamos de acordo com Vanderlei Vazelesk 
Ribeiro (2008), quando afirma que a ideia de justiça vi-
nha acompanhada da do governante como uma espécie 
de príncipe misericordioso, que atenderia ao pedido, e 

7. AGN-MT, caixa 456.
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centrada na noção de que acima de qualquer formalida-
de é um pedido justo e, portanto, está de acordo com o 
projeto político para a “Nova Argentina”. 

O que nos chama a atenção e já foi assinalado 
pelo historiador é que os remetentes, além de verem 
Perón como o grande mediador e solucionador de suas 
questões, acreditavam que, em muitos casos, o poder 
central, federal, seria mais eficiente do que o local. 
Deste modo, enquanto o primeiro poder representa 
a justiça e a “Nova Argentina”, o segundo poder, em 
muitos locais, ainda representa a “Velha Argentina”, 
marcada pelas injustiças e arbitrariedades. Ademais, a 
própria imagem de Perón, como mais do que um políti-
co, o grande pai dos pobres, contribui de alguma forma 
para essas pessoas implorarem sua ajuda em suas ques-
tões pessoais.

A carta de Teófila é uma das exceções à “regra” 
de que as cartas tinham aspectos comuns, mencionados 
por nós acima. Ainda assim vale assinalarmos que um 
dos três aspectos permanece nas cartas analisadas e, no 
caso dela, é a imagem de Perón como o justiceiro, o 
único mediador e solucionador dos problemas que ela 
enfrentava. Teófila recebeu uma resposta positiva ao 
seu pedido em outubro do mesmo ano:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con referencia 
a su nota de fecha 3 de septiembre pdo., enviada al 
Exmo Señor Presidente de la Nación y cursada opor-
tunamente a esta Dirección General, solicitando se 
deje sin efecto la expropiación de una fracción de 
tierra que trabaja. Al respecto, me es grato comunicar-
le, que dicho pedido se halla a consideración de este 
Organismo, efectuándose los trámites reglamentarios 
de cuyo resultado será informada oportunamente.8

Vale assinalarmos que, para nós, tão importante 
quanto o atendimento do pedido é a resposta que era 
enviada para os remetentes. Apesar de ser uma resposta 
padrão, consideramos que a mesma assegurava 
a manutenção do diálogo direto e pessoal entre o 
governante e os governados mencionada por nós na in-
trodução deste trabalho.

Manuela, de San Miguel de Tucumán, escreve 
em 1953, solicitando uma audiência para tratar da falta 
de recursos dos agricultores da região:

Exmo. Señor. Excelenticimo y Justicimo. Señor Lo 
saludo. Con mismas Alt. Consideracion y respecto 

8. Idem, ibidem.

deseandole una Gran vida y salud eterna y que nues-
tra madre Evita, esté en el Reino celestial para que 
ruegue por su Dignicimo esposo y por sus hijos de 
su patria Argentina y después de saludarlo me diri-
jo à comunicarle , que pienso, de irme a visitarlo y 
entrevistarme con Ud y, al mismo tiempo, le solici-
tole, quiera, concederme, una Audiencia para el dia, 
más procimo que mande que viajare por el Ferrocarril 
General Belgrano a Buenos Aires y cuando yo llegue, 
aremos ciertos parlamentos , y yo le digo, lo que hace 
falta; recursos para los agricultores y que los hom-
bres, pierden el labor y el ánimo, para que los campos 
se culminen, de cereales y legumbres como también 
el tabaco, una gran producción de tabaco, da tal  y 
cual, como la industria cañera, también, debe haber 
industria  tabaquera, que cada planta da cuarto kilo 
de primera y cuatro de segunda, y segun las cemillas, 
que se siembre se hace dos cosecha en el año, como 
por ejemplo papa manis arros  patatas alberja sebolla 
de cabresa y berdeo, y también de otros gremios que 
conosco, todo trabajos de barón y mujer. Lo saludo 
muy atentamente. Voy a difundir el Plan Quinquenal.9

Manuela inicia a carta saudando e desejando 
o melhor para Perón. Em seguida, evoca o nome de 
Eva, cuja a imagem ainda estava amparada na de gran-
de “mãe” do povo argentino, sobretudo dos mais hu-
mildes, que continuaria cuidando e guardando Perón 
e todos os seus “filhos” da pátria argentina. Após as 
considerações iniciais da carta, Manuela solicita uma 
audiência para tratar de alguns problemas da sua re-
gião, como a falta de recursos dos agricultores e os des-
dobramentos que estes problemas causam não apenas 
nas condições de trabalho, mas nas de vida e no desen-
volvimento da região. 

O que também é interessante é a percepção pró-
pria de Manuela com relação à necessidade de outras 
indústrias ou produções mais voltadas para os cereais e 
legumes, que contribuiriam não apenas para o aumento 
da produção e distribuição de alimentos, mas também 
para empregar mais homens e mulheres. Neste sentido, 
uma vez mais, apesar das particularidades das cartas 
analisadas, vemos que os pedidos voltados para o co-
letivo e a contribuição de todos para a construção da 
“Nova Argentina” permeiam as cartas analisadas.

No tocante aos projetos, destacamos dois exem-
plos, sendo um destinado para o campo e outro para 
a cidade. Laurentino escreve de Buenos Aires, em 
1951, sugerindo um aproveitamento maior das terras 

9. AGN-MT, caixa 459.
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improdutivas a partir de um projeto intitulado Chácara 
Justicialista, cuja disponibilidade de terras é funda-
mental para a sua realização:

Visto, los deseos de nuestro gran Presidente que quie-
re que su pueblo diga a su criterio, en el segundo Plan 
Quinquenal lo que conviene para el engrandecimien-
to de la patria, en esta Nueva Argentina Peronista, 
y como todo buen criollo, que desea el engrandeci-
miento económico del país, debe cooperar con nues-
tro Presidente para afirmar en cimentos sólidos y 
duraderos la independencia económica, la soberanía 
política y la justicia social, que al decir del General 
Perón la grandeza de la patria se hará con el trabajo 
fecundo de sus hijos. En consecuencia, presento este 
proyecto con el título de Chacra Justicialista. El que 
suscribe Auxiliar de Correos y Telecomunicaciones, 
con un amplio conocimiento sobre el campo y la avi-
cultura, que a mi criterio traería aparejada una serie 
de beneficios para la Nación, el refinamiento de la 
Avicultura etc, etc, etc, y se resolvería las aspiracio-
nes de miles de empleados nacionales, en su carác-
ter de los mismos, nunca pudieron  formar un capital 
para dedicarse en algo productivo y hoy con la Nueva 
Argentina y la visión de Nuestro Presidente, para el 
Segundo Plano Quinquenal. Hay un diez por ciento 
de jubilados y retirados que pueden dedicarse en ese 
nuevo renglón para el bien de la economía nacional.10 

Laurentino começa a carta respondendo ao cha-
mado político de Perón. Sua “resposta” é produzida 
a partir da apropriação das noções de novo país e de 
outros lemas peronistas para justificar e legitimar seu 
projeto de lei. Apesar de Laurentino não ser propria-
mente um trabalhador rural, ele sugere a construção 
dessas chácaras, que estariam vinculadas ao Ministério 
da Agricultura e serviriam de escolas agrícolas para 
todos os que quisessem se dedicar as atividades agro-
pecuárias. Ademais, as chácaras deveriam estar aos 
cuidados dos aposentados, sendo que o Ministério da 
Previdência deveria cuidar desta distribuição. 

Um aspecto que nos chama a atenção em sua car-
ta está relacionado à contribuição do projeto de acordo 
com Laurentino, que revela a visão que tem do campo:

Esta idea traería como beneficio para la Nación un 
vigoroso empuje para la avicultura, un aprovecha-
miento de la tierra improductiva, se determinaría una 
corriente de intelectualidad, hacia zona de nuestro 
vasto territorio donde bien pronto se formaría un am-
biente de mayor cultura social, en una sola palabra se 

10. AGN-MT, caixa 458.

llevaría la ciudad al campo, también se abre un ho-
rizonte para el trabajador ambulante que se encuen-
tra en el interior del país, es el que trabaja cuatro o 
cinco meses al año (…). Sr. Presidente dejo en este 
proyecto la idea de cuya consulta con los presuntos 
interesados, surge un veinte por ciento que están en 
condiciones de embrearse en esta empresa con un 
resultado inmediato para la economía de la Nación. 
Tengo el optimismo de que, al terminar el segundo 
plan quinquenal tendremos cinco mil chacras justi-
cialistas. Dejé en manos de nuestro gran Presidente la 
idea que la expongo con un espíritu de Peronista que 
no hay empresa difícil cuando se trata de engrandeci-
miento de la patria.11

Além das contribuições mais esperadas, como 
o aproveitamento da terra improdutiva, é preciso des-
tacar a percepção de Laurentino sobre o campo e os 
aspectos mais simbólicos que, a seu ver, contribuiriam 
de maneira mais profunda para o desenvolvimento do 
campo. De acordo com Laurentino, a partir da cons-
trução dessas chácaras também seria possível a cons-
tituição de uma “corrente de intelectualidade”, trans-
formando o campo em um “ambiente de maior cultura 
social”, já que, segundo Laurentino, a cidade iria para o 
campo. Deste modo notamos que, para alguns, o campo 
ainda era visto como um lugar de “atraso intelectual e 
cultural”, que deveria ser educado pelos “homens da ci-
dade”, “civilizados”, que levariam a “cultura” presente 
na cidade para o campo, auxiliando também no desen-
volvimento econômico da região.

Após estas considerações, Laurentino encerra 
a carta com o “otimismo” de que sua proposta fosse 
atendida, uma vez que era sustentada por seu “espírito 
peronista”. Como podemos notar, as noções e os usos 
da identidade política, do movimento e do “sentimen-
to” peronista variam de pessoa para pessoa. No caso 
de Laurentino, um dos significados que poderiam ser 
extraídos a partir da sua carta, é que o espírito de pero-
nista corresponde ao de quem quer contribuir para o en-
grandecimento da pátria e para a construção da “Nova 
Argentina”.

Vale fazermos uma breve menção sobre nossa 
posição frente às apropriações, ressignificações e uso 
do “ser peronista”. Consideramos que a noção “ser pe-
ronista” é construída a partir de uma influência mútua 
de governo e trabalhadores, a partir de uma conver-
gência mais ou menos espontânea de ideias, interesses, 
entre outros, que produz formas muito específicas dos 

11. AGN-MT, caixa 458.
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usos dos termos, expressões e dos imaginários políticos 
peronistas pelos trabalhadores. Com relação à influên-
cia mútua, vale lembrar que, na Argentina, este aspecto 
é notável, pois a retórica do discurso peronista utili-
zou dos hábitos, costumes, aspirações e demandas dos 
trabalhadores para conformar um novo discurso para 
os trabalhadores quando comparado ao dos governos 
anteriores.12

Neste sentido, a produção de sentidos, de aspec-
tos e de códigos compartilhados por ambas as partes, 
pelo governo peronista, via Perón, e pelos trabalha-
dores faz com que consideremos mais atraente pensar 
em como se conformou uma noção própria sobre o pe-
ronismo pelos trabalhadores a partir de leituras, apro-
priações e ressignificações de significados e sentidos 
próprios e particulares.

A construção do argumento de Laurentino, tal 
como da legitimidade de sua proposta, difere das duas 
últimas cartas analisadas, em que a própria proposta já 
era legítima para os remetentes. Apesar desta diferença, 
consideramos que alguns daqueles aspectos comuns, 
mencionados por nós ao longo deste tópico- como pro-
postas voltadas para o coletivo e a importância de todos 
para a construção da “Nova Argentina”- também esti-
veram presentes nesta carta. 

O segundo projeto, destinado para a cidade, su-
geria a construção de um Arco do Triunfo em Buenos 
Aires. Em carta, Pascual De Carlo, aposentado, escreve 
de Buenos Aires, no dia 4 de julho de 1952, sugerindo a 
construção do monumento:

Es hora de que se levante, pues le exige vuestro pue-
blo, que sumamos millones Señor que reconocemos 
ser felices con vuestro gran gobierno le exige la nueva 
ARGENTINA HOY LIBRE, JUSTA Y SOBERANA. 
Lo pide señor la INDEPENDENCIA ECONOMICA 
DEL PAÍS, y le piden todos los que trabajan por la 
incalculable conquista JUSTICIALISTA que nos ha-
béis dado. QUEREMOS SEÑOR EL ARCO DEL 
TRIUNFO. Para perpetuar en el en ambas fachadas 

12. Daniel James (2013) mostrou como que a retórica do discur-
so peronista tomava a consciência, os hábitos, os estilos de vida e 
os valores da classe trabalhadora tal qual encontrava e o colocava 
como base suficiente para a rápida consecução de uma sociedade 
justa e igualitária. Para o historiador tal retórica deixou o discurso 
peronista mais concreto e imediata, sobretudo quando comparado 
com outros, que anunciavam mudanças estruturais abstratas de lon-
go prazo, dependendo de uma consciência apropriada da classe tra-
balhadora.

las estatuas de los libertadores de la esclavitud y fun-
dadores del Justicialismo Protector del Trabajo y de 
la Justicia del ser humano.13 

Como podemos notar, o projeto atingiria além 
de uma dimensão material, uma dimensão simbólica, 
que era a de demarcar o “novo” momento, a “nova” 
Argentina, tal como de perpetuar este momento, os 
principais nomes e suas realizações, no presente e no 
futuro. Além disto, os lemas do governo são expressos 
em letras maiúsculas, como se reproduzisse também a 
exaltação de Pascual de Carlo diante das realizações 
peronistas. Também é interessante observar que, dentre 
uma gama de possibilidade de monumentos, Pascual de 
Carlo sugere um já existente na França, que está asso-
ciado às vitórias de um determinado momento específi-
co da história francesa. 

Apesar das distintas conjunturas, se tomarmos 
a sugestão de Pascual de Carlo em um sentido mais 
amplo, podemos associá-la à própria noção de vitória 
do justicialismo ao que havia antes e, no sentido mais 
restrito, à divulgação desta vitória para os argentinos e 
para os demais países do mundo das conquistas do jus-
ticialismo. Emblemático também é a questão de quem 
usufruiria e de quem deveria auxiliar na construção e 
manutenção do monumento:

¿Y como se sufrajarian los gastos que demandaría 
esta colosal? […] Todos los beneficiados en gene-
ral deberíamos contribuir que seria nuestra obliga-
ción señor…Habria que empiezar, por los señores 
Ministros, por los Magistrados, por los Senadores, 
por los Diputados, por los Patrones, por todos los que 
trabajan a sueldo, por los Jubilados, por los indus-
triales, por los comerciantes y por los rentistas y en 
esta forma con un poco de buena voluntad sobre pla-
ta para poder hacer una colosal obra que los buenos 
ciudadanos pedimos y que se debe de hacer. UN DÍA 
DE TRABAJO DE CADA UNO NO HACE MAL A 
NINGUNO.14

Para Pascual de Carlo, todos os argentinos, que 
foram beneficiados por tais obras, deveriam contribuir, 
para ver perpetuada este “novo” momento, sendo o pro-
jeto sua maior contribuição a “nova” Argentina. O que 
nos chamou mais atenção é a frase final, também em 
letras maiúsculas, em que reafirma o trabalho da coleti-
vidade para a construção do monumento. Deste modo, 

13. AGN-MT, caixa 459.
14.  AGN-MT, caixa 459.
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os aspectos comuns que mencionamos anteriormente, 
também aparecem nesta carta, como: as propostas vol-
tadas para o “bem comum”, como o caso destes proje-
tos, que deveriam contribuir para o engrandecimento 
da nação; a importância de todos para a construção da 
“Nova Argentina”; e a centralidade de Perón, como o 
realizador, o responsável pela nova situação vivida. 

A última carta que selecionamos é a que classifi-
camos como um comentário. Nestes encontramos tanto 
os elogios e críticas relacionados ao governo peronista, 
aos Planos Quinquenais, como também denúncias dos 
“traidores da pátria”, os não peronistas. Para a constru-
ção dos “traidores da pátria”, é possível notar a cons-
trução de um “nós”, pertencentes à nação argentina e 
ao projeto político, justamente por ser peronista, em 
contraposição à um “eles”, que não querem pertencer 
à nação argentina por não estarem de acordo com as 
propostas do peronismo, de maneira mais ampla, e do 
governo, de maneira específica. 

Conforme assinalou Silvia Sigal e Eliseo Verón 
(2010), ao estudarem a retórica do discurso peronista, 
a construção dos inimigos da pátria seria inseparável 
da imagem da sombra. Apesar de estudarem os discur-
sos oficiais, consideramos que certas noções perpassam 
também os discursos que aparecem nestas cartas, como 
o caso da sombra e do inimigo. Deste modo, estamos 
de acordo com os autores ao afirmar que o inimigo era 
oculto, estava escondido, infiltrado, operando na som-
bra. A ideia de sombra proposta pelos autores também 
é sustentada pela noção da verdade estar com Perón e, 
portanto, ser a luz, opondo-se à escuridão dos inimigos 
da pátria. 

A partir do segundo governo também ficaria mais 
evidente a oposição entre um “nós” pleno, substancial, 
que coincide com o coletivo “argentino”, “pátria”, e 
um “eles” pleno, racional, que coincide com o coleti-
vo “antiargentino”, “antipátria”. De acordo com Sigal 
e Verón (2010), o inimigo observa enfurecido como 
Perón realizava e resolvia os verdadeiros problemas 
argentinos, sobretudo no âmbito social. Deste modo, o 
adversário não tinha um projeto político, mas era aque-
le que colocava obstáculos ao projeto político de Perón, 
coincidente com a verdade e a realidade argentina.

 Os comentários encontrados variam de posições 
a ações radicais, começam delatando os “traidores” até 
sugerindo exclusão da sociedade, no sentido de demitir 
estas pessoas de cargos de funções públicas e, em al-
guns casos, de fábricas, comércios, entre outros, pois 

prejudicariam o progresso da “nova” Argentina. A re-
corrência de denúncias, sobretudo a partir de 1952 é 
alta e é acentuada em 1955. 

Nestes momentos fica mais evidente a sustenta-
ção da legitimidade do envio das cartas a partir da rela-
ção entre a identidade nacional, ser argentino, uma das 
identidades sociais, ser trabalhador com a identidade 
política, ser peronista. Ademais, alguns remetentes es-
tabeleciam a diferença entre o peronista das “antigas” 
e os “novos”, sobretudo pela própria conjuntura nacio-
nal em que estavam inseridos no segundo governo de 
Perón, marcada por uma crise econômica, o aumento 
das greves dos trabalhadores e a morte de Eva Perón. 

A conjuntura do segundo governo contribuiu 
para evidenciar esta oposição.  As razões das acusa-
ções dos “traidores” da pátria variaram desde o próprio 
desacordo com as políticas, que surgiam nas conversas 
no trabalho, como o não uso de símbolos ou de enal-
tecimentos do governo em questão- isto é, o silêncio 
também era uma forma de traição-, até àqueles que 
não ficaram de luto, vestidos de preto, no mês em que 
Eva faleceu, em 1952. Ilustraremos o que afirmamos 
a partir de um exemplo mais radical, do militar José 
Cabrera, cuja carta é de Buenos Aires, do dia 9 de agos-
to de 1952. José inicia a sua narrativa informando que 
é peronista, descreve as grandes mudanças no país e o 
papel central de Eva Perón para as mesmas. Em segui-
da, lamenta seu falecimento e a falta de homenagens 
póstumas à “bandeirada dos humildes” nos órgãos pú-
blicos, inclusive acusando os funcionários de traição:

V.E me perdonará la irreverencia de ser en esta como 
en todas las ocasiones que le he escrito, franco, sin-
cero y leal (…) Ya antes de ahora he expresado a V.E 
que soy peronista (…) Ahora bien señor: a mi juicio 
y en base a lo expuesto voy a enumerar lo que debe 
hacerse en bien del país, del gobierno revolucionario 
y de la persecución de la obra de la egregia muerta 
[Evita] como asi también del pueblo y es lo siguiente: 
1-) Intimidar a todos y a cada uno de los funcionarios, 
empleador y obreros de todas las reparticiones del 
Estado que no se sientan cómodos en sus puestos por 
no ser peronistas, renuncien en el plazo de 30 días, 
terminados los cuales se les dejará cesantes; todos 
ellos deben estar bien catalogados (...) 5-) En base 
a todo lo que oye y se dice con lujos de detalles en 
todos los ambientes obreros y de empleados de lo que 
no me corresponde acusar ni defender la C.G.T debe-
ría ser intervenida, llamar a elecciones libres para una 
fecha que se establecerá para que la Comisión de ese 
organismo obrero sea votado en elecciones secretas 
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y legales por todos los obreros organizados del gran 
Buenos Aires y por delegados de todos los gremios 
del interior (…) Lo único que puedo decir a V.E que 
un 90% de los afiliados a la C.G.T le tienen mucha 
antipatía al secretario de este organismo y a otros de 
la Comisión lo que evidentemente he podido verifi-
car los 17 de octubre cuando ante vuestra presencia el 
pueblo no le ha dejado hablar y que la insigne Evita 
pedía al pueblo con el brazo en alto que se callaran 
(..) 6-) A mi juicio el árbitro en ese debe ser V.E; con 
su gran ascendiente moral, con su gran visión de es-
tadista y psicólogo, sus sabias palabras de Maestro y 
Conductor es el único que va a poder orientar y edu-
car a las masas unirla, para defender con altura los 
preceptos del sindicalismo por el cual ha luchado V.E 
como un titan desde el año 1943 hasta la fecha (…).15  

A sugestão de que aqueles que não são peronis-
tas sejam intimados a renunciar a seus próprios cargos 
de trabalho- e mapeados- e da convocação de elei-
ções para um novo secretário da CGT revelam o tenso 
momento do segundo governo peronista. Apesar das 
particularidades da carta, também conseguimos notar 
alguns dos aspectos comuns mencionados nos outros 
exemplos, como a importância da colaboração de todos 
para a construção e garantia da manutenção da “Nova 
Argentina”, tal como a centralidade de Perón. O go-
vernante continuava sendo notado como o que educa o 
“povo criança” e o que conduz, além do mediador dos 
problemas. Neste momento, o problema não era mais 
entre patrões e trabalhadores, mas entre trabalhadores 
e trabalhadores. 

Considerações finais

Neste estudo inicial e exploratório analisamos a 
construção dos imaginários sociais pelos trabalhado-
res, a partir da prática epistolar, entre os anos 1946-
1955. Em um primeiro momento, mostramos a elabo-
rada estrutura governamental, que ficou responsável 
pela manutenção do “diálogo direto” e recebimento de 
cartas. Para nós é importante observarmos os caminhos 
percorridos pelas cartas, com o auxílio destes organis-
mos, para compreendermos melhor como os mesmos 
contribuíam para o chamado político em forma de cír-
culo, que reforçava o diálogo pretendido. 

Com relação ao círculo, embora a forma seja 
oval, as “cores” do círculo, sobretudo por parte dos 
trabalhadores/povo, são as mais distintas possíveis. 

15. AGN-MT, caixa 460.

Em outras palavras, não podemos compreender este 
espaço como algo rígido e imutável, justamente pela 
diversidade dos sujeitos- que têm percepções, deman-
das e aspirações distintas que auxiliam na formação e 
manutenção do círculo. Deste modo, além das “cores”, 
o próprio círculo também estará com uma forma maior 
ou menor, mais oval ou circular, de acordo com o mo-
mento e os acontecimentos que o compõem. Neste sen-
tido, o espaço incluiu aqueles que, espontaneamente ou 
não, participaram de sua formação e manutenção, tam-
bém excluiu outros sujeitos, sobretudo aqueles que não 
concordavam com o projeto peronista e com as propos-
tas do governo.

Já no segundo momento, trabalhamos com as 
cartas expondo nossas primeiras reflexões. A partir da 
sondagem das fontes percebemos que a construção dos 
imaginários sociais, a produção de sentidos e a per-
cepção dos trabalhadores sobre os governos peronistas 
foi muito particular e heterogênea. As aspirações e de-
mandas convertidas em inquietudes dos trabalhadores, 
sobretudo a partir do Segundo Plano Quinquenal, tam-
bém revelam as distintas formas pelas quais os traba-
lhadores se utilizaram para estabelecer o “diálogo dire-
to” com Perón e “fizeram-se” ao longo da conjuntura e 
do governo peronista, tal como para atuar politicamen-
te. As cartas também revelam a relação tênue entre a 
identidade nacional e a identidade política, assim como 
os distintos papéis assumidos por estes trabalhadores, 
como forma de atuação e ação política diante do e no 
governo peronista, de sua relação com Perón e com a 
“Nova Argentina”.

Apesar das particularidades, procuramos de-
monstrar que alguns aspectos destas cartas eram co-
muns, como: os pedidos, os projetos e os comentários 
serem voltados para o “bem comum”, para o coletivo; 
a importância de todos para a construção e manuten-
ção da “Nova Argentina”; e a centralidade da figura de 
Perón, seja como o mediador, o justiceiro ou o realiza-
dor do “novo momento”. Outro aspecto recorrente das 
cartas, que ultrapassa os usos dos lemas e do discurso 
oficial, é a noção de justiça/injustiça, que também legi-
timava e validava o envio das cartas.

As cartas também contribuem para observarmos 
as particularidades dos contextos de cada província 
e as contradições do discurso oficial. Especialmente 
nas cartas provenientes das regiões mais afastadas dos 
centros, podemos notar que a “Nova Argentina”, jus-
ta, livre e soberana, não era uma realidade para todos. 
Também é emblemático que, o “primeiro trabalhador”, 
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“amigo dos trabalhadores”, fosse tratado com tamanha 
formalidade em praticamente todas as cartas que anali-
samos até este momento.

Finalmente, esperamos contribuir para os estudos 
que questionam as teorias clássicas do populismo, que 
se debruçam sobre a atuação e participação política dos 
trabalhadores, especialmente no que se refere ao ques-
tionamento da incapacidade da classe trabalhadora de 
escolher seu próprio caminho, valorizando a ação e atua-
ção dos trabalhadores sobretudo a partir dos anos 1980. 

Neste sentido, também merece destaque o gran-
de número de cartas provenientes do campo, que aca-
bam por questionar não apenas estes aspetos “básicos” 
das teorias clássicas, mas também àqueles que diziam 
que estes tipos de governos e governantes ignoraram 
os trabalhadores rurais. No que concerne às políticas 
para os trabalhadores rurais, concordamos com Ribeiro 
(2008) ao afirmar que o regime peronista procurou 
atuar no meio rural, sobretudo nos anos pré-eleições de 
1946, quando Perón ocupava os cargos de Secretário 
de Trabalho e Previdência, de Ministro da Guerra, de 
Vice-presidente e de presidente do Conselho de Pós-
Guerra. No que se refere à propaganda política para os 
trabalhadores rurais e urbanos, Marcela Gené (2008) e 
nós mesmos, Lago (2015), procuramos estudar a partir 
da propaganda e dos discursos políticos as mensagens 
específicas para os mesmos, relacionando-as com as 
políticas e leis implementadas durante o período.

Assim, consideramos que, embora tivessem es-
paços limitados para atuarem durante o período, sobre-
tudo os que discordavam do projeto político peronista, 
consideramos que as cartas constituem um dos espaços 
que os trabalhadores atuaram politicamente, expressa-
ram suas próprias percepções, demandas e aspirações, 
para além da simplificação de “dominantes” e “domi-
nados”, encontrando brechas para exigir os direitos so-
ciais, políticos e econômicos que tinham e que o gover-
no, a partir de Perón, lhes prometeu.  
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AS RELAÇÕES ENTRE EUA E A NICARÁGUA, MEMÓRIAS DA REVOLUÇÃO

Michel Justamand*

Almeja-se, nestes escritos, exibir algumas me-
mórias da revolução nicaraguense, a invasão e suas 
consequências para a política externa dos Estados 
Unidos da América (EUA), o império invasor. Aspira-
se dialogar com alguns dos atores da revolução como 
os insurgentes sandinistas, os contras, o governo de 
Ronald Reagan, a população em geral e os indígenas 
envolvidos nessas investidas do grande capital, em ter-
ras já muito destruídas pelos conquistadores anteriores. 
Tal diálogo realizar-se-á por meio dos textos (livros au-
torais, artigos em coletâneas e entrevistas concedidas 
aos mais diferentes meios de comunicação) de Noam 
Chomsky, que é um dos maiores comentadores críticos 
das políticas externas (sejam elas econômicas, sociais, 
militares e ou culturais) dos EUA, com suas obras e 
artigos que contestam as ações estadunidenses, e que 
são de enorme reconhecimento internacional por seus 
conteúdos contundentes (JUSTAMAND, 2014/2015).

Trata-se de um articulista notório e célebre inter-
nacionalmente, por voltar seus interesses intelectuais 
a apresentar verdades a respeito dos projetos estaduni-
denses para o mundo, sempre disposto a conceder en-
trevistas a todas as formas midiáticas e a todos os paí-
ses, onde relata as desmedidas dos governos dos EUA. 
Entre as muitas entrevistas, uma delas, é a de 22 de 
setembro de 2001 para o jornal Folha de São Paulo, em 
que Chomsky trata, entre outros assuntos, do caso da 
Nicarágua. O entrevistado lembra que os EUA foram 
considerados culpados por uso ilegal da força nesse 
país centro-americano (IDEM). 

Desde os anos 60 do século passado, Chomsky 
se dispõe a informar àqueles que desejarem, a respei-
to da ameaça que é a política externa dos EUA para o 

mundo. Faz isso apresentando detalhes desse projeto 
astuto, independentemente de momentos históricos de 
grandes conturbações mundiais, como os da Guerra 
Fria, por exemplo. Ou das relações internacionais em 
que os EUA tentam, na maioria das vezes conseguindo, 
impor seus desejos e interesses sobre os países mais 
vulneráveis e dar assim o exemplo para os outros. 

Pretende-se ainda, com este artigo, mostrar que 
é possível, ou que se deva ao menos tentar derrubar o 
grande império “nazista” atual, como lembra Chomsky, 
por diversas vezes em seus escritos e em entrevistas, 
nas instituições internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas (ONU). Em O Império Americano: 
hegemonia ou sobrevivência, faz diversas compara-
ções dos atos políticos nacionais e ou internacionais 
dos EUA com os da Alemanha nazista, entre os anos 
de 1933 a 1945 (CHOMSKY, 2004, p. 72/75). Também 
compara a medida antiterror dos EUA com as ações 
dos nazistas (CHOMSKY, 1996 a, p. 116). Salienta as 
relações amigáveis entre os governos dos EUA e os 
nazistas, no período anterior a entrada estadunidense 
na Segunda Guerra Mundial, oficialmente em 1941. 
Expõe também que muitas grandes empresas do país 
anglo-saxão, na América do Norte, tinham interesse 
direto na máquina de guerra construída pelos nazistas 
(IDEM, p. 59).

Para tanto, esses escritos estão divididos em: 
1 - Antecedentes Históricos; 2 - Por que as garras do 
Império recaíram sobre a Nicarágua?  3 – Quem vai pa-
gar por isso? 4 – Exemplos a serem seguidos por todos 
(considerações finais).

Antecedentes Históricos: algumas memórias

Noam Chomsky conta que desde a fundação da 
Nação estadunidense, esquadrinham-se formas de ma-
nipular as mentes da maioria da população, para, en-
tre outros propósitos, esconder a sua própria História. 
Assim, tenta-se arregimentar as mentes, como os 
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exércitos fazem com os corpos, sempre em consonân-
cia com a ideia de que isso é essencial para o regime 
democrático, do qual os EUA são os principais man-
tenedores e divulgadores (JUSTAMAND, 2014/2015). 

Chomsky não deixa de sublinhar que o principal 
promotor da Convenção Constitucional, James Madison, 
proferiu em seus discursos que é de responsabilidade do 
governo proteger os interesses da minoria dos abastados 
contra a maioria. De qualquer forma, Madison, como era 
astuto, reconheceu que esse aspecto (CHOMSKY, 1996 
a, p. 57) governamental seria um problema para a re-
cém-criada democracia americana, como para qualquer 
outra o é (CHOMSKY, s/data, p. 13).

A Nicarágua tem um caso em particular com 
os EUA, que remonta ao século XIX. Já em 1854, os 
Estados Unidos, com sua marinha, destruíram uma ci-
dade costeira nicaraguense. E o motivo que na época 
justificou tal vingança, foi um alegado insulto feito aos 
oficiais do “império do medo (EUA)” e também ao 
milionário estadunidense Cornelius Vanderbilt. Assim, 
afirma Chomsky, torturar a Nicarágua é um ritual  
antigo (IDEM, p. 172).

Em nome da promoção da democracia no con-
tinente americano, já no início do século passado, os 
EUA promoveram uma série de intervenções militares 
na América Central, entre elas está o caso da Nicarágua 
(CHOMSKY, 2009, p. 174). As intervenções tinham 
ainda como objetivos o Haiti e a Guatemala.

A Nicarágua foi alvo dos EUA no amanhecer 
do século XX, conforme informa CHOMSKY (1998, 
p. 82) que analisa a ocupação naquele país centro-
americano durante todo esse século. Demonstra o autor 
que os EUA tomaram por base tratados, arrogando-se 
o direito de construir um canal no Panamá, com o fim 
lógico de impedir qualquer concorrente na região. Mas 
um tratado como esse, assinado no momento de ocu-
pação militar do país, não pode ter valor, ainda mais 
quando o país que o assinou é o mesmo que levará van-
tagens. Pois tal tratado garantia direitos perpétuos aos 
EUA, ou seja, nada mais injusto para com toda a popu-
lação nicaraguense e sem dúvida, um abuso comercial 
e social (CHOMSKY, 1996 a, p. 63).

A Guerra Fria foi mote de discussões e de testes 
para dois grandes Impérios formados durante o século 
XX: EUA e URSS. A duração desse período é de 1945 
até a queda do muro de Berlim, em 1989, vinculada ao 
colapso das políticas de dominação soviéticas em seus 
espaços permitidos e acordados com os EUA. Assim, 
para a URSS, era uma guerra contra os seus satélites e, 

para os EUA, contra todo o terceiro mundo (CHOMSKY, 
2007 a, p. 45). É importante que esses fatos fiquem cla-
ros e as intenções desses impérios também. A clareza se 
faz importante ainda porque, tanto no caso dos EUA, 
quanto da URSS, a Guerra Fria serviu para consolidar e 
manter seus sistemas de privilégios e coerção especial-
mente no âmbito nacional (IDEM, p. 49). 

A população em cada um desses estados aceitava 
as imposições em virtude das coações que consistiram 
em construir a imagem de um inimigo maléfico: por 
meio da mídia, cada qual atribuía tal maleficência ao ou-
tro, justificando assim os gastos com armamentos e os 
investimentos em guerras contra todos, especialmente 
contra os mais fracos no âmbito militar (IDEM, p. 51). 

Para o autor, esta guerra fria que, na verdade 
foi muito quente, persistiu enquanto teve utilidade 
funcional para os administradores de ambas as partes 
(IDEM, p. 45) e enquanto foi muito atraente política 
e economicamente para ambos os Impérios do medo 
do século XX (CHOMSKY, 2003 b, p. 46). O caso da 
Nicarágua se encaixa no terceiro mundo, ou seja, a área 
de intensificação, utilidade funcional e atração econô-
mica da guerra por parte dos EUA.

O que mais nos comove é que no período da 
maior ditadura terrorista da Nicarágua, a de Anastácio 
Somoza Debayle, houve um terremoto que devastou o 
país, em 1972. Na ocasião, o governo dos EUA enviou 
substancial ajuda humanitária. Entretanto, em 1988, 
sob o governo sandinista, houve outro desastre natural, 
um vulcão que também abalou o país e dinheiro algum 
dos EUA foi endereçado para esse país (CHOMSKY, 
1993, p. 211). Isso porque o medo dos EUA era o de 
que, talvez esse mísero centavo fosse parar nas mãos 
dos sandinistas que fariam usos “errados” desse dinhei-
ro, ou seja, investir em melhorias das condições sociais 
da população de modo geral.

É curioso que, enquanto durou na Nicarágua a 
ditadura tirânica de Somoza (CHOMSKY, 2005 a, pp. 
44-5), promovida, mantida e abastecida pelos EUA 
(leia-se governo de Jimmy Carter), houve a tentativa 
frustrada de mediar o poder em mãos de alguém que 
fosse “aliado” aos interesses anglo-saxões, através da 
Guarda Nacional. Esta representava um estilo de prote-
ção dos interesses estadunidenses. Segundo a avaliação 
dos anglo-saxões, era um exército digno. Um exército 
que funcionaria no momento em que a polícia e os mili-
tares não poderiam mais ser controlados na Nicarágua. 
Esse funcionamento seria, evidentemente, em nome 
de se garantir um regime político mais submisso aos 
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desígnios dos EUA (CHOMSKY, 2003 b, p. 72). Tinha 
como função, nesse período pré-revolução dos sandi-
nistas, manter todos calados, mesmo que fosse à custa 
de muitas mortes em benefício dos interesses dos gran-
des empresários do “país irmão poderoso do Norte”. 
Essa guarda especial sempre foi brutal e sádica (IDEM, 
p. 44), responsável, inclusive, por atrocidades contra 
os sandinistas até 1979, pelas mortes de dezenas de 
milhares de pessoas e por ter destruído aldeias inteiras 
por serem apenas suspeitas de darem guarida aos guer-
rilheiros sandinistas. Ainda existem as recordações dos 
moradores destas aldeias de que houve também bom-
bardeios aéreos, torturas terríveis e execuções sumárias 
(CHOMSKY, 2007 b, p. 207). 

Mas, para insatisfação estadunidense, foi tarde 
demais, os sandinistas conseguiram derrubar Somoza 
e a sua Guarda Nacional (CHOMSKY, 2007 b, p. 34; 
CHOMSKY, 1998, p. 52), sem que houvesse, por parte 
dos norte-americanos, qualquer tipo de preocupações 
com a vida dos milhares de mortos entre os nicaraguen-
ses (CHOMSKY, 1996 a, p. 257).

Para completar o mal-estar causado pelos repre-
sentantes dos estadunidenses na Nicarágua, o próprio 
embaixador dos EUA no período, por incrível que pa-
reça, ainda falou a favor de tais atrocidades contra a po-
pulação nicaraguense cometidas pela Guarda Nacional, 
mesmo após a queda de Somoza. Alguns ainda acre-
ditavam que, na Nicarágua, haveria um somozismo 
sem Somoza (CHOMSKY, 1996 b, pp. 52-3). Mas, de 
toda forma, a Guarda Nacional e a ditadura de Somoza, 
apoiada pelos EUA, foram derrubadas. O fato era, en-
tão, saber como manter um sonho: o sonho de tentar 
dar um rumo diverso para o que vinha ocorrendo na 
Nicarágua, agora sob o signo dos rebeldes sandinistas. 
Uma alternativa que promoveu uma nova vitalidade e 
a esperança entre o povo nicaraguense (CHOMSKY, 
2004, p. 15).

Por que as agressões do Império  
incidiram sobre a Nicarágua?

Devia-se perguntar, na verdade, porque os EUA 
foram tão longe nas atrocidades, imposições e con-
troles na Nicarágua. Esses atos se devem em parte às 
conquistas dos sandinistas no período posterior à to-
mada de poder em 1979. Os ditos rebeldes sandinistas 
conseguiram em pouco tempo melhorar as condições 
de vida do povo, estimular sua participação efetiva nos 

processos de desenvolvimento. Buscaram também re-
solver as injustiças da posse da terra, e ainda estender 
os serviços agrícolas, médicos, hospitalares e educa-
cionais a todas as famílias camponesas (CHOMSKY, 
1996 b, p. 54), ou seja, os sandinistas melhoraram as 
condições de vida de todos os moradores mais necessi-
tados do país (JUSTAMAND, 2014/2015).

Eles ainda desenvolveram programas educacio-
nais que incrementavam enormemente a alfabetização. 
Tinham também programas de saúde que visavam à 
redução da mortalidade infantil, e tinham como pers-
pectiva o aumento da longevidade de seus compatrio-
tas. Ganharam prêmio por seus programas de saúde 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) pelos êxi-
tos nesse campo. Também foram muito bem-sucedi-
dos no programa de Reforma Agrária, que funcionou 
(CHOMSKY, 1998, p. 77). Assim, eles, os sandinistas, 
estariam roubando as matérias-primas que são, para os 
EUA, suas posses na Nicarágua e distribuindo aos seus 
pobres e necessitados (IDEM, p. 78). Um exemplo a 
ser abolido e totalmente indesejável no quintal do seu 
próprio domicílio, que é como os governos estaduni-
denses entendem a região compreendida pelos países 
centro americanos (JUSTAMAND, 2014/2015).

Para completar, no início dos anos 80, o Banco 
Mundial considerou alguns setores da Nicarágua ex-
traordinariamente bem-sucedidos. Aliás, mais do que 
em qualquer parte do mundo. E o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento concluiu que a Nicarágua tinha 
tido notáveis avanços no setor social e estava lançan-
do as bases para um desenvolvimento socioeconômi-
co em longo prazo (CHOMSKY, 2005 a, p. 46). Isso 
tudo estabelece um conflito com os interesses dos EUA 
na região e no mundo, porque os estadunidenses não 
querem o melhor para os pobres dos outros países, 
pois a melhoria de vida para os pobres poderia gerar 
convulsões sociais onde não existam tais benefícios 
(JUSTAMAND, 2014/2015).

O autor acrescenta que pela primeira vez a 
Nicarágua tinha um governo que se interessava pelo 
povo. Os sandinistas procuraram dirigir os recursos 
agrícolas aos pobres. E foram bem-sucedidos nessa 
tentativa. Algo, como sugere Chomsky, maravilhoso 
de se observar. Isso provocava ódio nos estrategistas 
dos governos dos EUA, como George Shultze e Alan 
Cranston (CHOMSKY, 2005 a, pp. 47 e 55). Quando 
um país começa a destinar seus próprios recursos à sua 
população deve ser destruído pelos EUA (CHOMSKY, 
1998, p. 95), segundo a ideologia da “águia” ou do 
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império nazista, como denomina Chomsky. Ainda mais 
se esse país estava sob a esfera de interferência dos 
EUA, como era o caso da Nicarágua (JUSTAMAND, 
2014/2015). Perpassa a ideia de que os países fora de 
seu domínio político podem vir a ser tomados como 
exemplos, o que não podem deixar ocorrer, pois fazem 
o que não deve ser feito: melhorias para os mais po-
bres dentro de suas próprias fronteiras nacionais. E a 
Nicarágua poderia transformar-se em um exemplo para 
os países centro americanos onde, evidentemente, há 
certa “pax romana” imperial, ou seja, onde os desejos, 
imposições e decisões dos EUA, até a revolução sandi-
nista, eram mantidas. 

Ou ainda poderia vir a servir de exemplo para 
outros países do mundo, o que não poderia, segun-
do ele, ocorrer de forma alguma, isto seria um abuso 
frente aos interesses do Império. Os argutos pensado-
res estadunidenses chamam isso de “efeito dominó” 
(CHOMSKY, 2009, p. 138). Esse efeito era preciso 
deter, eles estavam dispostos a fazer isso com as gar-
ras da águia, fosse com soldados, imposições, controle 
econômico, político e social, sabotagens, entre outros 
meios (JUSTAMAND, 2014/2015).

Para solucionar esses “mal-entendidos” socio-
políticos e econômicos gerados pelos sandinistas no 
poder na Nicarágua, foi preciso tomar uma postura ra-
dical. Assim, o presidente “eleito democraticamente” 
nos EUA, Ronald Reagan, em 1981, tomou as devi-
das providências para garantir os interesses dos seus 
financiadores. Ou seja, iniciou uma luta armada sem 
precedentes contra um país completamente indefeso, e 
sem justificativas plausíveis, apesar de que não acre-
ditamos que se possa justificar uma guerra. Partia-se 
de uma ofensiva ideológica que inventava um mons-
tro imaginário: a possibilidade da invasão dos EUA 
pela Nicarágua, seguida de uma campanha propagan-
dística na mídia vendida para “esmagar” esse país 
(CHOMSKY, 2003 c, p. 39). Dizia-se que a Nicarágua, 
com suas hordas de terroristas e subversivos, chega-
ria ao Texas/EUA em cerca de dois dias de estrada 
(CHOMSKY, 2005 b, p. 95) visando, evidentemente, a 
invasão do território dos EUA. 

Reagan chamou de “estado de emergência na-
cional” (CHOMSKY, 2002 a, p. 46) a reação frente 
à “ameaça” nicaraguense. Esse pequeno país passou 
a ser considerado ameaça extraordinária à segurança 
dos EUA, pois segundo Chomsky, são os pequenos 
países que representam as maiores ameaças para a po-
lítica exterior do império americano. Já para a questão 

da ameaça à segurança nacional, é algo ridículo de se 
discutir em se tratando de Nicarágua invadir o terri-
tório estadunidense. Isso porque, como está previsto 
dentro dos interesses dos governos dos Estados Unidos 
da América, as matérias-primas contidas nesses países 
pequenos e indefesos devem, sem dúvida, ficar dis-
poníveis para os interesses do grande irmão do norte 
do continente. Especialmente as matérias-primas da 
América Latina (CHOMSKY, 1998, pp. 75-6). Assim, 
quanto menor é o país e maior é sua vitória na adversi-
dade, maior será a expressão que assume o resultado. 
Esse exemplo, para os outros países, tem que ser escon-
dido, esquecido e não divulgado nos anais da História 
Mundial, muito menos pelos interesses dos governos 
estadunidenses, que logicamente vão de encontro à 
essa vitória na adversidade (IDEM, p. 77).

Com as desculpas de que a Nicarágua se envol-
veria com a compra de armas dos russos (IDEM, p. 72) 
e com o terrorismo internacional (CHOMSKY, 2007 
b, p. 76), o governo norte americano também clamou 
a toda a sua população para entender os objetivos dos 
futuros ataques, mas sem saber que os nicaraguenses 
foram levados a procurar o outro lado do mundo, ou 
seja, a URSS, graças às políticas externas dos EUA 
que lhes impunha o embargo de alimentos, remédios 
e armas de seus aliados para a Nicarágua. Ficando sem 
comida, sem remédios e sem armas para se proteger, o 
que sobrou foi procurar aliados fora do espectro local. 
Isso justificava a invasão do país centro americano pelo 
império nazista dos EUA.

Outro motivo para a invasão, dado por Reagan, 
era o de que os líbios gostariam de ter a Nicarágua como 
seu posto avançado de venda de armas (MITCHELL e 
SCHOEFEL, 2005, p. 119). Algo que está totalmen-
te fora de lugar na História, nunca ocorreu. Mas evi-
dentemente serviu de argumento para a população, e 
especialmente para se conseguir recursos maiores no 
Congresso dos EUA, recursos em abundância, aliás, 
porque são recursos públicos. 

É preciso impedir a reprodução  
do “mau exemplo”

Existe um discurso governamental dos EUA, 
abordando questões que são controversas para os in-
teresses imperiais estadunidenses. Interesses que vão 
além da justiça, da liberdade de escolha, dos direitos 
humanos e/ ou da soberania nacional de cada país pelo 
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mundo (Cuba, Irã, Afeganistão, Guatemala, Indonésia, 
Venezuela) e em especial, claro, da Nicarágua 
(CHOMSKY, 2003 b, p. 28). 

Há também um discurso dos seguidos governos 
dos EUA durante os anos 60, 70 e 80, (e até os dias de 
hoje, claro), de que é preciso colocar ordem nos desor-
deiros. Aqueles que não cumprem os devidos papéis 
que lhes são designados. Ou seja, países que resolveram 
caminhar com suas próprias “pernas”, ter liberdade e 
promover a mudança e a justiça social, como é o caso, 
dentre outros, da Nicarágua dos anos 80 (IDEM, p. 48).

Os dados utilizados por esse mesmo autor de-
monstram que se podia controlar os militares dos países 
ditos aliados, e que se não fosse possível tal controle, as 
garras afiadas da águia entrariam em ação, derrubar-se-
-iam os governos a qualquer custo, mesmo que causas-
sem a morte de muitos, deslocamentos humanos des-
necessários, feridos aos milhões (CHOMSKY, 1976, p. 
125), etc. Realizar-se-iam, então, pós-queda do regime, 
a reconstrução de exército digno, ou seja, submisso aos 
interesses dos governos estadunidenses (CHOMSKY, 
2003 b, p. 72).

Assim, em nome de impedir o aparecimento de 
um mau exemplo no seu quintal, como seria o caso da 
Nicarágua, era preciso inibir. Isso se deu por meio de 
esforços “extraordinários” para os EUA, como devastar 
todo o país, com terrorismo social e econômico, recu-
sa de oferecer ajuda para casos de catástrofes naturais, 
algo que era feito em outros momentos, quando existia 
um governo nicaraguense mais submisso aos interesses 
imperiais da Águia (IDEM, p. 79). Ou seja, direitos hu-
manos somente quando os humanos daquele local fos-
sem nossos aliados, submetidos, submissos, dependen-
tes e (ou) nossos párias (JUSTAMAND, 2014/2015). 

Lembrando sempre que pessoas sem importân-
cia existem, segundo as dissipações da imprensa es-
tadunidense, que são “entregues” aos interesses dos 
megaempresários e suas corporações. Esses que atuam 
intensamente para que todos os recantos do mundo se 
tornem consumidores de seus produtos, mesmo que não 
sejam úteis e nem lhes sirvam para nada onde moram. 
Dessa forma, imagens de corpos torturados, mutilados 
e bebês morrendo em vários locais do mundo, por for-
ça de tais interesses financeiros, são dissimulados pela 
imprensa como sendo de pessoas sem importância para 
o sistema (CHOMSKY, 2003 b, p. 97), algo que somos 
completamente contra. A mídia deveria mostrar a rea-
lidade. Deveria apresentar e discutir com profundidade 

teórica e técnica os fatos, não esconder, dissimular, dis-
farçar e proteger com essas ações alguns poucos dentro 
do sistema mundo (JUSTAMAND, 2014/2015).

Fonte: Orlando Valenzuela

Infelizmente, para o governo dos EUA, o go-
verno sandinista rebelde dos anos 80 da Nicarágua 
cometeu fortes heresias, ao possibilitar melhores con-
dições de vida para uma parcela maior da população. 
Por exemplo, usando os próprios recursos naturais em 
benefício dos habitantes locais. Ou ainda, patrocinan-
do um tipo de desenvolvimento independente dos EUA 
(CHOMSKY, 1998, p. 79). E por ter cometido tais he-
resias deveria pagar. As garras foram mostradas, nesse 
caso, com os embargos econômicos. Esse tipo de ação 
foi feito simplesmente para que ocorresse a dissidên-
cia interna e gerasse a desconfiança e a luta entre os 
próprios nicaraguenses. Forçando, pós-embargo, que 
os sandinistas corressem para pedir apoio aos russos, 
como já fora lembrado no subitem anterior. Tal atitu-
de dos próprios habitantes do país, justificaria a busca 
para derrubar o regime revolucionário sandinista da 
Nicarágua. Afinal, as benesses sociais conquistadas pe-
las pessoas mais pobres, não podem servir de exemplo 
para outros países pobres no mundo. Eles têm que ser 
destruídos. Eram a laranja podre do período.

Fotografia 1 - Um exemplo de luta na Revolução Nicaraguense: 
Blanca no campo de batalha da resistência sandinista, descansa o 
fuzil no ombro enquanto amamenta Antônio López, seu filho. Imagem 
que inspira diversas campanhas revolucionárias e de defesa da 
amamentação sem censuras.
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Na entrevista em que Chomsky concede a Heinz 
Dieterich, fala sobre as questões envolvendo os EUA e 
a América Latina como um todo. Cita, em pormenores, 
alguns dos países de nostra América, como apontado 
acima em um dos trechos do interview e comenta sobre 
a Nicarágua, alvo de nossas interferências nesse artigo. 
Em outro momento desse encontro, Chomsky diz que 
a História do envolvimento dos EUA com a América 
Latina, tem o objetivo de destruir os movimentos popu-
lares. Esse envolvimento não tem a menor preocupação 
humanitária. Deveria sim, reprimir qualquer intenção 
de independência, como foi feito, tendo por objetivos 
inequívocos implantar ditaduras brutais e repressivas, 
que são suscetíveis de se lidar, pois com essas formas 
de se realizar política, se mantêm toda a região sob o 
julgo do governo mais ao norte do continente america-
no (IDEM, p. 81).

Chomsky recorre à História da construção políti-
ca da suposta democracia norte-americana, salientando 
que entre o final do século XVIII e o início do XIX, 
as discussões sobre ser uma democracia e (ou) outro 
regime político, foram encerradas pela formulação 
apresentada pelo presidente do Congresso Constituinte 
à época. Este formulou a perspectiva social de que o 
país deveria ser governado pelos seus proprietários 
(IDEM, p. 95), ou seja, quem tivesse posses deveria 
governar, segundo seus interesses, a política interna e 
externa do país. E infelizmente é o que tem ocorrido 
desde então com a maior potência militar da História 
da Humanidade. 

Os EUA, desde então, têm agido em defesa dos 
seus interesses privados e dos proprietários de suas me-
gacorporações pelo mundo, matando, espoliando, con-
trolando, impondo, retaliando, desobedecendo, impon-
do, etc., seus desejos, ditos democráticos, de justiça, 
de liberdade e de soberania, entre outros, pelo mundo. 
Desse modo, claramente é instituída pelos governos su-
cessivos dos EUA a seguinte aferição: permita-nos que 
“roubemos”, tomemos posse, de tudo que é de vocês 
sempre que quisermos e (ou) desejarmos, desde que 
nos interessem (JUSTAMAND, 2014/2015).

Em entrevista concedida a David Barsamian, 
publicada no livro: Segredos e mentiras, Chomsky 
lembra o que ocorreu pós-embargos dos EUA sobre a 
Nicarágua, quando a imposição do embargo econômico 
foi responsável por uma enorme mortandade de indíge-
nas (CHOMSKY, 1999 b, p. 104). Nenhuma palavra foi 
publicada sobre isso nos jornais dos EUA, ao contrário 
do que ocorrera durante a década de 80 quando atacavam 

o perigoso inimigo, a Nicarágua. Como dizia Reagan, a 
dois dias de marcha do Texas (CHOMSKY, 2003 a, p. 
29), loucura total, algo impensável. Quando o exército 
nicaraguense teria condições de entrar nos EUA, passan-
do pelo México? Até o presidente mexicano, à época, 
deu risada de tamanha insanidade discursiva de oratória 
e de retórica de Ronald Reagan. 

Infelizmente, a Nicarágua, graças a essas ações 
dos EUA, transformou-se num centro importante para 
os transbordos de drogas, com epidêmico uso de nar-
cóticos por vasta parte de sua população. Incentiva-se 
o uso de cocaína entre os índios para que trabalhassem 
mais, visto que caíram em demasiada dependência eco-
nômica. Mas como ninguém se importa mais com esses 
índios, que teriam ajudado a derrubar o regime sandi-
nista, agora não têm nenhum valor. Não importam as 
condições de trabalho as quais estão submetidos. Caso 
morram, são trocados imediatamente. Algo natural 
dentro do chamado “livre mercado” (CHOMSKY, 
1999 b, p. 105). 

Em seu livro Poder e Terrorismo, outra publi-
cação baseada em entrevistas, Chomsky aponta que os 
mesmos “astros” que atuavam na década de 80 durante 
todas as atrocidades cometidas pelos EUA pelo mun-
do, ainda atuam. Como é o caso de John Negroponte, 
embaixador em Honduras nos anos 80. Lá era a base 
de operações terroristas dos EUA contra a Nicarágua. 
Até 2003, no mínimo, Negroponte era, com certeza, o 
responsável pela Guerra contra o terrorismo, nomeado 
pela ONU como embaixador para conduzir essa ação 
internacional. O autor reflete que se são as mesmas 
pessoas, as mesmas instituições e, as mesmas políti-
cas, logo os resultados serão os mesmos (CHOMSKY, 
2005 c, p. 74). As garras da Águia continuam a ser 
sentidas por todas as partes da Terra, como no Irã, no 
Afeganistão, na Síria, na Coréia do Norte, na Líbia, em 
Cuba ainda, por incrível que isso possa parecer, mes-
mo depois de anos de embargo e boicotes de todas as 
ordens contra esse país, com embargos, guerras de con-
quista, imposições, vendas de armas, e outras medidas 
contra a soberania desses países e de outros tantos.

Chomsky dedica parte de sua produção e análises 
ao que é publicado pela grande mídia dos EUA. Essas 
análises frequentemente aparecem em seus comentários 
sobre os países da América Latina. Numa dessas, tra-
ta da política externa estadunidense desde a II Guerra 
Mundial. Ali aborda a questão da Nicarágua. Lembra 
que houve ataques a alvos indefesos feitos pelos contras, 
grupos organizados e armados pelos EUA dentro das 
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fronteiras nicaraguenses. Salienta que os jornais estadu-
nidenses apresentavam esses fatos como naturais, para 
que os sandinistas desviassem seus escassos recursos, 
que eram aplicados em políticas sociais, para a guerra 
contra os protegidos dos EUA (CHOMSKY, 2005 a, p. 
48). Isso faria com que a população, segundo os teóricos 
do governo imperial, ficasse contra os sandinistas nas 
eleições nacionais. Mas qual não foi a surpresa, quan-
do os sandinistas, mesmo com toda as dificuldades im-
postas pelo império nazista dos EUA, receberam 40 por 
cento dos votos. Uma vitória dos revolucionários contra 
o regime imperial (IDEM, p. 50).

Em outra das suas publicações sobre a mídia, rela-
ta que nos EUA, a Nicarágua era vista pela mídia vendi-
da ao sistema como um monstro. Aponta que isso é uma 
ofensiva claramente ideológica, inventando uma mons-
truosidade para o imaginário popular para depois poder 
destruí-lo (CHOMSKY, 2003 c, p. 39), mesmo procedi-
mento feito com diversos outros países ainda hoje pelo 
mundo, vide Coréia do Norte, Afeganistão, Iraque, etc.

Quem pagará por isso?

Os ataques sistemáticos promovidos pelos EUA 
durante os anos 80 na Nicarágua, levaram à morte deze-
nas de milhares de pessoas, além de ter promovido tam-
bém o desabrigar de outras tantas pessoas e, por final, 
ter contribuído para a destruição do país (CHOMSKY, 
2005 c, p. 2). Lembremos, ainda, que essa situação 
de atacado colocou o país em uma situação que difi-
cilmente conseguirá retornar, ou seja, nunca mais será 
como fora na época dos sandinistas.

Para derrubar a política sandinista que estava 
agradando aos nicaraguenses, foi preciso criar todo tipo 
de ameaças, cortes, investimentos em armas e em terro-
ristas de Estado, com a ajuda dos chamados “Contras”, 
e, por último, apontar a “arma” na cabeça da população 
na hora do voto. Ou seja, ameaçar de que caso não vo-
tassem no candidato dos EUA, os embargos econômi-
cos, políticos, sociais e militares continuariam. Assim, 
em nome de não passar fome e nem de sofrer com a 
falta generalizada de remédios e outros bens, a popu-
lação votou democrática e “livremente” nos candidatos 
dos EUA (CHOMSKY, 1996 a, p. 242; MITCHELL e 
SCHOEFEL, 2005, p. 150).

Na Nicarágua o resultado não poderia ter sido 
pior. O desastre econômico que se seguiu ao fim do 
período dos sandinistas, promoveu a criação de uma 

minoria privilegiada em detrimento de todos os outros, 
que voltaram a viver em péssimas condições, como 
na época de Somoza, período em que as garras da 
Águia não precisavam se mostrar e nem serem usadas 
(JUSTAMAND, 2014/2015).

Infelizmente, depois da destruição do proje-
to social, cultural e econômico dos sandinistas na 
Nicarágua, esse país se encontra entre os mais pobres 
do hemisfério, ficando antes apenas do Haiti. Nessas 
condições, grande parte da população se vê obrigada 
a tentar outros mecanismos de luta pela vida. Alguns 
se entregam para os piores abusos do sistema ou para 
os grandes empregadores de pobres, ou seja, o narco-
tráfico. É assim que a Nicarágua tem em suas cidades 
grandes, como Manágua, um corredor para a transfe-
rência da cocaína para os Estados Unidos. O consumo 
de drogas aumentou significativamente após a queda 
do governo sandinista, reflexo, sem dúvida, das políti-
cas aplicadas na Nicarágua posteriores à implantação 
de governos pró-EUA (CHOMSKY, 1993, p. 126).

Exemplos a serem seguidos por todos 

Noam Chomsky, quando de sua estada no Fórum 
Social Mundial de Porto Alegre, em 2003 indicou que, 
para enfrentarmos o império, é preciso ter vontade, 
aliás, muita vontade de fazer um mundo diferente. Um 
mundo que não seja baseado na violência e nem na sub-
missão, muito menos no ódio e no medo (CHOMSKY, 
2003 a, p. 9). Acreditamos que um mundo onde cai-
bam vários mundos seja a saída, conforme almejam os 
Zapatistas (EZLN – Exército Zapatista de Libertação 
Nacional. É um movimento de luta por um mundo 
melhor, mais digno e livre das amarras dos impérios 
capitalistas), do sudoeste do México (JUSTAMAND 
e MENDES, 2012, p. 131). Esse mundo onde caibam 
vários mundos é onde todos teriam direito à sua memó-
ria, aos seus espaços, mas também à voz e vez. É onde 
caminharíamos juntos e misturados todos os grupos hu-
manos do mundo. Todos tendo direito a suas histórias, 
lembranças, memórias, às suas formas de alteridade 
cultural e social, e atendidas suas reivindicações justas 
(JUSTAMAND e MENDES, 2007, p. 14).

A Nicarágua, sempre em busca dos meios pa-
cíficos e internacionais para a resolução de suas pro-
blemáticas com os EUA, é um exemplo de luta contra 
o império (CHOMSKY, 1996 a, p. 275) e de espaço 
para uma vida digna, íntegra e com esperança. O autor 
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afirma frequentemente que apenas a pressão popular 
pode fazer a diferença. Somente ela pode fazer frear 
as intenções e as intervenções militares dos EUA pelo 
mundo (CHOMSKY, 1993, p. 53). Propõe ainda esti-
mular as pessoas de todos os locais do mundo, consi-
derando que já se teria conquistado muito com isso, e 
fala em formas de resistência interna contra os ataques 
dos EUA ou movimentos de solidariedade. Sugere que 
sempre que possível, deva-se tentar conscientizar um 
grupo contra o racismo, seja de que tipo for: contra ín-
dios, negros, de gênero, religioso, étnico, social, cultu-
ral, geográfico (CHOMSKY, 1998, p. 130). Somente a 
luta de todos em tempo integral poderá ajudar a mudar 
essa situação (JUSTAMAND, 2010, p. 58).

Apesar de todas as ações imperialistas contra as 
pessoas comuns na Nicarágua, ainda há resistência e 
exemplos a serem seguidos, o ocidente vendedor (leia-
-se EUA, Japão, França, Alemanha) não venceu. A 
personagem da foto citada antes nos mostra isso ainda 
hoje; anos depois continua alegre e com seu filho como 
testemunha de que a luta foi vitoriosa e teve sentido. 

A imagem circulou por todo o mundo nos anos 
80 do século passado. A foto foi feita num campo de 
batalha da resistência sandinista na Nicarágua. A sorri-
dente mulher que amamenta um bebê e carrega um fu-
zil ficou conhecida como a “Miliciana de Waswalito”. 
Essa personagem e seu filho simbolizaram a luta do 
povo nicaraguense contra a ditadura de Anastásio 
Somoza Debayle, mas mais do que isso, os que lutaram 
contra o imperialismo e venceram, e hoje, essa mesma 
imagem cristalizada naquele momento inspira mulhe-
res na luta pelo direito a amamentar sem censura (ver 
www.vermelho.org.br/noticia/284031-1).

Com a vitória da Frente Sandinista de Revolução 
Nacional que instaurou um governo por mais de dez 
anos, Blanca López – ícone da Campanha Mundial de 
Solidariedade com a Nicarágua – voltou à “vida nor-
mal” de militante progressista e trabalhadora do cam-
po. Trabalhando arduamente na lavoura, criou o bebê 
que carregava nos braços na famosa imagem, que era 
Antônio López, assim como o fez com os seus outros 
14 filhos. Antônio se graduou como Administrador de 
Empresas aos 27 anos.1

Um outro mundo é possível...!

1. Disponível em: <www.vermelho.org.br/noticia/284031-1>. 
Acessado em: 12.09.2016.
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