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RESUMO 

 

A presente dissertação em História Política do Brasil Republicano analisa e discute a 

luta armada como proposta de combate e resistência à ditadura civil-militar (1964-

1985). Trata-se de um estudo de caso, envolvendo duas organizações revolucionárias de 

esquerda: a Corrente Revolucionária de Minas Gerais (CORRENTE) e a Ação 

Libertadora Nacional (ALN). Serão apresentadas e discutidas sua formação e suas 

propostas revolucionárias. Para essas organizações, originárias das dissidências locais 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB), permanecer em uma estrutura partidária 

burocratizada seria um entrave para a ação revolucionária. Naquele momento, era 

necessário partir para a ação guerrilheira imediata a fim de derrotar a ditadura. As duas 

organizações tiveram breve atuação em Minas Gerais, a CORRENTE em 1968 e 1969 e 

a ALN em 1970 e 1971. Abordaremos os dois movimentos por terem uma origem 

comum no PCB e pelo fato de a CORRENTE ser definitivamente incorporada à ALN 

após a desarticulação desta em 1969. Analisaremos a trajetória dessas organizações a 

partir de depoimentos de ex-militantes e documentos produzidos pela polícia política, 

fazendo um cruzamento de fontes escritas e orais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ALN, CORRENTE, esquerdas, guerrilha, terrorismo, 

revolução. 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

La présente dissertation en histoire politique du Brésil Républicaine examine et discute 

de la lutte armée comme une proposition visant à lutter  et résistance contre la la 

dictature civilo-militaire (1964-1985). Il s'agit d'une étude de cas impliquant deux de 

gauche organisations révolutionnaires, le Courant Révolutionnaire de Minas Gerais 

(COURANT) et de l'Action de libération nationale (ALN) dans laquelle seront présentés 

et discutés sa formation et des propositions révolutionnaires. Pour ces organisations, 

originaires de la dissidence place du Parti communiste brésilien (PCB), rester dans une 

structure de parti serait un obstacle bureaucratique à l'action révolutionnaire, qui serait 

nécessaire à ce moment serait de prendre immédiatement des mesures pour vaincre la 

dictature de guérilla. Les deux organisations ont été rapidement agissant dans le Minas 

Gerais en 1968 et 1969 COURANT et ALN en 1970 et 1971, nous couvrons les deux 

mouvements ont une origine commune dans le PCB et parce que le courant 

certainement être incorporés dans l'ALN après désarticulation de la même en 1969. 

Nous allons analyser la trajectoire de ces organisations à partir des témoignages de 

militants anciens et les documents produits par la police politique, faire unetraversée de 

sources écrites et orales. 

 

MOTS-CLÉS: ALN, COURANT, gauche, guérilla, terrorisme, révolution.  



9 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

Partidos, organizações políticas e outras siglas. 

 

ALN – Ação Libertadora Nacional 

AP – Ação Popular 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional 

COLINA – Comandos de Libertação Nacional 

CORRENTE – Corrente Revolucionária de Minas Gerais 

FLN – Frente de Libertação Nacional (Argélia) 

FALN – Forças Armadas de Libertação Nacional (Venezuela) 

GLTA – Grêmio Literário Tristão de Athayde 

MDB – Movimento Democrático Brasileiro 

MOLIPO – Movimento de Libertação Popular 

MR-8 – Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

MRT – Movimento Revolucionário Tiradentes 

OLAS – Organização Latino-Americana de Solidariedade 

OSPAAL – Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina 

PCB – Partido Comunista Brasileiro 

PCBR – Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 

PCdoB – Partido Comunista do Brasil 

POC – Partido Operário Comunista 

POLOP – Organização Revolucionária Marxista Política Operária 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

TL – Tendência Leninista  

UNE – União Nacional dos Estudantes 

VAR-Palmares – Vanguarda Armada Revolucionária Palmares 

VPR – Vanguarda Popular Revolucionária 



10 
 

Siglas militares e governamentais 

 

APM – Arquivo Público Mineiro 

ASI – Assessoria de Segurança de Informações 

CENIMAR – Centro de Informações da Marinha 

CIA – Central Intelligence Agency (Agência Central de Inteligência)  

CIE – Centro de Informações do Exército 

CISA – Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica 

CODI – Centro de Operações de Defesa Interna 

CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 

DOI – Destacamento de Operações de Informações 

DOPS/MG – Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais 

DSI – Divisão de Segurança de Informações 

DSN – Doutrina de Segurança Nacional 

EME – Estado Maior do Exército 

ESG – Escola Superior de Guerra 

E-2 – Serviço de Informações do Estado Maior do Exército 

G-2 – Serviço de Informações da PMMG 

ID – Infantaria Divisória 

IPM – Inquérito Policial Militar 

OBAN – Operação Bandeirantes 

PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais 

RI – Regimento de Infantaria 

RM – Região Militar  

SISSEGIN – Sistema de Segurança Interna 

SNI – Serviço Nacional de Informações 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................13 

 

CAPÍTULO 1 – DELIMITANDO O CAMPO DE ESTUDO: ARQUIVOS, 

MEMÓRIA E CULTURAS POLÍTICAS...................................................................20 

            1.1 A ditadura civil-militar na atualidade: considerações acerca do direito de 

acesso aos arquivos da repressão política........................................................................20 

1.2 A memória histórica sobre as esquerdas........................................................25 

1.3 Nova história política e culturas políticas: problemas de conceituação........33 

 

CAPÍTULO 2– APOLOGIA DA VIOLÊNCIA: A REVOLUÇÃO NO TERCEIRO 

MUNDO..........................................................................................................................53 

2.1 Política e violência em fins do século XX.....................................................53 

2.2 Semelhanças e diferenças entre guerrilha e terrorismo.................................60 

2.3 Marighella, o teórico da luta guerrilheira no Brasil.......................................69 

2.4 Frantz Fanon e a dialética da violência: o opressor e o oprimido..................75 

2.5 Cuba e a revolução continental......................................................................78 

2.6 Da OSPAAL a OLAS: “o dever de todo revolucionário é fazer a 

revolução”........................................................................................................................86 

 

CAPÍTULO 3– CORRENTE E ALN: BLANQUISTAS E CARBONÁRIOS DO 

SÉCULO XX..................................................................................................................95 

3.1 Ainda a organização guerrilheira...................................................................95 

3.2 Corrente Revolucionária de Minas Gerais: a formação.................................97 

3.3 O movimento estudantil rumo à radicalização política...............................111 

3.4 Ouro Preto e a atmosfera cultural dos anos 1960........................................115 

3.5 A Greve de Contagem..................................................................................125 

3.6 Montes Claros..............................................................................................132 

3.7 De armas em punho: as expropriações........................................................137 

 



12 
 

CAPÍTULO 4- O DESMANTELAMENTO DA CORRENTE E DA ALN PELA 

REPRESSÃO...............................................................................................................151 

3.1 O terrorismo de Estado em nome da segurança nacional............................151 

3.2 O sistema repressivo e a identificação de terroristas...................................158 

3.3 Exílio: tempo de autocríticas e redefinições................................................166 

3.4 Mais duas histórias para contar....................................................................169 

3.5 Agentes infiltrados.......................................................................................176 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................184 

REFERÊNCIAS...........................................................................................................186 

ANEXOS.......................................................................................................................193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

          Fins de 1973. Jornais paulistas divulgavam em primeira página mais uma notícia 

sobre a ação policial contra os grupos da esquerda armada, a manchete estampava em 

letras maiúsculas: “Tiroteio em Santo Amaro: morto chefe do terror”. Logo em baixo, 

um breve parágrafo do referido jornal informava o conteúdo da reportagem: 

 

Dois terroristas foram mortos ontem por agentes da segurança, em Santo 

Amaro, quando resistiram à voz de prisão e iniciaram um tiroteio com os 

policiais. Pertencentes ao bando intitulado Aliança Libertadora Nacional
1
, 

Antônio Carlos Bicalho Lana (do “grupo tático armado da ALN”) e sua 

companheira Esmeralda Siqueira de Aguiar morreram a caminho do 

hospital. Marginal perigoso, um dos últimos chefes da subversão, Bicalho 

Lana praticou vários atos de terrorismo (desde roubos até assassínios), (...). 

(http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/R03533.pdf).       

          

        A guerrilha urbana no Brasil estava praticamente aniquilada, era uma pálida 

sombra do que fora e do que tinha representado cinco anos antes. O que restava dos 

militantes armados que não tinham sido mortos pela repressão policial-militar, estava na 

prisão, sobrevivendo na clandestinidade ou no exílio. Os pequenos agrupamentos 

armados que prometiam instaurar no interior do país a guerrilha camponesa, tornando-se 

um exército revolucionário que derrotaria a ditadura e faria a revolução nacional-

democrática, socialista ou comunista, estavam derrotados.  

          A ditadura civil-militar brasileira, consubstanciada pela Doutrina de Segurança 

Nacional, havia edificado um sofisticado aparato de espionagem e policiamento político 

autodenominado Comunidade de Informações, responsável pela neutralização da 

oposição de esquerda, armada ou não. As inovações nos métodos de como lidar com 

conflitos internos, de conter rebeliões armadas e movimentos guerrilheiros ganharam 

espaço nos departamentos de ensino das forças militares e policiais. Métodos de ação 

contra os chamados “inimigos internos” empregados primeiramente contra o 

                                                           
1
 O nome da organização foi grafado erroneamente pela reportagem. Há uma certa confusão com Aliança 

Nacional Libertadora, que utilizava a sigla ANL, na década de 1930. Tratava-se de uma frente política de 

caráter popular e anti-imperialista formada por comunistas e outros setores da sociedade da época, em 

oposição ao governo Getúlio Vargas. Já a Ação Libertadora Nacional (ALN) é uma organização de 

guerrilha urbana atuante entre 1968 e 1973 e várias vezes aparece grafada erroneamente como Aliança 

Libertadora Nacional. 
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movimento de independência da Argélia, pelas forças militares francesas, foram 

amplamente divulgados no Brasil e outros países latino-americanos. Os métodos que 

consistiam basicamente no levantamento de informações sobre os grupos de oposição 

interna e no interrogatório, que, em muitos casos, incluía a tortura física e psicológica, 

operações policial-militares de caráter clandestino, culminando com seqüestros, 

execuções sumárias e desaparecimento forçado de pessoas. Tais práticas ficaram 

conhecidas na historiografia e nas ciências sociais como terrorismo de Estado. 

           A ação que culminou com a captura e o assassinato de Antônio Carlos Bicalho 

Lana e sua companheira
2
 é característica dessa política repressiva. Eles foram 

capturados em um ônibus na rodoviária de Santos/SP e levados para um sítio que servia 

de centro clandestino de detenção e interrogatório das forças de repressão policial-

militar. Esse sítio, denominado de 31 de março (data do golpe de Estado), ficava 

localizado na zona sul de São Paulo e pertencia ao empresário Joaquim Rodrigues 

Fagundes, um notório colaborador dos órgãos de repressão na capital paulista
3
. De 

acordo com diversas fontes, entre elas um ex-agente militar, Antônio Carlos e Sônia 

foram executados no sítio e seus corpos foram levados para Santo Amaro, região sul de 

São Paulo. “Ali, encenou-se a farsa do tiroteio para simular a morte deles” 
4
.  

         Afinal, de que terror estamos falando? Os temos terror e terrorismo têm se 

tornado comum na imprensa desde a segunda metade do século XX, e muitas vezes 

sendo tratado de forma vaga e imprecisa. Na primeira década do século XXI, uma 

expressão se tornou comum na imprensa internacional: guerra ao terror. O termo foi 

amplamente empregado pelo presidente norte-americano George W. Bush após os 

atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington. A mesma expressão 

foi reutilizada para justificar a invasão ao Iraque em 2003, o governo de Saddam 

                                                           
2
 Na verdade, trata-se de Sônia Maria de Moraes,ex-companheira de Stuart Edgar Angel Jones, militante 

do MR-8, desaparecido em 1971. Sônia esteve exilada na Europa, mas em 1973 retorna ao Brasil e se une 

à ALN.   
3
 No meio civil, havia vários grupos empresariais que colaboravam diretamente com a repressão política, 

entre eles grupos nacionais e multinacionais que financiaram os serviços de repressão policial-militar. Um 

dos grupos empresarias mais conhecidos envolvidos no financiamento da repressão foi o grupo Folha de 

São Paulo, que várias vezes emprestou carros oficiais da empresa para serem utilizados em operações do 

DOI-CODI paulista. Em 1971, o empresário dinamarquês naturalizado brasileiro Henning Albert 

Boilesen, acusado de ser ativo colaborador da repressão, foi morto por guerrilheiros da ALN. Para 

maiores informações a respeito da participação de empresários nas atividades de repressão política, ver o 

documentário Cidadão Boilesen, 2009. 
4
 O ex-agente do CIE Marival Dias Chaves do Canto fez uma série de revelações a respeito dos bastidores 

da repressão policial-militar na década de 1970. A entrevista do ex-agente foi publicada na revista Veja, 

de 18 de novembro de 1992. 
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Hussein supostamente produzia armas de destruição em massa e financiava grupos 

terroristas. 

            As expressões terror, terrorismo ou terrorista ficaram no começo do século XXI 

relacionadas aos fundamentalistas islâmicos, sobretudo do grupo Al-Qaeda, responsável 

pelos ataques de 11 de setembro de 2001 e outros ataques a alvos norte-americanos pelo 

mundo. Isto é, terror e terrorista passaram a ser vistos como algo oriundo do Oriente 

Médio e de setores fundamentalistas do Islã. As origens e o emprego do termo são 

complexos e de difícil conceituação. Aqui falamos brevemente sobre o assunto, sendo 

ele o gancho introdutório. No segundo capítulo, discutiremos o assunto de forma mais 

concisa, para não confundir o leitor e para facilitar a leitura do texto.  

         O termo terrorismo era empregado pela ditadura brasileira para rotular as 

organizações revolucionárias de esquerda que se levantaram em armas contra o regime. 

E o vocábulo em questão foi categoricamente empregado. Os primeiros grupos 

guerrilheiros a utilizar o termo terrorismo em seus escritos políticos foram o Comandos 

de Libertação Nacional (COLINA) e a Ação Libertadora Nacional (ALN), no Manual 

do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella, conforme discutiremos mais adiante. 

           Terrorismo, conflitos políticos, guerrilhas, partidos político e regimes autoritários 

são assuntos de destaque em outras áreas além da história, como as ciências sociais, as 

relações internacionais e os estudos sobre políticas de transição e resolução de conflitos. 

Na assim chamada nova história política, essa discussão foi enriquecida com o diálogo 

com outras disciplinas, consoante será demonstrado no primeiro capítulo. 

           O conceito de cultura ou culturas políticas que empregaremos neste trabalho trata 

de “uma espécie de código e de um conjunto de referentes, formalizados no seio de um 

partido ou, mais largamente, difundidos no seio de uma família ou de uma tradição 

políticas” (Berstein. 1998: p.350). Determinadas culturas política surgem em momentos 

de crise e de rupturas (as de esquerda; comunista e castro-guevarista), dessa maneira 

buscamos questionar: como e em que medida elementos de conjuntura externa como a 

Revolução Cubana e as lutas de libertação no Terceiro Mundo contribuíram para gestar 

uma nova forma de atuação das esquerdas armadas em fins da década de 1960? Se cada 

processo histórico é conseqüência de outros processos que os antecedem, existe a 

possibilidade de entender a Revolução Cubana e as lutas de libertação no Terceiro 

Mundo como eventos inauguradores da luta armada no Brasil? Seria a possibilidade do 
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aparecimento de movimentos guerrilheiros no Brasil que levou a uma política repressiva 

de contenção dos movimentos estudantis e dos partidos de esquerda?  

          Indo além dessas questões, buscaremos, com esta pesquisa, contribuir para a 

discussão de como se deu o processo de radicalização política dos estudantes mineiros e 

a formação de organizações guerrilheiras no final da década de 1960. O principal 

objetivo deste trabalho é discutir e analisar o surgimento do movimento Corrente 

Revolucionária de Minas Gerais (CORRENTE) e a posterior incorporação de boa parte 

de sua militância à ALN a partir de 1969 com a desarticulação da CORRENTE.  

          Escolhemos trabalhar com as duas organizações por serem ambas fruto da 

dissidência do PCB, ter afinidades teóricas e estratégicas e porque os mesmos militantes 

fundadores da CORRENTE voltaram a atuar em Minas Gerais a partir de 1970, fazendo 

parte da ALN. Isso com o propósito de criar uma estrutura organizacional em Belo 

Horizonte e estabelecer uma área de guerrilha rural no Norte do Estado. 

           Formada no mesmo período em que o agrupamento comunista em São Paulo deu 

origem à ALN –  em 1967 –, a CORRENTE mineira tinha como influência a Revolução 

Cubana. Ela atuou durante um breve período, de 1968 a 1969, quando foi preso um 

grande número de seus militantes. Em 1970 até o final de 1971, os militantes que 

haviam feito parte da CORRENTE e que não foram alcançados pela repressão, retornam 

já fazendo parte da ALN e tentam retomar as ações no Estado. Neste sentido, 

abordaremos a atuação da CORRENTE entre 1967 e 1969 e da ALN entre 1970 e 1971. 

Iremos até o ano de 1973, quando as lideranças mais expressivas dessas organizações 

são dizimadas pela repressão política. 

           Conforme será discutido logo mais à frente, as organizações CORRENTE/ALN 

fazem parte dos setores mais radicais e combativos da chamada Nova Esquerda, que 

abrange distintos movimentos políticos, intelectuais e até contraculturais. Os 

movimentos da Nova Esquerda são caracterizados principalmente por se oporem aos 

partidos comunistas de orientação pró-soviética, à estrutura partidária, ao excesso de 

burocracia e à política parlamentar, tida como entrave da ação das massas. No caso 

brasileiro, opunham-se ao PCB.  

           A origem da expressão Nova Esquerda (New Left) está ligada ao grupo de 

historiadores ingleses oriundos do Partido Comunista Britânico. Tal grupo de 
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historiadores pretendia escrever a história “de baixo para cima”. Dentre os mais 

conhecidos historiadores do grupo, estão Eric Hobsbawm, E. P. Thompson, Perry 

Anderson e Chistopher Hill. Os escritos deles trouxeram grandes contribuições para a 

historiografia e para o próprio marxismo, uma vez que, ao promoverem um 

deslocamento da análise das superestruturas, deram espaço para os aspectos das 

sociedades e dos movimentos humanos, como a cultura política, as ideias, os símbolos e 

de vários tipos de associações (ARAÚJO, 2000: p. 12). 

            Para responder a nossos questionamentos e permitir uma maior compreensão do 

que foi o processo de radicalização política de parte das esquerdas e as formas de 

organização da CORRENTE/ALN, utilizaremos os conceitos de cultura política, 

terrorismo, violência política e memória. Com relação aos procedimentos 

metodológicos, optamos por cruzar tipos de fontes diversas e contrapostas: depoimentos 

dos militantes, jornais e periódicos, documentos produzidos pelas duas organizações, 

Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e relatórios/informes da polícia política sobre essas 

organizações. 

           Em relação às fontes, utilizaremos uma série de entrevistas feitas pelo historiador 

Otávio Luiz Machado para o Laboratório de Pesquisa Histórica do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. As entrevistas fazem parte 

dos Projetos A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, Reconstrução Histórica das 

Repúblicas Estudantis da UFOP e A Atuação do Diretório Acadêmico da Escola de 

Minas de Ouro Preto: entre o desenvolvimentismo e o radicalismo (1956 e 1969) 
5
. Os 

entrevistados são: Gilney Amorim Viana, Marco Antônio Victória Barros, César Maia, 

Carlos Eugênio Paz, Mário Roberto Galhardo Zaconato, Moema São Thiago, Sônia 

Maria Ferreira de Lima e Ricardo Apgaua. Alguns outros entrevistados por jornalistas e 

outros tipos de entrevista podem aparecer no decorrer do texto. Com fontes orais, serão 

analisadas as trajetórias dos militantes e a reconstrução da memória acerca da luta 

armada e outros episódios conexos.  

            A terceira tipologia documental está dividida em três categorias: a) documentos 

políticos produzidos pela CORRENTE e pela ALN, alguns dos quais já publicados em 

coletâneas, outros apreendidos pelas agências de repressão política; b) informes e 

inquéritos relativos ao desmantelamento das organizações revolucionárias e prisão dos 

                                                           
5
 As entrevistas estão disponíveis no blog: http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com.br/ 
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militantes pela polícia política; e c) documentos disponibilizados pelo projeto Memórias 

Reveladas e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos que editou o livro-

documento Direito à Memória e à Verdade e o CD Ron de mesmo nome, que trata dos 

mortos e desaparecidos políticos, das organizações de esquerda e diversos outros 

episódios relacionados ao período da ditadura civil-militar. 

 

          Apresentado então nossa proposta de trabalho, a identificação das fontes e o 

aporte metodológico, passaremos agora para o plano textual e os objetos de cada 

capítulo da dissertação.  

 

        No primeiro capítulo, iniciaremos com uma breve análise sobre as atuais 

discussões sobre o projeto da Comissão Nacional da Verdade, mas sem aprofundar em 

torno da implementação de uma política de memória do atual governo e dos anteriores. 

Nosso objetivo com essa discussão será apenas fazer um gancho introdutório quanto aos 

arquivos da repressão política e quanto a essas fontes como material de pesquisa 

histórica. Discutiremos também  a memória, a nova história política e seu diálogo com a 

história marxista britânica. 

       O segundo capítulo tratará de questões relacionadas à violência política, à 

revolução no Terceiro Mundo, às lutas de libertação anticoloniais, à Revolução Cubana 

e sua relação com a luta armada no Brasil. Também será apresentada a CORRENTE, 

sua origem no movimento estudantil, sua estruturação como organização armada e sua 

relação com a ALN. Serão discutidos também os conceitos de guerrilha, terrorismo e 

violência política. 

           No terceiro capítulo, abordaremos as ações da CORRENTE e da ALN em Minas 

Gerais, os objetivos das organizações, seus contatos com outras regiões do Estado, suas 

teses e práticas revolucionárias, a incorporação definitiva à ALN dos militantes após 

desarticulação da CORRENTE pela ação repressiva do DOPS e do DOI-CODI. 

           No quarto e último capítulo, discutiremos a ação repressiva dos serviços de 

repressão civis e militares contra a CORRENTE e a ALN, a edificação de um aparato 

repressivo na capital mineira no começo da década de 1970, quando são retomadas as 
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ações armadas em Minas após a desarticulação da CORRENTE no ano anterior. 

Buscaremos, neste capítulo, analisar como a possibilidade de surgimento de 

movimentos guerrilheiros no Brasil levou à construção de um sofisticado aparelho 

policial-militar de repressão e contenção das esquerdas e a uma política de terrorismo de 

estado.     
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Capítulo 1 

DELIMITANDO O CAMPO DE ESTUDO: ARQUIVOS, MEMÓRIA E 

CULTURAS POLÍTICAS 

 

Neste capítulo, inicialmente faremos uma breve discussão em torno do acesso aos 

arquivos da repressão policial-militar. Não pretendemos aprofundar a discussão sobre a 

Lei de Acesso à Informação, ou política de memória do atual governo e dos anteriores, 

apenas construir um elo entre as discussões atuais sobre a memória política recente, a 

abertura dos arquivos sigilosos e o direito ao acesso aos arquivos, como forma de 

delimitação do objeto e de situar as fontes de pesquisa no atual contexto. Logo em 

seguida, discutiremos o campo teórico, conceitual e historiográfico em que se insere 

este trabalho.     

 

1.1. A ditadura civil-militar na atualidade: considerações acerca do direito de 

acesso aos arquivos da repressão política 

 

           No Brasil, com o fim do regime autoritário e a transição para o regime 

democrático, levantou-se a discussão sobre a abertura dos arquivos das forças de 

repressão civis e militares, a participação política de diversos setores organizados da 

sociedade civil. A Constituição de 1988 prevê o acesso público a arquivos, documentos 

de órgãos estatais e assegura o direito à informação. No inciso XX-XIII, do artigo 5, 

está escrito que todos os cidadãos têm direito a “(...) receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo geral (...)”. Logo 

adiante, “o inciso LXXII do mesmo artigo institui a figura do habeas-data, permitindo 

ao cidadão acesso livre a informações relativas à sua pessoa que constem nos bancos de 

dados das instituições públicas” (Citado por: MOTTA, 2003: p. 131). 

           É um tema que está em debate na sociedade brasileira atualmente e, sem 

nenhuma dúvida, não deixa de levantar polêmica, principalmente porque se trata de um 

período recente da história do país, com chagas abertas e mal cicatrizadas, além de 

ainda existirem disputas de memórias entre os agentes históricos do período. Os 
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primeiros arquivos das agências de repressão oficiais a serem abertos ao público foram 

das polícias políticas estaduais, os DOPS (Delegacias ou Departamento de Ordem 

Política e Social). Segundo Motta, a pressão exercida por setores organizados da 

sociedade se favoreceu pelo contexto internacional, em que vários países egressos de 

experiências autoritárias e ditatoriais abriram seus arquivos ao público (MOTTA. 2003: 

p. 131). No entanto, as conquistas alcançadas no Brasil neste aspecto foram limitadas, 

os arquivos das agências de repressão militares ainda permanecem fora do alcance da 

sociedade civil, havendo quem afirme que os referidos arquivos foram destruídos
6
. 

           Muitas vezes, a problemática do acesso aos arquivos policial-militares remonta a 

uma velha díade muito conhecida dos estudiosos das práticas políticas brasileiras, o 

público/privado, colocando em contraste interesses individuais e coletivos (MOTTA. 

2003: p. 132). A própria Constituição de 1988 consagra valores liberais e republicanos 

no que tange também ao direito à informação; de um lado, têm-se as prerrogativas 

individuais diante do Estado e, de outro, a ação organizada de setores da sociedade, 

colocando em discussão a construção da memória social e o controle dos organismos 

policiais (Idem. 2003: p. 132).  

          Com a nova legislação sancionada em novembro de 2011, os documentos 

permanecem secretos por um prazo máximo de 25 anos, podendo ser prorrogados 

apenas uma vez contando a partir da data de produção
7
. Com relação aos documentos 

produzidos pelas agências de repressão durante a ditadura, o parágrafo único do artigo 

21 diz: “As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem 

                                                           
6
 A Força Aérea Brasileira (FAB) foi a única força militar, até o momento, a entregar para o Arquivo 

Nacional a documentação produzida por sua agência de repressão política, o Centro de Informações e 

Segurança da Aeronáutica (CISA). Em 2004, diversos documentos, também do CISA, foram encontrados 

queimados em um local da Base Aérea de Salvador/BA, a FAB abriu Inquérito Policial-Militar (IPM) 

para investigar o caso. Após perícia do Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal, concluiu-

se que os documentos não haviam sido queimados na base, o caso foi ao ar no programa Fantástico da 

Rede Globo em 2004. Em 2011, José Alves Firmino, ex-cabo do Exército que serviu na Subseção de 

Operações (SSop), extinto DOI-CODI, afirmou em depoimento que, em meados dos anos 90, foi 

responsável pela destruição de parte dos documentos do DOI-CODI e que a partir de então começou a se 

interessar pelo tema da repressão política e ler sobre o assunto. Ele afirmou que, entre 1992 e 1995, uma 

grande massa documental oriunda do CIE e dos DOIs foi destruída, no entanto alguns militares, inclusive 

ele, conseguiram recuperar parte da documentação e constituíram arquivos particulares, ele próprio 

afirma ter alguns em seu poder. Disse também que doou parte para universidades PUC-GO, UFG e UNB, 

nesta última, agentes militares disfarçados de professores conseguiram recuperar os documentos. Ele 

alega ter sido torturado em uma unidade militar de Goiás em 1997 e ter sofrido quatro atentados por ter 

feito tais revelações (Depoimento em: http://www.youtube.com/watch?v=OIdUoX6tFcs).           
7
 De acordo com a nova regra de classificação proposta na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 

(Art. 27) reservado 5 anos, secreto 15 anos, ultrassecreto 25 anos. Os prazos só podem ser renovados uma 

única vez, contando a partir da data de produção do documento, neste caso permanece sigiloso por50 anos 

no máximo.   
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violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso” (Lei nº 12. 527, de 

novembro de 2011). 

           Acredito que não se trata de questionar assuntos de fórum íntimo/individual das 

pessoas. Existem informações levantadas por agente policiais de conteúdo íntimo, que, 

além de violar a privacidade, não tem serventia para a pesquisa histórica. Além disso, 

por se tratar de situações limite, casos de torturas, muitos depoimentos foram extraídos 

com base na coação física e psicológica e em muitos casos não correspondem à 

realidade, conforme destacado por Motta: 

 

Por outro lado, é importante ressaltar que muitas das informações que 

integram o acervo documental da polícia foram produzidas pelos próprios 

agentes policiais, o que implica a possibilidade de haver deformações e 

falsidades nos documentos relativos às pessoas investigadas. Assim, para 

além do risco de expor arbitrariamente aspectos da vida privada dos cidadãos 

vigiados pela polícia, há casos em que tais informações íntimas são 

inverídicas. Isso significa que, ao tornar públicos documentos de tal 

natureza, estaríamos, eventualmente, ajudando a propagar calúnias 

(MOTTA. 2003: p.133). 

 

          O autor aponta para o aspecto mais polêmico do acesso aos arquivos da repressão 

política, que é a exposição desnecessária da intimidade alheia, colaborando para 

reproduzir fatos que podem ser inverídicos em muitos casos. Acredita-se, portanto, que 

assuntos de fórum íntimo que constem em tais arquivos, sendo verdadeiros ou falsos, 

tenham pouca relevância pública ou empírica para a sociedade e a pesquisa histórica, “a 

não ser para os aficcionados em bisbilhotar a intimidade alheia, que devem ser muitos, 

haja vista a popularidade de alguns programas de TV atualmente em voga” (2003: 

p.133).            

          Uma parte considerável desta pesquisa foi feita com base na documentação 

proveniente do Acervo do DOPS/MG, sob a guarda do Arquivo Público Mineiro (APM) 

e do Projeto Memórias Reveladas
8
. A trajetória da documentação da polícia política 

                                                           
8
 O Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, denominado “Memórias Reveladas”, foi 

institucionalizado pela Casa Civil da Presidência da República (em 2009) e implantado no Arquivo 

Nacional com a finalidade de reunir informações sobre fatos da história política recente do país (...). A 

criação do centro suscitou, pela primeira vez, acordos de cooperação firmados entre a União, os Estados e 

o Distrito Federal para a integração, em rede, de arquivos e instituições públicas e privadas em 
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para o APM foi árdua, mobilizando setores da sociedade e os deputados estaduais, mais 

uma ampla publicidade ao caso pela imprensa. No final de 1990, a Assembleia 

Legislativa aprovou uma lei determinando o recolhimento dos arquivos do DOPS/MG 

ao APM. As autoridades policiais postergaram ao máximo a entrega dos documentos 

em um claro afronto à legislação, que foi cumprida em 1998
9
. 

          Trabalhar com a memória da luta armada e da repressão política não é uma tarefa 

fácil, principalmente quando se trata de um período recente da história política 

brasileira. Ainda há protagonistas e vítimas do regime que ainda estão no cenário 

político nacional e em outros setores do espaço público, que têm temores e receios de 

que a abertura dos arquivos das agências de segurança e informações possa trazer 

resultados inesperados.  É um assunto espinhoso, que levanta muitas polêmicas, como 

temos observado até o momento. Um exemplo de como o tema ainda pode exaltar 

ânimos aconteceu no início de 2012, quando presidentes dos Clubes Militar, Naval e 

Aeronáutica, assinaram um manifesto cobrando que a presidenta Dilma Rousseff 

desautorizasse as ministras Eleonora Menicucci e Maria do Rosário que se 

manifestaram favoráveis a revisão da Lei de Anistia de 1979. As duas já haviam 

demonstrado publicamente o desejo de efetivar essa revisão. O caso causou tensão entre 

a cúpula do Governo Federal e as Forças Armadas, repercutindo até na imprensa. 

         As fontes documentais desta pesquisa, conforme mencionado, são provenientes do 

arquivo da polícia política mineira e do Projeto Memórias Reveladas. Entre os materiais 

que utilizaremos, estão alguns Inquéritos Policiais Militares (IPM), diversos relatórios 

de informação/inteligência sobre organizações clandestinas de esquerda e sobre o 

movimento estudantil, materiais de propaganda e documentos políticos dos grupos de 

guerrilha urbana (ALN/CORRENTE) e alguns recortes de jornais. Constituem as fontes 

primárias. Devo destacar ainda que, ao longo do texto, utilizo diversas entrevistas de ex-

militantes da Corrente Revolucionária de Minas Gerais, realizadas por Otávio Luiz 

Machado e outras entrevistas coletadas em periódicos diversos.  

                                                                                                                                                                          
comunicação permanente. Até o momento, em 13 Estados e no Distrito Federal, foram identificados 

acervos organizados em seus respectivos arquivos públicos. Digitalizados, passam a integrar a rede 

nacional de informações do Portal “Memórias Reveladas”, sob administração do Arquivo Nacional 

(Texto extraído em: http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br). 

 
9
Para obrigar as autoridades policiais a cumprirem a legislação, a Assembleia Legislativa instaurou uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito em 1997 para apurar o destino do arquivo do extinto DOPS. Após um 

longo processo, acabaram sendo recolhidos ao APM 96 rolos de microfilme, o que significa um volume 

da ordem de 100.000 a 500.000 documentos. Para mais informações, consultar: (MOTTA. 2003: p. 134). 
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       Ainda com relação aos arquivos militares, temos alguns relatórios de 

informação/inteligência provenientes das agências de repressão das Forças Armadas, 

sobretudo do Centro de Informações do Exército (CIE), da Seção de Informações do 

Estado-Maior dessa força e do Centro de Informações da Marinha (CENIMAR). Até o 

momento, o Exército e a Marinha não abriram os arquivos de seus serviços secretos, a 

única a fazê-lo até o momento foi a Aeronáutica. Os documentos dos serviços secretos 

militares aos quais tivemos acesso foram recolhidos no acervo do DOPS/MG. Eles 

chegavam até as polícias estaduais devido à colaboração entre os serviços de repressão 

militares e civis, conforme mostraremos no último capítulo. É uma documentação que 

deve ser analisada com muito cuidado, porém não se busca aqui fazer um retorno 

anacrônico à historiografia do século XIX, que buscava a verdade oficial através da 

documentação estatal. 

 

Seguramente, não podemos atribuir a tais papéis o poder de “verdade”, numa 

descabida revivescência do fetiche historicista pelo documento. Porém, sua 

importância é evidente, e não apenas dos “documentos secretos”, mas 

igualmente dos papéis administrativos rotineiros, que aos poucos vão sendo 

revelados (...). (FICO, Revista Acervo, Rio de Janeiro, v. 21, nº 2, p. 67-78, 

jul./dez. 2008: p. 76). 

 

        Ainda em relação aos arquivos e acervos documentais, são velhos conhecidos dos 

historiadores, desde a constituição da história como disciplina. São tão próximos quanto 

ao significado a ponto de as palavras história e arquivo serem quase indissociáveis no 

senso comum. Na universidade, estamos acostumados a ver os arquivos sendo locais 

frequentados por historiadores de todos os campos, por exemplo medievalistas, 

estudiosos da Inquisição, pesquisadores do Antigo Regime no Brasil colonial, etc. 

Muitas vezes, o historiador que se debruça sobre as últimas décadas do século XX é 

visto como aquele que busca suas fontes de trabalho na história oral e em fontes da 

imprensa escrita e audiovisual. Não que sejam menos ou mais importantes que as fontes 

documentais, mas pelo fato de o historiador da contemporaneidade escrever sobre sua 

própria época de vida, em que as informações são transmitidas às vezes em tempo real e 

os meios de comunicação são cada vez mais dinâmicos. Por esse motivo, são meios 

expressivos para o trabalho do historiador do século XX. No meu caso, escrevo sobre 
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acontecimentos que ocorreram há pouco mais de uma dúzia de anos antes do meu 

nascimento. 

         Neste sentido, os arquivos concernentes à história político-brasileira são uma rica 

fonte para a história do presente, como demonstrado no último tópico. A ditadura civil-

militar brasileira legou um expressivo acervo de documentos, outrora secretos, já 

disponibilizados à consulta pública em diversos arquivos estaduais, ao contrário de 

países vizinhos que passaram por semelhantes experiências autoritárias, como Argentina 

e Uruguai (FICO. 2008: p. 68). As documentações sobre as organizações e partidos de 

esquerda formam uma parte significativa do acervo e constituem um riquíssimo material 

de pesquisa para o historiador. 

 

 

1.2.A memória histórica sobre as esquerdas 

 

 

         No nosso objeto de estudo, história e memória andam juntas, embora não sejam 

sinônimas, pois diferentemente da segunda, “a história aposta na descontinuidade, visto 

que ela é, ao mesmo tempo, registro, distanciamento, problematização, crítica e 

reflexão”. Quanto à memória, “devemos levar em conta que ela constrói uma linha reta 

com o passado, alimentando-se de lembranças vagas, contraditórias e sem nenhuma 

crítica às fontes que, em tese, embasariam a mesma memória” (MENENDES MOTTA, 

2012: p. 25).   

       Em um trabalho clássico sobre história e memória, o historiador francês Jacques Le 

Goff, ao apontar para a distinção entre passado e presente, afirma: “é uma operação 

fundamental da consciência e da ciência históricas” (LE GOFF, 2003: p. 207). “A 

distinção entre passado e presente é um elemento essencial da concepção do tempo” 

(2003: p. 207). De acordo com o autor em questão, os marcos distintivos dos dois 

termos são a revolução e a guerra, ou seja, as mudanças de regime político (2003: p. 

207). Mais uma vez reiterando, não se trata de uma atração fetichista ao estilo dos 

historiadores do século XIX, ao acontecimento factual e aos grandes eventos de cunho 

político ou militar.  
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         No decorrer da obra, ele faz uma constatação óbvia para os historiadores a respeito 

da definição do período contemporâneo, o de que ele inicia com a Revolução Francesa 

de 1789. Para os franceses, essa data ocupa um lugar primordial em sua história e 

consciência nacional. Para a história ocidental, é também um marco importante, 

sobretudo para os revolucionários e as mudanças políticas, pois marca o fim do Ancien 

Régime, isto é, encerra pelo menos em uma parte do ocidente os governos dos monarcas 

de direito divino e marca a ascensão dos ideais republicanos de liberdade, igualdade e 

fraternidade.  

        No nosso caso, temos, em nossas tradições seculares, referências e culturas 

políticas, principalmente as culturas político-republicanas, ou as de esquerda, com fortes 

vínculos em relação à tradição francesa. Isso pode facilmente ser comprovado na 

história brasileira de meados do XIX até as primeiras décadas do século XX, nos gostos 

refinados das elites urbanas brasileiras, nos discursos políticos tanto da situação quanto 

da oposição, na formação dos militares (os uniformes históricos da AMAN são das 

cores oficiais da França). Também houve influência na formação das esquerdas 

brasileiras desde a implantação do regime republicano no país.   

         Neste texto, conforme explicitado, o objetivo é também a investigação da memória 

histórica das décadas de 1960 e 1970, é a memória de ex-guerrilheiros e militantes de 

organizações de esquerda. Cada um dos autores aos quais nós recorremos, com suas 

próprias palavras, de suas próprias perspectivas, tecem a teia da memória, neste caso 

trata-se da memória de um grupo de militantes revolucionários. De acordo com 

Halbwachs (1990: p. 52), haveria duas espécies de memória, a coletiva e a individual, e 

o sujeito ou agente histórico participa de ambas. “É no quadro de sua personalidade, ou 

de sua vida pessoal, que viriam tomar lugar nas suas lembranças: aquelas que lhe são 

comuns com outras não seriam consideradas por ele” (1990: p. 52). Nos depoimentos 

selecionados para esta pesquisa, percebemos que existe em cada militante o espírito de 

grupo, embora cada um dentro de sua própria idiossincrasia. 

 

De um lado, é no quadro de sua personalidade, ou de sua vida pessoal, que 

viriam tomar lugar nas suas lembranças: aquelas que lhe são comuns com 

outros não seriam consideradas por ele a não ser sob o aspecto que lhe 

interessa, na medida em que ele se distingue delas. De outra parte, ele seria 

capaz, em alguns momentos, de comportar simplesmente como membro de 
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um grupo que contribui para evocar e manter as lembranças impessoais, na 

medida em que interessam ao grupo (HALBWACHS, 1990: p. 52). 

 

         Entendendo que a memória se explica pelo presente, podemos afirmar que “é deste 

presente que ela recebe incentivos para se consagrar como um conjunto de lembranças 

de determinado grupo” (MENENDES MOTTA, 2012: p. 25). Na atual conjuntura 

política brasileira e latino-americana, tem-se uma série de elementos que dão 

embasamento à discussão sobre a memória das lutas políticas durante as ditaduras da 

segunda metade do século XX. A eleição de ex-guerrilheiros e outros líderes populares 

em alguns países da região, os debates em torno das comissões da verdade, a retomada 

do julgamento de militares e policiais envolvidos com repressão política na Argentina e 

o tema dos Direitos Humanos na agenda política dos países vizinhos são alguns 

exemplos. Neste caso, busca-se recuperar a memória daqueles setores da sociedade que 

se opuseram à ditadura civil-militar.  

        A memória é constituída de vários elementos, definidos por Michel Pollack e 

citados por Menendes Motta (2012: p. 26, 27). São quatro elementos ao todo. Primeiro: 

“aqueles vividos pessoalmente (...) portadores de um passado que se quer único”. 

Segundo: “os vividos “por tabela”, ou seja, as possibilidades abertas pelo fenômeno de 

projeção ou identificação tão forte com o passado, que pessoas que não viveram se 

sentem coparticipantes e sujeitos deste mesmo passado” (2012: p. 26).  

        Exemplo nítido desta identificação é aqueles jovens do movimento Levante 

Popular da Juventude – nascidos entre décadas de 1980 e 1990 – que protestaram, em 

frente ao Clube Militar, contra militares da reserva que comemoravam o golpe de 31 de 

março. Realizaram manifestações (“escrachos” ou “esculachos”) diante das residências 

de ex-agentes da repressão envolvidos na tortura e morte de presos políticos.  

        O terceiro elemento está situado “na ideia de que a memória é constituída por 

personagens, uma vez que sempre há exemplos de indivíduos que personificam 

determinada lembrança” (2012: p. 27), por exemplo figuras de destaque na política 

nacional e de países vizinhos que foram agentes históricos no passado recente. O quarto 

e último elemento seriam os espaços da memória que podem ser representados pelos 

museus, e um exemplo mais próximo do nosso objeto diz respeito aos arquivos das 
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polícias políticas estaduais (como no APM) e memoriais como o Memorial da 

Resistência situado no prédio do antigo DOPS em São Paulo. 

        Ainda em relação à memória, não devemos esquecer que “se a memória está 

assentada em mecanismos de depósito e armazenamento de lembranças, ela pode ser 

identificada também como o “sistema de esquecimento programado”. Sem o 

esquecimento, a memória humana é impossível” (MENEZES, 1992: p. 16 citado por 

MENENDES MOTTA, 2012: p. 28). Logo mais adiante, esta autora fala sobre “projetos 

de esquecimento”, determinadas coisas ou fatos que devem ser esquecidos sob pena de 

trazer de volta fatos incômodos do passado, ameaçar a unidade de um grupo ou de um 

projeto ou acordo político. Uma das questões mais preocupantes durante o processo de 

transição da ditadura para a democracia no Brasil foi a questão do “revanchismo”, ou 

seja, o temor por parte das Forças Armadas de acontecer um julgamento no Brasil 

parecido com o que houve na Argentina após a saída dos militares do poder. No 

chamado “sistema de esquecimento programado”, uma das características da conduta 

repressiva da ditadura brasileira era a “insistência dos órgãos de repressão militar em 

produzir laudos falsos sobre a morte, na verdade assassinatos, de críticos e opositores ao 

regime militar” (2012: p. 28). 

        No primeiro governo civil após o fim da ditadura- José Sarney (1985-1990) -, o 

então ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, ordenou ao CIE que 

produzisse um livro com a versão dos militares acerca da repressão política, para 

contrapor ao Projeto Brasil: Nunca Mais (que denunciou as torturas e outras práticas 

repressivas). Tal medida do Exército ficou conhecida entre os militares como Projeto 

Orvil (livro ao contrário). Ao final do projeto, o ministro decidiu pelo engavetamento, 

“para evitar o revanchismo”. Este livro permaneceu secreto por vários anos e hoje está 

disponível para download na web. Em relação à disputa de memória, existem sites na 

internet que defendem a versão dos simpatizantes da ditadura acerca da repressão contra 

as organizações de esquerda, entre eles o mais conhecido é o TERNUMA (Terrorismo 

Nunca Mais).  

          O século XX é um período da história humana que será lembrado pelo avanço 

científico-tecnológico, pelo bem-estar social alcançado por alguns países e também 

pelos embates ideológicos, pelas guerras religiosas e pelos conflitos nacionalistas e 

étnicos, bem nomeado pelo historiador britânico Eric Hobsbawm como a Era dos 
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Extremos. Uma época singular da história humana, paradoxal, marcada tanto pelo 

progresso da ciência, pela prosperidade econômica, pela emergência dos Direitos 

Humanos na política de vários Estados, bem como pela descida à barbárie. Os 

fascismos, as duas guerras mundiais e suas conseqüências, os embates ideológicos da 

Guerra Fria, os conflitos étnico-religiosos, as ditaduras de segurança nacional na 

América Latina, etc. A segunda metade do século XX é marcada por essas disputas. No 

século de disputas apaixonadas, o acontecimento que talvez chame mais atenção é a 

emergência do comunismo e suas diversas vertentes. 

            Por isso, ao tratarmos de organizações partidárias de esquerda em um período da 

história caracterizado por acirradas disputas ideológicas entre direita e esquerda, e 

também dentro das esquerdas, faz-se necessário demarcarmos o que é esquerda em 

termos políticos. Norberto Bobbio nos fornece subsídios necessários para a definição 

desta categoria política originada na Revolução Francesa. O autor utiliza uma definição 

a partir de um outro autor, chamado Louis Dumont. “Para ele, a esquerda deve ser 

definida por seu empenho em favor do “princípio de retificação”, o qual permitiria que 

se considerassem as várias esquerdas como estando coligadas entre si por uma certa 

semelhança de família: a família igualitária” (BOBBIO. 2001: p. 18). De acordo com tal 

definição, o ponto em comum entre as esquerdas é a idéia, a noção de igualdade, 

nivelamento e coletividade, que é o ponto convergente entre todas as esquerdas. Os 

discursos e a ideologia de que fazem uso as organizações e os partidos comunistas 

“partem do reconhecimento de que existem desigualdades injustificáveis, que a direita 

considera sacras e invioláveis, ao passo que a esquerda pensa que podem e devem ser 

reduzidas e abolidas” (Idem, 2001: p. 18) 
10

. 

         Voltando ao século XX, Jean-Jacques Becker (1999) afirmou, no final do século 

passado, que, dali a algumas dezenas de anos, os futuros historiadores “poderiam reter 

como título O século do comunismo”. Segundo esse autor, “não que o comunismo tenha 

sido o único evento do século XX, mas foi provavelmente seu acontecimento mais 

original, mais tópico, e além de tudo teve seu florescimento no começo do século e 

extinguiu-se no fim do século” (BECKER, 1999: p. 61,62). A Revolução bolchevique 

de outubro de 1917 na Rússia czarista foi seu marco inaugural, desde então o espectro 

                                                           
10

 Outra definição empregada por Ridenti (2000: p. 17) define esquerda como: “o termo para designar as 

forças críticas da ordem capitalista estabelecida, identificadas com as lutas dos trabalhadores pela 

transformação social”.    
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do comunismo rondou o mundo, esteve presente nos principais acontecimentos do 

século XX, despertando reações que variavam do terror à esperança, da condenação à 

simpatia, da opressão de classes à emancipação do ser humano. 

          O Brasil não fugiu a essa regra, pois presenciou o comunismo, ora mais forte, ora 

mais discreto, no decorrer da história republicana, seja como um inimigo interno que 

deveria ser erradicado a qualquer custo, por parte dos setores conservadores da 

sociedade, seja como solução para as gritantes desigualdades do país, pelos militantes 

comunistas e seus simpatizantes. Aliás, consoante destacado por Motta no livro Em 

guarda contra o “perigo vermelho” (2002), houve dois grandes surtos anticomunistas 

no país, de 1935 a 1937, pouco antes da instauração da ditadura do “Estado Novo” 

varguista, e 1961 a 1964 na crise que levou ao golpe militar (MOTTA, 2002).  

            No curto período no qual durou a chamada Terceira República, 1946 a 1964, o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi a maior referência dentro do conjunto das 

esquerdas brasileiras
11

. Mas isso de nenhuma maneira significava ausência de 

contradições internas, dentro destes 18 anos, sua programação política e estratégica 

passou por significativas reorientações. A principal delas foi a denúncia pública dos 

crimes da era stalinista realizada por Khrushov, sucessor de Stalin no comando da 

União Soviética (URSS), em 1957 no XX Congresso do Partido Comunista Soviético. 

Esse fato gerou uma repercussão negativa e diversas crises nos partidos comunistas de 

todo o globo, gerando esvaziamentos, cisões e mudanças de direcionamento.  

          Após 1945, o PCB desfruta de um curto período de legalidade, tem bom 

desempenho eleitoral nas eleições deste ano, elegendo um senador e quinze deputados 

na Câmara Federal; em 1947, faz 46 deputados nas eleições estaduais daquele ano. 

Porém, sua atuação legal dura apenas dois anos, já que no mesmo ano o partido é 

novamente colocado na ilegalidade, com a cassação dos mandatos de todos os seus 

parlamentares.  

         Embora não estamos ainda tratando do esfacelamento que levou à divisão do PCB 

em várias organizações, as rivalidades no seio desse partido tornaram-se latentes com o 

tempo, adquirindo cada vez mais caráter divisionista, motivado, sobretudo, pela 

                                                           
11

 Nota: no período em questão, existia um Partido Socialista Brasileiro (PSB) pouco numeroso. E em 

1961, foi fundada a Organização Revolucionária Marxista Política Operária (ORM-Polop); e, em 1962, é 

“reorganizado” o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), conforme será mostrado logo adiante. 



31 
 

estratégia pacifista de reconquistar a legalidade. A correlação de forças no Brasil e a 

conjuntura internacional indicavam uma situação favorável ao socialismo, como já foi 

dito, mas tamanho otimismo mostrou-se ilusório; a burguesia empresarial já era a classe 

dominante desde meados da década de 1950, tinha estreitas vinculações com o 

imperialismo (GORENDER,1998: 26) e não ia de forma alguma abrir mão de suas 

prerrogativas.  

          Sendo assim, formaliza-se a cisão no partido em 1962, sob uma nova sigla, 

PCdoB, mantendo o nome original do Partido Comunista do Brasil (GORENDER. 

1998: p. 23-26). Tentava-se, assim, reconquistar a legalidade, porque “do Brasil” ficaria 

parecendo que era um partido vindo do estrangeiro ou uma representação da 

Internacional Comunista no país, e era o que as autoridades conservadoras achavam. O 

PCdoB tornou-se, desde então, forte adversário do pacifismo legalista do PCB, fazendo 

defesa da violência revolucionária como forma de derrubar o Estado Burguês. Como se 

dá este processo no caso das esquerdas brasileiras? Embora não seja nosso objetivo 

fazer um inventário sobre as organizações e os partidos de esquerda brasileiros e suas 

respectivas cisões, porque existem vários trabalhos que abordam a fragmentação das 

esquerdas
12

, abordaremos alguns pontos do processo de fragmentação das esquerdas 

brasileiras. É uma forma de destacar alguns elementos e características das culturas 

políticas de esquerda, notadamente a comunista e a das Novas Esquerdas.   

          Com efeito, abordaremos as origens do conceito de cultura (s) política (s) com o 

objetivo de compreender como nasce e desenvolve determinada tradição e organização 

política e a apropriação deste conceito pela história política renovada. Primeiramente, 

nos debruçaremos sobre a renovação da historiografia francesa e sua aproximação com 

a história social britânica e outras disciplinas. 

          A perspectiva deste trabalho tem por base a história marxista britânica e o diálogo 

com a história política renovada. São essas as correntes histórias que nos fornecerão o 

embasamento teórico para a construção do objeto. Esse grupo de historiadores 

britânicos tinha como componentes vários autores oriundos da ou com ativa militância 

no Partido Comunista Britânico, como Eric Hobsbawm, Edward. P. Thompson, 

                                                           
12

 Para uma discussão sobre as organizações e os partidos de esquerda no Brasil e suas respectivas cisões, 

existem vários trabalhos hoje consagrados, entre eles podemos citar GORENDER. Combate nas trevas, 

São Paulo: Ática, 1998. RIDENTI. O fantasma da Revolução Brasileira. São Paulo: UNESP, 1993. 

AARÃO REIS & FERREIRA DE SÁ. Imagens da Revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
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Christopher Hill, George Rudé, Perry Anderson, Rodney Hilton, entre outros. A criação 

desse grupo de renomados historiadores tem início justamente no começo da Guerra 

Fria. Como produto de seu próprio tempo, o grupo de historiadores não fica imune às 

influências da conjuntura da política internacional. Alguns fatos como o Relatório 

Khurshev sobre os crimes de Stalin e a repressão das tropas da URSS a uma revolta na 

Hungria, respectivamente em 1956, levaram alguns membros desse grupo de 

historiadores a romper com o Partido Comunista Britânico, entre eles Christopher Hill e 

E. P. Thompson, mas nenhum abriu mão do marxismo (ARAÚJO, 2002: p. 334). 

           Esse campo de discussão específico da história começa no Pós-Guerra, a partir 

dos estudos dos movimentos de massas a partir do século XVIII: a Revolução Francesa, 

os motins de camponeses e as revoltas populares na Europa pré-industrial. Na minha 

opinião, duas obras significativas neste sentido – sem desmerecer as demais – são 

Costumes em comum: estudo sobre cultura popular tradicional e A formação da classe 

operária inglesa, de E. P. Thompson; e A multidão na história: estudo dos movimentos 

populares na França e na Inglaterra 1730-1848, de George Rudé. “De fato, seu avanço 

real apenas começou na metade dos anos 50, quando foi possível ao marxismo fazer sua 

contribuição plena ao mesmo (HOBSBAWM, 1998: p. 218)”. 

          O marxismo da escola histórica britânica, ao privilegiar certos aspectos da 

cultura, das representações e dos costumes e valores das camadas populares, até então 

negligenciadas ou omitidas por um materialismo economicista, trouxe grandes 

contribuições para o campo historiográfico, fornecendo novas formas de interpretação, 

novos objetos e uma leitura não dogmática da obra do fundador do materialismo 

histórico. Além disso, promoveu uma influência teórica e metodológica a toda uma 

geração de historiadores e cientistas sociais. 

 

A influência de Marx sobre os historiadores, e não só historiadores 

marxistas, baseia-se, contudo, tanto em sua teoria geral (a concepção 

materialista da história), com seus esboços, ou pistas, sobre a compleição 

geral do desenvolvimento histórico humano a partir do comunalismo 

primitivo até o capitalismo, quanto em suas observações concretas relativas a 

aspectos, períodos e problemas específicos do passado (HOBSBAWM, 

1998: p. 173-174).   
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          Na atualidade, com o advento das correntes chamadas “pós-modernas” nas 

ciências humanas, sobretudo com a influência dos “estruturalismos” ou 

“neoestruturalismos”, muito se falou que o marxismo havia sido superado, 

principalmente após a queda do Muro de Berlim, a derrocada do socialismo de Estado 

no Leste Europeu e da União Soviética, deixando o caminho livre para a implantação 

das políticas neoliberais. Pode parecer à primeira vista que a produção da Escola 

Marxista Inglesa esteja superada ou datada – sobretudo pela militância e pelo 

engajamento político dos historiadores do grupo. Quanto a esse último ponto, 

concordamos que é datado no sentido de que todo texto é datado, isto é, “inserido num 

determinado contexto histórico, filosófico e político. E não por ser engajado 

politicamente (ARAÚJO, 2002: p. 339)”. 

        Neste sentido, acreditamos ser possível a aproximação da historiografia marxista 

dos historiadores britânicos com a discussão em torno das culturas políticas da 

historiografia francesa, sobretudo aproximando das análises de Antônio Gramsci sobre a 

cultura. Embora, durante seu percurso, houvesse atritos entre a nova história política, as 

culturas políticas e o marxismo, existe a possibilidade de diálogo entre as duas correntes 

historiográficas, conforme demonstraremos no próximo tópico.    

 

1.3. Nova história política e culturas políticas: problemas de conceituação 

 

         O ponto central da história da segunda metade do XIX até a primeira do século 

XX, sem nenhuma sombra de dúvida, era a questão do poder. Poder este que tinha sua 

origem nas esferas e nos dirigentes estatais. A história servia então de instrumento de 

legitimidade do status quo. Todavia, história e poder até então eram similares. 

        Neste sentido, Estado e poder eram por excelência objetos da História Política. A 

chamada escola metódica ou positivista teve sua atuação caracterizada pela “legitimação 

da Terceira República na França, defendendo a tríade república, nacionalismo e 

colonialismo” (PEREIRA, 2008, p. 98). Não só na França, mas também em outros 

países, esse tipo de história teve o propósito de servir de instrumento legitimador para 

os dirigentes políticos, por exemplo o Brasil. 
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          Em uma bastante conhecida passagem, o texto de Jacques Julliard é bem 

elucidativo ao destacar as características da História Política de então, rejeitada pelos 

historiadores, em particular os Annales. 

 

A história política é psicológica e ignora os condicionantes; é elitista, talvez 

biográfica, e ignora a sociedade global e as massas que a compõem; é 

qualitativa e ignora as séries; o seu objetivo é o particular e, portanto, ignora 

a comparação; é narrativa, e ignora a análise; é idealista e ignora o material; 

é ideológica e não tem consciência de sê-lo; é parcial e não o sabe; prende-se 

ao consciente e ignora o inconsciente; visa aos fatos precisos, e ignora o 

longo prazo; em uma palavra, uma vez que essa palavra tudo resume na 

linguagem dos historiadores, é uma história factual (JULLIARD. In: LE 

GOFF e NORA, 1976, p. 180-181. Grifos do original). 

 

         De fato, durante décadas, a história política foi caracterizada como factualista, 

centrada em “grandes eventos”, personagens específicos e datas. Obviamente, a crise da 

história política não se deve apenas aos Annales. “Há fatores de ordem histórica, 

institucional e teórico-metodológica para esse processo” (PEREIRA. 2008: p. 99). Com 

relação aos Annales, eles, durante sua trajetória como escola, vão negligenciar os 

aspectos políticos, porém isso terá um alto preço para a disciplina. “Além de 

empobrecer o conhecimento histórico, esse procedimento implicou em omissão 

política” (PEREIRA. 2008: p. 7).  

       O principal nome da renovação da história política é René Remond, que esteve à 

frente do grupo de historiadores responsáveis pela recuperação do político dentro da 

disciplina histórica. A obra, hoje clássica, faz uma apologia à renovação da história 

política, cujo nome é Por uma História Política (2003). O livro é uma coletânea de 

ensaios sobre os mais diversos temas que englobam o campo do político, ou seja, é um 

manifesto pela pluralidade e pela interdisciplinaridade, uma das marcas da história da 

política renovada. 

 

Ao privilegiar o particular, o nacional, a história política privava-se, ao 

mesmo tempo, da possibilidade de comparações no espaço e no tempo, e 

interditavam-se as generalizações e sínteses que, apenas elas, dão ao trabalho 

do historiador sua dimensão científica (REMOND, 2003: p. 17).       
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         De acordo com o trecho de Remond, ao privilegiar pontos específicos do político, 

como o biográfico, a figura do governante, o estado nacional e desconsiderar aspectos 

subjetivos e específicos que abrem espaço para a interrogação e a dúvida, em torno dos 

mesmos fatos pelos quais a história política de então se debruçava, ia se perdendo seu 

cunho científico. “Havia chegado a hora de passar da história dos tronos e das 

dominações para a dos povos e das sociedades” (Idem. 2003, p. 18). 

          A recuperação da história política proporcionou às novas gerações de 

historiadores um alargamento da área, com o estreitamento de laços com outras 

disciplinas, como a antropologia, a ciência política, a sociologia e as relações 

internacionais. O retorno do político como força total, segundo Remond, tem a ver com 

“algumas características do cenário internacional contemporâneo, como as guerras, a 

pressão das relações internacionais, a discussão em torno das atribuições do Estado, 

etc.” (REMOND. 1996: p. 23 citado por ARAÚJO, 2002: P. 346). Constatando as 

muitas especificidades do político, Remond e outros autores responsáveis pela 

reformulação deste campo histórico mostraram que o político tem sua autonomia em 

relação a outros aspectos da vida social, não é um fenômeno isolado restrito à esfera do 

Estado e dos altos dirigentes políticos e dos chefes militares. Dentro de todo o universo 

social, o político tem sua autonomia. 

 

É no interior do campo teórico e metodológico criado pelo cruzamento 

destas diferentes correntes historiográficas que situa a história da esquerda 

brasileira. Valorizada pela perspectiva da História do Tempo Presente, tendo 

como tema principal a resistência à ditadura militar levada a cabo por 

movimentos populares e grupos e partidos clandestinos de esquerda; 

recolhendo depoimentos e organizando acervos orais com entrevistas e 

testemunhos de militantes políticos; trabalhando com disciplinas afins como 

a sociologia e a ciência política; recuperando a experiência de grupos 

radicais e extremistas; resgatando ideias e propostas de partidos e 

organizações, de movimentos alternativos como o feminista e os 

movimentos negros; recuperando imagens e representações destes grupos; 

levantando uma volumosa massa documental que inclui publicações da 

chamada “imprensa alternativa”, jornais clandestinos, panfletos; levantando 

a memória destes militantes de uma série de partidos e organizações políticas 

que viveram praticamente toda sua existência em regime de clandestinidade; 

revelando trajetórias de vida e biografias fortemente marcadas pelo 

confronto com a repressão e a violência do regime militar (ARAÚJO, 2002: 

p. 347).   
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          No bojo da renovação da história política na França, um conceito bastante usual é 

o de cultura política. A expressão culturas políticas tem sua origem no começo da 

década de 1960 e foi pela primeira vez utilizada pelos norte-americanos Sidney Almond 

e Gabriel Verba. Os autores procuraram analisar a cultura cívica norte-americana da 

participação política, da cidadania, do sufrágio universal. Sua origem está ligada à crise 

dos modelos interpretativos e da ascensão da Teoria da Modernização e do 

desenvolvimentismo, está assentada na ciência política e na antropologia e em aspectos 

psicológicos, e o modelo é comportamentalista.  

           Para a construção do conceito, os autores utilizaram-se da interdisciplinaridade, 

com disciplinas como a história, a filosofia, a antropologia, a sociologia e a psicologia, 

aplicando-as ao estudo dos fenômenos políticos. Eles definiram três categorias de 

culturas políticas: a paroquial, aquela das comunidades tradicionais onde não há 

distinção entre as esferas política, econômica e religiosa, da sujeição; esta seria de 

países controlados por regimes autoritários e de partido único, e a participante: neste 

caso, as sociedades ocidentais industrializadas, por exemplo Estados Unidos e 

Inglaterra. No entanto, o conceito desses autores acaba por se tornar psicologisante, 

etnocêntrico e reducionista, tendo em vista que nomeiam a cultura política das 

sociedades ocidentais europeia e norte-americana como superiores à das outras 

sociedades não brancas (ALMOND & VERBA, 1963). 

         Existe um número expressivo de autores que fornecem subsídio para a aplicação 

do conceito de cultura política. Na historiografia atual, existe uma hegemonia do 

paradigma cultural como forma de elucidar muitos aspectos dos fatos históricos, e a 

renovação da História Política (no caso da historiografia francesa) não ficou imune a 

essa influência. Com efeito, o historiador acaba por se tornar um produto de sua época 

de alguma forma ou de outra, seja influenciável pelas correntes do momento, seja para 

criticar e aproximando de outras correntes historiográficas ou de outras áreas das 

ciências humanas. 

          As culturas políticas, tratadas aqui também no plural, se inscrevem na perspectiva 

adotada por René Remond nos marcos da renovação da História Política na 

historiografia francesa. A definição de cultura (s) política (s) a que nos ateremos trata 

de “uma espécie de código e de um conjunto de referentes, formalizados no seio de um 
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partido ou, mais largamente, difundidos no seio de uma família ou de uma tradição 

políticas” (BERSTEIN,1998: p.350).   

         O texto de Berstein apresenta alguns problemas. Um deles é detectado por C. F. 

Cardoso. O autor aponta para uma pretensa superioridade do conceito de cultura 

política, o qual não pretende ser “uma explicação unívoca, mas permite adaptar-se à 

complexidade dos comportamentos humanos” (1998: p. 350). Para Cardoso, “cai em 

contradição com tal postura, porém, em certos pontos de seu texto, ao apresentar a 

cultura política como “elemento determinante da ação futura”, ou ainda ao afirmar que 

“determina as motivações da ação política” (BERSTEIN, 1998: p. 401, 403 apud 

Cardoso. In: CARDOSO & VAINFAS, 2012: p.51). Isso não quer dizer que a categoria 

esteja invalidada, pelo contrário, pode ser enriquecida ao procurar pontos de 

aproximação com outras correntes históricas.   

 

Dentro de uma mesma sociedade ou país,existem múltiplas culturas 

políticas, as quais coincidem em certos aspectos por existirem também 

valores mais gerais compartilhados pela sociedade considerada globalmente. 

Quanto aos valores partilhados no interior de uma dada cultura política, se a 

difusão for suficientemente ampla, poderá surgir uma cultura política 

dominante que – em suas relações hierárquicas, em uma mesma sociedade, 

com culturas políticas diferentes – poderá ser fator de modificação destas 

últimas; mas ela também recebe influências das outras. As culturas políticas 

não são imutáveis, uma vez que se transformam em função dos contatos 

entre si e da incidência de outros fatores, como respostas que devem dar aos 

problemas que se vão renovando, conjunturas e circunstâncias incidentes 

também variáveis no tempo e “traumatismos” graves – outros autores 

preferem a “períodos críticos” – que afetem a sociedade, conseqüentemente 

suas culturas políticas (CARDOSO, 2012:p.51). 

 

         Conforme destacado por Cardoso, as culturas políticas estão sujeitas a mudanças 

conjunturais, a reformulações e aproximações com outros elementos (re)definidores de 

sua forma de atuação, o que também é contemplado por outros autores que utilizam a 

categoria, entre eles Berstein. As culturas políticas são dotadas de uma plasticidade que 

permite a elas adaptar-se, seja por meios traumáticos, seja por uma repentina mudança 

de conjuntura, por exemplo a cultura comunista em fins dos anos 1950 

      Para Cardoso, Berstein, ao fazer sua análise sobre a emergência das culturas 

políticas, acaba apresentando os problemas da história cultural de influência pós-

estruturalista, sobretudo em suas concepções acerca do poder: “a natureza e a identidade 
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dos sujeitos sociais, individuais ou coletivos, tendem a esfumar-se, a não ser objeto de 

análise, reificando-se em “isto” (em lugar de um “quem”) subjacente às explicações 

(CARDOSO, 2012: p.52). Ela tende a cair no determinismo. 

 

Uma cultura política deve ser entendida tanto como algo coletivo, quanto em 

sua interiorização em cada indivíduo, pois, uma vez que este, submetido a 

diferentes influências, chega à maturidade, as seleções que realizou 

constituem um conjunto que dificilmente mudará no futuro, a não ser pela 

incidência do que o autor chama de “traumatismo” grave, e tenderá a 

orientar suas ações em matéria de política (CARDOSO, 2012: p. 52). 

 

        A categoria de culturas políticas pode ser enriquecida em um diálogo com 

Gramsci, conforme demonstram Pereira e Motta. O primeiro, no texto Gramsci e a 

história política, destaca os pontos de um possível diálogo entre as categorias 

gramscianas e a nova história política. Conceito central do pensamento de Gramsci, a 

hegemonia “fala de disputas que se dão também no plano da cultura, não por acaso a 

hegemonia se define como uma direção moral e intelectual” (PEREIRA, In: DIAS 

(Org.), 2012, p. 202). Assim como o conceito de cultura política é plural e fragmentado 

e permite uma leitura não dogmática dos comportamentos políticos, o resultado da 

discussão com os conceitos gramscianos pode ser “(...) concepção complexa, 

fragmentária e contraditória (da) consciência (e) representa um avanço considerável da 

explicação pela via da „falsa consciência‟” (HALL, p. 306. Citado por PEREIRA, 2012: 

p. 202). Motta, ao fazer um diálogo entre marxismo e nova história política, aponta 

diferenças e possíveis aproximações. “Para ele, o distanciamento entre as duas vertentes 

é inevitável quando a ideologia é entendida como “falsa consciência”, mas as duas 

visões podem se aproximar quando a ideologia é definida como um “conjunto de 

ideias”, ou visão de mundo” (PEREIRA, 2012: p.15). 

        No entanto, existe certa confusão entre ideologia e cultura política, o que é 

necessário destacar. Muitas vezes, quando se fala em cultura política, seja comunista, 

republicana ou liberal, vem logo a tentação de enquadrá-las dentro dos termos de 

ideologia, e isso pode se tornar de certa forma uma armadilha para pesquisadores. A 

ideologia pressupõe numa primeira acepção uma forma de distorção, um falseamento da 

realidade, “onde a classe dominante cria uma falsa representação da realidade, que 

disfarça sua dominação garantindo a obediência dos grupos sociais subalternos” 
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(MOTTA, 2009: p.27). Na segunda, a ideologia é “um conjunto de ideias que dá forma 

a determinados projetos políticos e impele a luta pela conquista do poder” (Idem. 2009: 

p.27).  

           A segunda acepção, ainda de acordo com Motta, a ideologia pode ser apropriada 

pela cultura política para uma melhor compreensão do fenômeno, já que constitui 

núcleo central de muitos partidos e organizações políticas. E como já mencionado, não 

se pode conjugar as duas categorias, já que “a cultura política transcende e, ao contrário 

ideologia, mobiliza sentimentos, valores, representações e evoca fidelidades” (2009: 

p.28). A partir desta leitura, podemos afirmar que a definição de ideologia é plenamente 

compatível com os estudos culturais dos fenômenos políticos, pode ser aplicado 

destacando-se, no entanto, as diferenças entre as duas categorias e procurando 

aproximar os pontos de convergência, já que a ideologia é a base de sustentação de 

diversas organizações partidárias. 

       Ocorre um distanciamento entre o marxismo e a nova história política quando a 

ideologia é tomada como uma “falsa consciência”; mas podem se aproximar quando é 

definida como “conjunto de ideias” (PEREIRA, 2012: p. 15). Quando Gramsci trata de 

ideologia, “o autor italiano diz que não existe ideologia geral, mas ideologias diversas e 

em conflito, elas podem ser arbitrárias e orgânicas” (Idem. 2012: p. 15). Segundo o 

autor, “as primeiras são produzidas por personalidades e/ ou grupos específicos 

restritos; são construções teóricas sem capilaridade social. As orgânicas são aquelas que 

obtêm a adesão das “massas” ”(2012: p. 15). Com base em Gramsci, prossegue o autor: 

“(...) correspondem às exigências de um período histórico complexo e orgânico (e) 

terminam por se impor e prevalecer, ainda que atravessem fases intermediárias (...)” 

(2012: p. 15-16).         

        Outros autores trabalham também sobre o que pode ser descrito como “repertórios” 

dentro da categoria de culturas política que ampliam o campo de análise. Existem duas 

categorias dos assim chamados repertórios, o primeiro voltado para a construção de uma 

tipologia das formas de ação contestatórias a partir de episódios particulares. Outros 

historiadores que lidam com repertórios preocupam menos com a categorização 

analítica e mais com a historização das formas de ação, entre as quais greves, motins, 
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insurreições, barricadas (DUTRA, 2002: p.22). Um segundo poderia ser descrito através 

de emblemas, signos, imagens, slogans e idiomas políticos
13

.  

         Dentre todo o repertório de culturas políticas destacado por diversos autores, o que 

nos diz respeito diretamente é a cultura comunista, que faz parte das principais famílias 

políticas da contemporaneidade, pois a cultura comunista tem seu ápice e, mais tarde, 

sua crise durante o século XX, passando por significativas mudanças, principalmente na 

segunda metade do referido século. Tais mudanças darão origem a outras culturas e/ou 

subculturas políticas de esquerda. A cultura comunista tem um caráter plural, apesar de 

ter uma dimensão globalizante com um fim específico: provocar uma revolução 

proletária que levasse à construção de uma sociedade sem divisão de classes. Por sofrer 

influências conjunturais locais e globais, com o tempo enfrentará diversas crises, mas 

não chegará ao desaparecimento. Isso porque é influente em alguns países até os dias de 

hoje, existem partidos comunistas que são base de sustentação de governos 

democraticamente eleitos e mantêm até ministérios, a exemplo do PCdoB nos governos 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011...).  

        Na história latino-americana, inclusive a brasileira, os comunistas exerceram um 

papel capital de grande importância no século XX, exercendo uma considerável 

influência ideológica, na maioria das vezes desproporcional à sua política e às suas 

bases sociais. Tal influência pode ser explicada pelo fato de a sociedade brasileira 

apresentar diversas contradições em seu desenvolvimento, o que facilitava a denúncia 

do regime e também pelo fato de o partido comunista contar com o marxismo, cujo 

núcleo principal é uma teoria das desigualdades sociais e opressão de classe e uma 

fórmula de superação dessa condição. Muitas vezes, sendo utilizada de forma mecânica 

e superficial, a teoria marxista revelou um potencial de diagnóstico do 

subdesenvolvimento da sociedade e formulações de soluções para sanar esse problema, 

que superou outras teorias dos grupos responsáveis pela manutenção do status quo 

vigente. 

                                                           
13

 Dutra destaca as obras de alguns autores da História e de outras áreas, que debruçaram sobre imagens, 

símbolos, iconografia e imaginários sociais como objeto de análise. Entre os trabalhos citados pela autora, 

encontram-se os de: “Maurice Agullon, sobre símbolos e imagens republicanas; Raoul Girardet, sobre 

mitos e mitologias políticas; de Bronislaw Baczko, sobre imaginários sociais”. As obras destes autores 

estão publicadas em língua portuguesa e são constantemente utilizadas por historiadores e pesquisadores 

de outros campos das ciências humanas. As referências bibliográficas aos citados autores encontram-se 

em: (DUTRA, 2002: p. 22 e 23).   
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          A cultura comunista tem por base o que, a partir das primeiras décadas do século 

XX, ficou conhecido por marxismo-leninismo, particularmente a partir da década de 

1930. O ponto mais importante da cultura comunista é sua ideologia. E a ideologia, para 

os partidos e organizações comunistas, “não é uma simples teoria que repousa sobre 

uma argumentação científica” (LAZAR, 1999: p. 2). A visão ideológica assentada no 

marxismo-leninismo é global, traz uma proposta de sociedade, estado, governo e partido 

constituído com base na ideologia acima, que projeta o comunismo para uma etapa 

posterior ao socialismo. Sendo assim, a ideologia constrói “formas coerentes das 

representações do passado, do presente e do futuro” (Idem. 1999: p. 2 e 3). Segundo 

Lazar, o comunismo como tipo ideal seria constituído de duas dimensões. 

 

A primeira, a teleológica:  

A dimensão teleológica proveniente do projeto revolucionário universalista, 

tal como foi materializado com a Revolução Russa e a instauração da URSS, 

compreende a doutrina, a estratégia, a concepção de partido, uma hierarquia 

de organizações centralizadas (1999, p.4). 

A segunda, a societária: 

A dimensão societária, compreendendo “tudo que se refere ao global” na 

qual os partidos comunistas se inserem e comportando, dessa feita, uma 

larga variedade de configurações sociais, políticas e culturais, se caracteriza 

por sua diversidade (1999, p. 4 e 5).  

 

          Os partidos comunistas, e isto se pode incluir outras organizações de esquerda, se 

apresentam como representantes legítimos da classe trabalhadora, falam em seu nome, 

criam representações em torno da unidade de classe, de si mesmo como vanguarda 

condutora da revolução proletária que projeta para o futuro a construção de uma 

sociedade sem divisão de classe. Conforme já descrito, sua força reside na ideologia, e 

ela, muitas vezes, se dá pela adesão e pela identificação com suas normas, sua 

interpretação da realidade, seus valores, sua visão de mundo. E uma das particularidades 

da cultura comunista é o processo de formação do futuro militante dentro da 

doutrina/ideologia marxista-leninista. Marco Antônio Victória Barros, ao falar sobre o 

processo de incorporação de militantes à CORRENTE, ilustra essa tradição: 
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Nós tínhamos um grupo de estudo lá em Ouro Preto. Discutia, por exemplo, 

as teses do Partido Comunista. E para se discutir uma tese do Partido 

Comunista você tinha que se embasar de doutrinas e teorias(...). E neste 

grupo em determinados momentos o cara perguntava se você queria militar 

na organização etc., etc., etc. obviamente ninguém assinava ficha, mas era 

ligado à organização
14

. 

 

         Neste aspecto, o depoimento do ex-militante do PCB/CORRENTE e ex-prefeito 

do Rio de Janeiro, César Maia, é ainda mais esclarecedor nos detalhes do processo de 

formação política: 

 

Os livros lidos nestas “repúblicas” eram doutrinários. Primeiro na linha de 

doutrinamento do Partido Comunista. A sensibilização começava com a 

leitura da A Mãe, de Máximo Gorki, e dos Subterrâneos da Liberdade, de 

Jorge Amado. Assim era a introdução do militante do Partido Comunista. 

Depois vinham os livros de doutrinação, que eram clandestinos naquela 

época, eram aqueles que tinham sobrado da Editora Vitória. Ficavam 

escondidos dentro das “repúblicas” ou fora, em sacos plásticos. A Editora 

Vitória publicava as obras marxistas, caso de Os Fundamentos do 

Materialismo Dialético, de (Victor Grigorievitch) Afanassiev, que era um 

livrão amarelo. Primeiro vinham os livros tipo manual. Depois de ter lido 

aqueles livros tipo manual, você se achava o próprio filósofo. Lia-se aquele 

resumo de As Teses sobre Feubarch: “Vamos transformar o mundo e não 

interpretar”, e tal e tal. Primeiro era-se doutrinado por intermédio dos 

manuais e depois nos textos. O primeiro texto era o Manifesto do Partido 

Comunista. E depois vinham os outros textos de leitura mais difícil. Em 

seguida, o estudante era classificado como simpatizante
15

. 

 

       A aproximação e a formação do futuro militante comunista se davam através de 

leituras, as quais o introduziam ao universo da militância comunista. Através da leitura 

de textos clássicos do marxismo-leninismo, sobretudo o Manifesto do Partido 

Comunista, chegava-se à porta de entrada de militantes nas organizações e partidos 

comunistas. Tal formação visava à capacitação do militante para atuar nos setores a ele 

designados, como na escola, na universidade, nos sindicatos e locais de trabalho, etc.  

                                                           
14

Depoimento de Marco Antônio Victoria Barros (militante da CORRENTE) a Otávio Luiz Machado. 

Ouro Preto, Projeto Reconstrução Histórica das Repúblicas Estudantis da UFOP, 2003. 

Disponível:http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2008/03/depoimento-de-marco-antnio-

victoria.html Acesso em: 20 de maio de 2010. 

15
Depoimento de César Epitácio Maia a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto, Projeto Reconstrução 

Histórica das Repúblicas Estudantis da UFOP, 2003. 

Disponível:http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2008/03/depoimento-de-marco-antnio-

victoria.html Acesso em: 20 de maio de 2010. 
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        Em um determinado trecho da entrevista de Maia, ele cita que a “sensibilização do 

militante” começa com a leitura do livro de Máximo Gorki, A Mãe, um livro eficaz para 

a formação de futuros militantes, porque trata de conduzir o leitor à identificação com o 

principal personagem da história de Gorki, um militante operário. A obra começa com 

uma mulher observando o comportamento do filho, que, ao contrário do cotidiano dos 

jovens da sua comunidade, não compartilhava dos mesmos hábitos, a saber ir a festas e 

consumir álcool em excesso, no entanto passa a maior parte do tempo fora de casa. 

Certo dia, revela à mãe que lê livros proibidos cujos conteúdos mostram as reais 

condições de vida dos operários e que, em breve, alguns de seus colegas de militância 

clandestina viriam a sua casa para uma reunião política.  

        Maia cita também o consagrado escritor e comunista Jorge Amado. Os 

subterrâneos da Liberdade, romance engajado que tece críticas à ditadura do Estado 

Novo de Getúlio Vargas (1937-1945), adota um tom realista ao descrever a repressão da 

ditadura varguista, destacando os movimentos de resistência, como um foco de 

guerrilha camponesa que leva à revolta dos índios pataxós no Sul da Bahia. 

         Os chamados livros “tipo manuais” entravam em um segundo estágio. Eram textos 

marxista-leninistas, direcionados para uma formação teórica mais densa, serviam como 

suporte teórico para o embasamento do militante no universo da militância comunista, o 

que capacitaria o militante “cientificamente” a interpretar a realidade social. Maia, neste 

ponto, fala com leve ironia que, depois dessas leituras, o jovem militante “se sente o 

próprio filósofo”, dado o grau de convencimento de alguns destes textos, muitos dos 

quais panfletários, principalmente o Manifesto Comunista. Desta forma, o futuro 

militante político já estava inserido na cultura política comunista. 

         A cultura política comunista, dentro da perspectiva trabalhada por Marc Lazar, 

começa a entrar em crise em fins da década de 1950. Ao analisar o Partido Comunista 

Francês (PCF), destaca o enfraquecimento e a progressiva perda de representatividade 

dos comunistas na França no decorrer da segunda metade do século XX. Um partido 

que após o fim da Segunda Guerra Mundial reaparece dotado de uma significativa 

autoridade política, chega à década de 1980 com fraco índice de representatividade na 

cena política francesa (LAZAR, 1999: p.16).  

          O autor deixa claro que não existe determinismo. “As evoluções sociais, políticas 

e culturais não acarretam automaticamente o declínio ou a ascensão dos partidos 
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políticos” (1999: p.16). Logo mais adiante, afirma que irá depender da capacidade de 

“perceber as transformações de uma sociedade, a ela dar as respostas, e reformular suas 

proposições” (1999: p.16). E esta resposta veio em forma dos movimentos da Nova (s) 

Esquerda(s). Agora é necessário definir no tempo e no espaço o que estamos nomeando 

como Nova Esquerda em nosso objeto de estudo, devemos destacar ainda que ela é 

herdeira direta da cultura comunista.  

         O termo Nova Esquerda designa uma série de movimentos políticos e culturais 

que surgem em quase todo o mundo na década de 1960. A diferença entre este 

movimento e o movimento de esquerda da primeira metade do século XX é que o 

primeiro estava direcionado e tinha sua militância no ativismo sindical e trabalhista e 

sua representação era o partido constituído nos moldes do marxismo-leninismo. A Nova 

Esquerda adota uma concepção de militância e ativismo político mais ampliada que os 

movimentos anteriores, ela abrange tanto parte da intelectualidade que se identifica com 

tais movimentos, quanto artistas, músicos, cineastas, o teatro de vanguarda, as artes 

plásticas e a estética e, logicamente, os militantes das novas organizações políticas, 

adeptas ou não à luta armada. Aliás, estes últimos representam a fração mais radical dos 

movimentos da Nova Esquerda. 

          Por ser um movimento plural e heterogêneo, esteve sujeito a influências diversas 

e variadas nos lugares em que se estabeleceu. Na América Latina, esteve associada aos 

movimentos estudantis, a alguns setores da intelectualidade, ao meio artístico e à 

contracultura, às dissidências comunistas e aos movimentos armados. Nos Estados 

Unidos, está representado em organizações como o SDS (Students For Democracy) no 

movimento hippie, os de contestação do envolvimento dos EUA na guerra do Vietnã, 

contrários à descriminação dos afro-americanos e outros que visavam ao fim da 

opressão sexual e gênero (negros, feministas, gays, etc.). No continente europeu, o 

movimento esteve articulado em setores da intelectualidade, do meio estudantil, contra a 

pobreza do então chamado Terceiro Mundo, na tentativa de superar o passado recente, 

marcado pela guerra, pelos fascismos e pelo holocausto e o fim do colonialismo. Em 

meio a essa pluralidade de movimentos, surgiram também aquelas organizações 

voltadas para o emprego da violência revolucionária contra o Estado.  

         Os movimentos da Nova Esquerda foram predominantemente formados e 

liderados por jovens descontentes com os rumos tomados pelos partidos e organizações 
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comunistas de então. O conflito de gerações é um fenômeno que se dá em praticamente 

todos os partidos comunistas de orientação pró-soviética, que acabam por entrar em 

processo de crise, desgaste e esvaziamento do qual não irá se recuperar. Os crimes 

praticados na União Soviética durante a era stalinista, a repressão das tropas soviéticas 

ao levante na Hungria em 1956, o excesso de burocratização no interior dos partidos e, 

no caso brasileiro, a falta de uma reação efetiva ao golpe militar em 1964 contribuíram 

por acirrar o conflito de gerações e o esvaziamento do partido, conforme indica Marco 

Antônio Victória Barros: 

 

Era um partido populista que estava afastado das massas de uma certa forma, 

e era um partido burocrático, mas que ele não trataria como linha de ação à 

luta armada. Ele tinha uma ilusão de que a ditadura iria acabar logo. A gente 

achava que a ditadura só iria cair e que a construção do socialismo era 

através da luta armada, porque a situação real não existia mais
16

. 

 

         Com pensamentos e atitudes que contestavam em parte os partidos comunistas até 

então, a nova geração procurava romper com paradigmas, procurando encontrar um 

novo sentido que pudesse também expressar o conflito de gerações, que era bastante 

evidente nesta conjuntura. Variantes do marxismo com um viés terceiro-mundista, 

voluntarista, contracultural e valorizando a vontade de transformação, forneceram o 

necessário arcabouço teórico e deram um novo sentido à militância política, com uma 

cultura política reformada e mais madura. 

        Uma outra definição/conceito que também pode ser enriquecedora para nossa 

discussão é a de romantismo revolucionário, definido por Michel Löwy & Sayre e 

empregada por Marcelo Ridenti (2000). Este autor emprega o conceito de romantismo 

revolucionário para explicar o contexto político cultural do Brasil nas décadas de 1960 e 

1970. “A utopia revolucionária romântica do período valorizava acima de tudo a 

vontade de transformação, a ação dos seres humanos para mudar a história, num 

processo de construção do homem novo, nos termos do jovem Marx recuperados por 

Che Guevara” (RIDENTI, 2000: p. 24).  

                                                           
16

Depoimento de Marco Antônio Victoria Barros a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto, Projeto 

Reconstrução Histórica das Repúblicas Estudantis da UFOP, 2003. 

Disponível:http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2008/03/depoimento-de-marco-antnio-

victoria.html Acesso em: 20 de maio de 2010. 
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         O autor também adverte quanto ao uso do termo “romântico” para esquerdas. “Em 

geral, o termo não é empregado com um sentido unívoco, preciso; por vezes é usado 

com uma conotação pejorativa, identificada com certa ingenuidade e falta de realismo 

político” (2000, p. 23). Variados movimentos na década de 1960 produziram versões 

diferenciadas deste romantismo no período pré e pós-golpe de 1964, “como os sargentos 

e marinheiros, trabalhadores rurais e urbanos, estudantes e intelectuais” (Idem, 2000, p. 

24).  

 

O romantismo das esquerdas não era uma simples volta ao passado, mas 

também modernizador. Ele buscava no passado elementos para a construção 

da utopia do futuro. Não era, pois, um romantismo no sentido da perspectiva 

anticapitalista prisioneira do passado, geradora de uma utopia irrealizável na 

prática. Tratava-se romantismo, sim, mas revolucionário (2000: p. 25).    

 

        De acordo do Ridenti, Löwy & Sayre (2000, p. 26), o romantismo revolucionário 

estaria presente em diversos movimentos da época, no maio de 1968 na França, nos 

movimentos artísticos e contraculturais, no terceiro-mundismo, em certas correntes 

ecológicas, na teologia da libertação e também nas guerrilhas latino-americanas. Era um 

romantismo também vanguardista, que critica a modernidade capitalista baseada na 

economia de mercado, buscava uma ruptura com o sistema, a construção de uma nova 

sociedade, a libertação nacional, propondo alternativas ao status quo capitalista.   

     Conforme os três autores, esse romantismo revolucionário “seria uma forma 

específica de crítica da modernidade, entendida como “a civilização moderna 

engendrada pela revolução industrial e a generalização da economia de mercado” 

(LÖWY & SAYRE, 1995: p. 35, 51-70, citado por: RIDENTI, 2000: p. 26). Neste caso, 

o romantismo revolucionário na visão desses autores seria uma autocrítica à 

modernidade engendrada no interior da própria modernidade capitalista, deficiente de 

certos “valores humanos essenciais que foram alienados” (Idem, 1995: p. 38-40 e 2000: 

p. 26). Retomaremos essa discussão no terceiro capítulo, ao tratar da presença dos 

militantes revolucionários na cena cultural e artística na cidade de Ouro Preto. 

           Assim como os primeiros formuladores do conceito de cultura política na década 

de 1960 partiram da abordagem antropológica dos fenômenos políticos, partiremos da 

análise feita por Darcy Ribeiro, sobre as esquerdas na América Latina no começo da 
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década de 1970. O autor descreve as esquerdas revolucionárias no continente como 

sendo compostas de três componentes principais; “a nova esquerda, os partidos 

comunistas e as heresias deles desprendidas e os grupos virtualmente insurrecionais” 

(RIBEIRO, 1988: p.190). Vale destacar aqui que a análise feita por Ribeiro sobre o 

quadro das forças de esquerda na América Latina foi escrita em 1971, portanto no calor 

dos acontecimentos, mas nem por isso deixam de ser operacionais e interessantes.  

       As organizações e os partidos oriundos da Nova Esquerda “são nominalmente 

revolucionários porque, descomprometidos com o sistema institucional vigente e 

deliberados a compor uma nova estrutura de poder, buscam atender às aspirações das 

classes menos favorecidas” (Idem, 1988: p. 190). Ao definir a nova esquerda, o autor a 

caracteriza como sendo “um esquerdismo de vanguarda”, composto principalmente por 

setores médios e intelectualizados da sociedade, desassociado das organizações 

partidárias tradicionais da esquerda. Indo ao encontro do que o autor nomeia: 

 

O que designamos por nova esquerda é, em essência, um esquerdismo de 

vanguarda integrado, principalmente por grupos intelectualizados dos setores 

intermediários desligados das organizações partidárias, que atua como um 

núcleo de crítica, mais voltado contra a moderação do movimento comunista 

do que contra o voluntarismo dos grupos insurrecionais. Sua ação excede 

muito, porém, a estes limites. Na verdade, a nova esquerda é a expressão 

mais elevada do amadurecimento da consciência crítica da América Latina. 

Ela representa, dentro dessa postura, um duplo esforço de desalienação. 

Primeiro, o de libertar a consciência nacional dos conteúdos espúrios 

introduzidos no curso dos séculos de dominação colonial e neocolonial, aos 

quais se acrescentaram recentemente os valores e as alienadoras difundidas 

intencionalmente pelos norte-americanos através de todos os meios de 

divulgação. Segundo, o de viabilizar a criatividade cultual e artística de seus 

povos, utilizando-a como instrumento de politização (RIBEIRO, 1988: p. 

190). 

 

         As novas esquerdas são também um movimento plural e heterogêneo, composto 

por camadas sociais médias, sobretudo com origem nas universidades, mas também por 

outros setores sociais, identificados com as propostas de ruptura com o sistema.  

 

A nova esquerda é integrada, principalmente, por grupos de jovens 

iracundos, por líderes universitários, intelectuais e artistas, por sindicalistas, 

cientistas, técnicos, por militares progressistas e políticos radicais que foram 

proscritos pelas ditaduras regressivas. Alguns deles, uma vez despertos para 
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a percepção crítica da realidade de seus países, ingressam no ativismo 

político. A maior parte, porém, se contenta em manter uma atitude lúcida 

versátil, participando da vida política e das atividades culturais como 

agitadores políticos, como conscientizadores ou meramente como 

intelectuais progressistas. Em qualquer caso, atuam como um fermento que 

dá sentido e autenticidade à vida intelectual latino-americana, porque a 

vincula à luta revolucionária (Idem. 1988: p.191) 

 

       Os setores mais radicais desta nova esquerda tinham todo um repertório 

característico, voltado contra a burocratização partidária, a valorização do voluntarismo 

ou da ação, a ideia de vanguarda condutora do processo revolucionário, a combatividade 

ao sistema, uma rejeição das formas de ações liberais, solidariedade internacional para 

com as lutas no Terceiro Mundo, etc. 

 

O contingente mais radical da nova esquerda é constituído por jovens 

iracundos. Assim designamos aquela parcela da juventude oriunda em sua 

maioria dos setores intermediários que desperta para a ação política já 

predisposta contra as organizações tradicionais de esquerda; já desiludida 

com qualquer forma de ação liberal e já impugnando qualquer corpo 

ideológico convertido em doutrina. Eles são, de certa forma, o produto de 

décadas de contestação veemente e de denúncias indignadas contra toda 

sorte de iniquidades, mas que não passam de discursos. Compenetrados no 

fracasso das gerações anteriores em construir sociedades que 

corresponderam aos ideais que professam, estes jovens dão um passo à 

frente: negam-se a compactuar com o sistema; negam-se, até mesmo, a 

utilizar as antigas formas de luta política que veem como a complacência de 

quem, podendo atuar, se contenta em protestar (...). 

Nestes setores jovens da nova esquerda se observa um profundo paralelismo 

com a atitude ética e política das “minorias proféticas” que atuam hoje em 

quase todas as nações desenvolvidas. Nesse sentido, elas são a parcela 

latino-americana das novas gerações que surgem em todo o mundo como a 

voz candente de protesto contra o sistema. Ou mais concretamente, contra a 

conivência do liberalismo com o despotismo; contra os que testemunharam 

as matanças nos campos de concentração nazistas e, por igual, em Hiroxima 

e Nagasaki e que, ao não contestá-las ativamente, se tornaram efetivamente 

cúmplices delas. A seus olhos, somos todos culpados pelas atrocidades 

cometidas no Vietnã, pelo sadismo dos torturadores na América Latina, pelo 

despotismo exercido em nome do socialismo e da ditadura do proletariado, 

na medida em que continuamos desfrutando vidas tranquilas, dando as costas 

a estas iniquidades. 

Tal como aquelas “minorias proféticas”, a fração iracunda da juventude 

latino-americana tem em Ho Chi Minh e em Ernesto Che Guevara seu herói 

e seu mártir; e em Frantz Fanon, em Sartre e em Marcuse (que começa a ler 

ainda nos ginásios e cuja mensagem compreende melhor que seus pais e 

frequentemente muito melhor que a maioria dos intelectuais) seus intérpretes 

prediletos do mundo contemporâneo (...).  
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A combatividade que muitos deles alcançam como contestadores do sistema, 

sob ameaça direta de sofrer as formas mais atrozes de tortura, não tem 

paralelo, o que os converte no protótipo de heróis-mártires da nova esquerda. 

Atuam geralmente em pequenos grupos, altamente solidários, de estudo e de 

ação, frouxamente vinculados aos movimentos organizados de esquerda e 

muitas vezes inteiramente autônomos. (1988: p.191, 2, 3, 4).  

 

      Como podemos observar, os movimentos da nova esquerda são uma forma de 

contestação da esquerda tradicional, formados por militantes oriundos dessa mesma 

esquerda (ou família política, no caso a comunista) a qual criticavam e, igualmente, 

críticos dos status quo, responsabilizando a “velha esquerda”. Isto é, os partidos 

comunistas pró-soviéticos, por compactuarem com um sistema que deveria ser 

radicalmente combatido, erradicado e substituído por um novo, acreditam ser possível 

alguma mudança dentro do mesmo sistema. O comentário de Marco Antônio Barros é 

um bom exemplo dessa divergência:  

 

O PCB achava que devia combater a ditadura através de meios pacíficos, 

através de meios democráticos. E procurar fazer um trabalho clandestino 

onde se restauraria a democracia e a partir daí seria a etapa que seria a 

plataforma para o socialismo
17

.  

 

         A fala acima transmite de modo bastante claro o posicionamento dos militantes 

descontentes com os rumos tomados pelos partidos comunistas de orientação pró-

soviético em quase todo o mundo. A idéia de que a conquista do poder se daria em 

aliança com “setores progressistas das burguesias nacionais” provocou uma série de 

dissidências nestes partidos, dando origem a diversas organizações revolucionárias. 

 

Naquela época, vivíamos as discussões que precederam o VI Congresso do 

PCB. Nas discussões, polarizaram-se duas grandes vertentes. A luta armada 

se contrapunha à resistência pacífica à ditadura. Como conseqüência, foram 

surgindo, nos estados, diversos grupos dissidentes. Os militantes jovens, 

principalmente provenientes do movimento estudantil, com apoio de alguns 

dirigentes do Comitê Central como o Mário Alves (de Souza Vieira), o 

Apolônio de Carvalho e o Carlos Marighella, defendiam a necessidade de se 

partir para a formação de um exército para derrubar, pelas armas, o governo 

                                                           
17

Depoimento de Marco Antônio Victoria Barros a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto, Projeto 

Reconstrução Histórica das Repúblicas Estudantis da UFOP, 2003. (Disponível em: 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2008/03/depoimento-de-marco-antnio-victoria.html 

Acesso em: 20 de maio de 2010. 
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militar. Outros, que compunham a maior parte do Comitê Central do Partido, 

defendiam o aprofundamento de uma resistência pacífica através do 

fortalecimento do movimento popular
18

.  

 

         Em outra passagem, o militante aponta para as divergências que culminaram com 

o rompimento com PCB e para os objetivos a serem perseguidos a partir de então. 

 

A grande divergência não se deu quanto aos objetivos a serem alcançados, 

mas quanto aos métodos a serem utilizados para alcançar esses objetivos. 

Defendíamos que o único instrumento com perspectivas reais de derrubar a 

ditadura era a luta armada. O Partidão, como nós nos referíamos ao PCB na 

época, achava que, por não termos força suficiente para este embate, 

deveríamos criar uma ampla frente política de repúdio à ditadura e que 

necessariamente acabaria por derrotá-la. A verdade é que a história 

demonstrou muito mais vigor e eficiência nesta última estratégia
19

. 

 

        Com ajuda de uma “nova crença”, contrária à crença da revolução pela via pacífica 

ou institucional, defendida pelos partidos comunistas pró-soviéticos, os jovens da Nova 

Esquerda procuravam dissociar-se dessa influência e assim buscar um novo sentido que 

expressasse o conflito de gerações, que se torna mais nítido a partir de 1968. O 

marxismo das organizações e partidos da Nova Esquerda, nos diversos matizes, o 

castro-guevarista, maoísta, ou trotskista, parecia dar sustentação às demandas dessa 

geração. As esquerdas brasileiras, assim como outras que surgem no mesmo período ao 

redor do mundo, são marcadas pela dissidência, fragmentação política e heterodoxia, 

como sendo uma das características culturais do comportamento das novas esquerdas.  

 

É curioso. A esquerda brasileira sempre teve muita dificuldade em fazer 

alianças e, até mesmo, de se unir em torno de um partido e nele permanecer. 

Temos uma tradição cultural muito personalista e, atrás de divergências que 

umas vezes caracterizamos como táticas e outras como estratégias, sempre 

estiveram as ambições pessoais de alguns dos seus líderes. Durante o exílio, 

no Chile, surgiu uma organização que se denominou Ponto de Partida. Cada 
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Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível em: 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html Acesso em: 

14 de maio de 2010. 
19

Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível em: 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html Acesso: 

14/05/2010 
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vez que ela crescia um pouco, se dividia formando um novo Ponto de Partida 

que recebia o seu número de ordem junto ao nome. Conta-se que, no 

momento do golpe, já havia o Ponto de Partida 22.  

Esta tradição política personalista vem, ao longo da nossa história, 

predominando, não só nos grupos políticos tradicionais, mas também na 

esquerda. Quando começamos discordar do PCB, apesar de estarmos 

organizados nacionalmente, cada grupo foi se fechando em seu Estado e se 

transformando em um núcleo independente. Foi um movimento com 

características que poderíamos chamar de “confederativo”. As organizações 

surgidas das diversas dissidências se limitavam aos seus estados de origem e 

se estruturavam em torno de líderes locais, quase todos provenientes do 

movimento estudantil
20

.  

 

          Em diversos trabalhos, hoje consagrados, sobre as esquerdas armadas, é consenso 

entre os autores de que grande parte dos militantes que compunham as organizações 

tinham origem na classe média urbana e no meio universitário, ou seja, faziam parte de 

um grupo seleto, já que o acesso ao ensino superior no Brasil era limitado. O que para 

muitos na época pareciam não ter sentido era a atração desses jovens pela violência 

física como forma de atuação política.  

          De fato, para muitos jovens de classe média no Brasil das décadas de 1960 e 

1970, romper com padrões e valores sociais e familiares não é uma decisão fácil, 

decisões desse tipo exigem reflexão e legitimação por meio de uma teoria que justifique 

a rebelião social e a violência como ferramenta política para alcançar determinados 

objetivos. As teses castro-guevaristas do foco guerrilheiro e as leituras de Fanon e 

Marcuse e os movimentos revolucionários e de libertação no Terceiro Mundo 

forneceram o arcabouço teórico necessário às organizações armadas de esquerda.                       

        Um dos pontos que de certa forma tem causado certa polêmica em relação às 

esquerdas armadas no Brasil é a suposta defesa da democracia contra os golpistas em 

1964. Tal mito ganha força, sobretudo com o movimento pela anistia em fins da década 

de 1970. Por isso, achamos necessário destacar esse aspecto. A democracia não era um 

valor predominante na cultura política brasileira, tinha uma outra conotação para os 

partidos e organizações de esquerda. Se eram pouco democráticas as elites políticas 

civis, cujos membros pediam publicamente por um golpe de Estado, muito menos ainda 
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Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível em: 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html Acesso em: 

14 de maio de 2010. 
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eram os setores das Forças Armadas que derrubaram um presidente eleito 

democraticamente em nome da democracia. Sobre esse aspecto, o texto de Denise 

Rollemberg é elucidativo:  

 

As tradições e a cultura política não haviam sido gestadas segundo 

referências democráticas. Às vésperas de 1964, o golpe estava no ar e podia 

vir – e vinha – de diferentes partes: a renúncia de Jânio Quadros, a recusa 

dos ministros militares à posse de João Goulart, a solução parlamentarista, a 

tentativa de o presidente empossado governar sob estado de sítio, as 

articulações entre militares e civis, as tentativas de organização da luta 

armada, a formação de organizações que a defendiam. Portanto, as esquerdas 

revolucionárias dos anos 1960 e 1970 como o resto da sociedade, inseridas 

nestas referências e tradições, não tinham a democracia como um valor 

supremo. A democracia era burguesa, liberal, parte de um sistema que se 

queria derrubar. Após a revolução, o socialismo seria o caminho para se 

chegar à verdadeira democracia, da maioria do proletariado 

(ROLLEMBERG, In: FERREIRA e DELGADO. Vol. 4, 2003:p.77). 

 

       Durante as décadas de 1960 e 1970, o Brasil, semelhantemente a grande parte do 

mundo, passou por significativas mudanças políticas e culturais. O mundo então vivia 

uma situação conjuntural até então inédita; em todas as partes, parecia evidente o fim 

dos impérios, nas partes colonizadas por europeus o povo começava a se levantar contra 

os colonizadores e nações independentes começavam a emergir. Na América Latina, 

Ásia e África, inclusive os países mais urbanizados e com processos de industrialização 

e urbanização em curso, passaram por fases de insurgência armada que questionavam as 

formas de organização da ordem social vigente; até então nunca tinha se tornado tão 

evidente a necessidade de questionar o status quo. Toda essa onda de reivindicações e 

inconformismos colocou em dúvida todo tipo de valores, marcos conceituais e 

paradigmas. Essa participação massiva se traduziu em grandes movimentos 

independentes, de libertação nacional e luta socialista. Inclusive chegaram a questionar 

a posição oficial do marxismo soviético, colocando em dúvida sua hegemonia 

internacional.  
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Capítulo 2 

APOLOGIA DA REVOLUÇÃO: POLÍTICA E VIOLÊNCIA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XX 

 

Sendo o nosso caminho o da violência, do radicalismo e do terrorismo 

(as únicas armas que podem ser antepostas com eficiência a violência 

inominável da ditadura) os que afluem à nossa organização não virão 

enganados, e sim, atraídos pela violência que nos caracteriza. 

Carlos Marighella
21

 

 

Para delimitar o tema deste segundo capítulo, daremos continuidade à discussão sobre a 

as Novas Esquerdas, agora situando esses movimentos na conjuntura latino-americana e 

brasileira e fazendo uma contextualização dos acontecimentos. Ainda sobre as 

organizações da nova esquerda, no capítulo anterior caracterizamos o que seria a cultura 

política característica desses movimentos, o processo de construção e inserção do 

militante dentro do universo da militância política de esquerda em fins da década de 

1960. Já existe uma bibliografia extensa que dá conta da fragmentação das esquerdas 

brasileiras no pós-golpe de 1964
22

. Por esse motivo, em vez de inventariar e reconstituir 

o conjunto das esquerdas no referido período, optamos por fazer uma abordagem mais 

concisa de tal processo.          

 

2.1. Política e violência em fins do século XX 

 

       O emprego da violência armada na política não é nenhuma novidade para os 

estudiosos, pois o emprego da força militar tem sido largamente utilizado no decorrer da 
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O papel da ação revolucionária na organização. Documento da ALN de maio de 1969. In: AARÃO 

REIS, FERREIRA DE SÁ (Orgs.), Imagens da Revolução: documentos políticos das organizações 

clandestinas de esquerda 1961-1971, 2006: p. 270.  
22

 A principal bibliografia referente às organizações clandestinas de esquerda brasileiras e suas 

dissidências são, respectivamente, Gorender, Combate nas trevas; Aarão Reis, Imagens da revolução; e 

Ridenti, O fantasma da revolução brasileira.    
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história humana. De acordo como a máxima de Clausewitz
23

; “a guerra é a continuação 

da política por outros meios”. Dessa maneira, acreditamos ser importante iniciar a 

história das organizações armadas de esquerdas no Brasil com algumas considerações 

acerca das revoluções e da descolonização nos países do então chamado Terceiro 

mundo
24

, que, nas últimas décadas do século XX, foram marcados por transformações 

sociais com graus variados de violência política. Para Hobsbawm, o Terceiro Mundo 

“se tornava o pilar central da esperança e fé dos que ainda acreditavam na revolução 

social. Representava a grande maioria dos seres humanos. Parecia um vulcão global 

prestes a entrar em erupção, um campo sísmico cujos tremores anunciavam os grandes 

terremotos futuros” (2003: p. 424). De acordo com o autor, o período da história 

compreendido entre o início dos anos 1950 até a crise do petróleo em 1973 foram os 

“anos dourados” ou os “trinta anos gloriosos”, entre outras expressões utilizadas para 

descrever esta fase em particular da história no ocidente (2003: p. 253). 

         Compreendemos por Revolução “a tentativa acompanhada do uso da violência, de 

derrubar as autoridades políticas existentes e substituí-las a fim de efetuar profundas 

mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico-constitucional e na esfera 

socioeconômica” (BOBBIO, 1998: p. 1221). No mesmo parágrafo, destaca a diferença 

fundamental entre rebelião e revolta. Esta última “se limita a uma área geográfica 

circunscrita, é, o mais das vezes, isenta de motivações ideológicas, não propugna a 

subversão total da ordem constituída” (1998: p. 1221).     

          O século XX tem sido considerado, repetidas vezes, por estudiosos de diversas 

áreas das ciências, como o século da violência, ou a era da violência, a origem da 

violência política por sua vez é apontada na aparição da política de massas (CALLEJA, 

2003: p. 113). De fato, é, na era contemporânea, sobretudo a partir da Revolução 

Francesa, que o fenômeno das multidões na política entra em cena.  

                                                           
23

Esta frase de Clausewitz foi citada com frequência por diversos autores, entre eles o líder da revolução 

bolchevique de 1917, Vladimir Lênin. Uma versão da obra de Clausewitz está disponível em: 

https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/cepe/DAGUERRA.pdf Acesso: 23-08-2012. 
24

 A divisão hemisférica global durante o período da Guerra Fria convencionou-se chamar Primeiro 

Mundo os países capitalistas industrializados; Segundo Mundo os países socialistas do bloco pró-

soviético; e Terceiro Mundo os países periféricos, Ásia, África e América Latina.  
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         Segundo Calleja (2003)
25

, “a política tende a excluir a violência mediante a 

organização e a canalização da ação por intermédio do “encapsulamento” dos conflitos 

em procedimentos” (2003:115). Procedimentos estes presentes em estados de tipo 

liberal democrático com instituições políticas consolidadas, por exemplo parlamento, 

senado, justiça eleitoral independente, etc., e entre outras formas de organização política 

associadas às ditas democracias liberais, ou ainda na chamada cultura cívica.  

       Mesmo em regimes democráticos constitucionais, a política não está imune a 

processos ou rupturas violentas, há autores que advertem que a política emprega força, 

não a violência. Mas, na prática, não é tão simples estabelecer uma dissociação entre a 

violência e a ação política (2003: p. 115). “Esta fundamenta uma grande parte de seus 

meios de intervenção na negociação e persuasão, mas aparece também repleta de 

demonstrações de força potencialmente violentas, como as incitações, as pressões, as 

ameaças, os excessos verbais, as demonstrações massivas – intimidação pelo número – 

ou violências subliminares” (2003: p.115). A política trata de organizar as relações entre 

indivíduos e grupos sociais com o fim de pacificar os conflitos inerentes à vida das 

pessoas em sociedade. “Mas, ao mesmo tempo, a política é – como a guerra – um 

campo de batalha, onde os homens se enfrentam para a conquista, o exercício, a 

conservação ou a contestação do poder”(Idem).  

         Assim, de acordo com Calleja, em guerras, conflitos armados ou mudanças de 

regime político, “o uso da força na política não costuma ser impensado, pois está 

submetido ao controle minucioso de uma organização, que utiliza a violência como um 

dos vários instrumentos de que dispõem para lutar pelo poder” (2003: p.118). E como 

podemos observar em relação à violência política, “não é uma manifestação anômica do 

conflito; costuma estar submetida a certas normas e procedimentos de uso, e fazer parte 

de uma estratégia”(Idem). Ou seja, o uso da violência com fins políticos está submetida 

a uma ordem normativa, seja ela exercida por grupos que objetivam uma ruptura de 

regime político, ou por aqueles grupos que desejam conservar o poder. “Mas é, 

certamente, um elemento menos ritualizado que outros instrumentos de competição 

política, como a propaganda, a luta eleitoral e parlamentar, as manifestações, etc.” 

(2003: p.119). 
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 O texto aqui utilizado é:Algumas reflexões sobre o papel da violência na vida política, autoria do 

historiador espanhol Eduardo González Calleja, publicado em: AGIO, A e Lahuerta, M. Pensar o século 

XX: problemas políticos e história nacional na América Latina. 
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          De acordo com Calleja e outros estudiosos que corroboram com as análises deste 

autor, a violência está consubstanciada por um elenco de “repertórios de ação coletiva 

que implicam grande força física e causam dano a um adversário ao qual cumpre impor 

metas políticas” (2003: p.120). 

Dentre o repertório elencado das tipologias de violência, resumidamente tem-se:  

 

A. Definições “restritivas”. Muitos especialistas têm destacado a ilegalidade e a 

ilegitimidade como principais características do fato político violento, a 

partir do momento em que emprega a força como único recurso para 

conquistar o poder ou dirigi-lo por meios presumivelmente ilícitos.  

“todos os ataques coativos dentro de uma comunidade política contra o 

regime político, seus atores ... ou sua política. O conceito representa um 

conjunto de fatos; uma propriedade comum contra a qual se emprega, ou se 

ameaça empregar a violência ... o conceito subsume a revolução ... também 

inclui a guerra de guerrilhas, os golpes de Estado, as rebeliões e os motins” 

(Gurr, 1971 Citado por Calleja 2003: p.120,121).  

B. Definições “observacionais”. Paul Wilkinson oferece uma definição trivial, 

baseada na observação do contexto, não na intencionalidade da ação, mas 

que destaca o caráter instrumental da violência, entendida nesse caso como 

“a provocação deliberada, ou ameaça de provocação, de uma lesão física ou 

um dano com fins políticos” no transcurso de um conflito grave. 

A definição de Nieburg é, sem dúvida, mais pertinente, ao insistir na 

modificação da conduta alheia quando descreve a violência como 

 Os atos de desorganização, destruição ou dano cuja finalidade, escolha de 

objetivos ou vítimas, circunstâncias, execução ou efeitos tenham 

significação política, ou seja, que tentam modificar o comportamento de 

outros em uma situação de negociação que tenha consequências para o 

sistema social (Nieburg. Politcal violence, 1969 citado por Calleja, 2003: p. 

123). 

C. Definições “intencionais”.  

Uso consciente – ainda que não sempre deliberado ou premeditado – , ou a 

ameaça de uso, da força física por parte de indivíduos, entidades, grupos ou 

partidos que buscam o controle dos espaços de poder político, a manipulação 

das decisões, no todo ou em parte das esferas de governo, e, em última 

instância, a conquista, a conservação ou a reforma do Estado (2003: p.124). 

 

        Desta forma, concordamos como Calleja de que “o objetivo de toda violência 

conduzida com fins políticos é a obtenção do poder na pluralidade de suas 

manifestações sociais” (2003: p.125). E podemos acrescentar ainda aqueles que buscam 

a obtenção do poder por meio da violência revolucionária e insurrecional, buscam-no 
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com o objetivo de implantar na sociedade seus projetos de governo, de mudança na 

esfera socioeconômica, jurídica e política. Também podemos afirmar que essa violência 

almeja propaganda política de tais grupos, pois procura, através desta violência na 

lógica do oprimido contra o opressor, legitimar-se perante aquela sociedade que se quer 

transformar.    

 

A luta pelo controle das organizações de poder, seja ideológico, econômico, 

militar ou político, constitui o drama mais importante do desenvolvimento 

social, mas é importante destacar que a relação entre poder e conflito é de 

índole contingente. Em seu sentido mais estreito e relacional, o poder não 

implica a existência de conflito, apenas é uma propriedade da interação 

social e pode ser definido como capacidade do ator para intervir em uma 

série de eventos e assegurar resultados cuja realização depende da atividade 

de outros. O conflito não deriva, portanto, do poder “para” fazer coisas. Mas 

como os homens têm poder “sobre” outros; esse exercício do poder, que é 

definido como domínio, pode ser conflitivo (2003: p.126). 

 

          Devemos ainda acrescentar que um dos elementos da cultura política dos setores 

mais radicais da Nova Esquerda é a violência revolucionária. Violência esta que é uma 

forma de conquista do poder político através da ação política violenta. A luta armada, a 

guerra de guerrilhas, conforme estabelecido nos textos de Carlos Marighella e Che 

Guevara, tornam-se instrumentos imprescindíveis. O objetivo das organizações armadas 

de esquerda no Brasil era a derrubada da ditadura através da luta guerrilheira e a 

instauração de um novo poder (governo), socialista ou de libertação nacional, 

certamente revolucionário. Sendo assim, “a política é a atividade que se relaciona com a 

conquista, o exercício, a prática do poder, assim os partidos são políticos porque têm 

como finalidade, e seus membros como motivação, chegar ao poder” (RÉMOND, 2003: 

p. 444). 

          Era o período da história do que ficou conhecido globalmente como Guerra Fria, 

caracterizado por disputas no campo político, econômico e ideológico entre as duas 

superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial: EUA e URSS. Embora 

muito peculiar, esse período da história caracterizou-se por uma constante tensão gerada 

pela retórica apocalíptica de ambos os lados do conflito ideológico. Apesar de, em 

termos objetivos de política externa, não existir perigo iminente de guerra mundial, 

“gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditavam-
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se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade” (2003: 

p. 224). A divisão hemisférica de poder global entre ambas as potências era desigual, e 

nem norte-americanos ou soviéticos tentava pela força militar romper a série de acordos 

estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, onde a 

divisão em áreas de influência soviética e norte-americana, a essa altura, já era 

definitiva.  

         As disputas entre as duas potências mundiais, mesmo ocorrendo de forma indireta, 

deram-se de forma mais dramática no Terceiro Mundo, a partir do fim dos impérios. Foi 

nos Estados pós-coloniais da Ásia, África e Oriente Médio que norte-americanos e 

soviéticos competiram por apoio e influência durante toda a Guerra Fria. A maioria dos 

novos países era anticomunista na sua política interna e na política externa, não alinhada 

a qualquer dos dois blocos hegemônicos (2003: p-224-225). Por tratar-se de países de 

recente independência, eram Estados em processo de consolidação, com agudas 

clivagens internas de natureza diversa, com sectarismos étnicos e religiosos. Disputas 

territoriais mal resolvidas, fruto de partilhas e tratados coloniais, deslocamentos de 

populações inteiras de seu local de origem, governos efêmeros e instáveis, fragilidade 

institucional e social, farão do Terceiro Mundo um palco permanente de conflitos 

internos e instabilidade política.       

         Eric Hobsbawm (2003: p. 424), ao tratar do potencial revolucionário do Terceiro 

Mundo, afirma que a instabilidade política nestes países era igualmente evidente para os 

EUA e a URSS. Este último, protetor do status quo global, identificava,como solução 

para a instabilidade, o comunismo soviético. Porém, desde o início da Guerra Fria, os 

norte-americanos procuraram combater o “perigo vermelho”, tanto por meio 

diplomático e através da ajuda econômica, da propaganda ideológica, como das formas 

mais ilegais e clandestinas, apoiando a subversão militar oficial e não oficial. Exemplo 

clássico de ação extraoficial, a Operação PBSUCCESS, conduzida pela CIA, levou à 

desestabilização e queda do governo reformista da Guatemala em 1954, dez anos depois 

a Operação Brother Sam, quando o governo dos EUA enviou uma esquadra naval em 

direção ao litoral brasileiro para entrar em ação caso os militares que apoiavam o 

presidente João Goulart reagissem ao golpe de Estado. Já no Chile, entre 1970-73, os 
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serviços de espionagem dos EUA desencadearam uma série de operações clandestinas 

objetivando a derrubada do governo do presidente socialista Salvador Allende
26

.   

        Para a URSS e os países comunistas, a instabilidade e potencialidade 

revolucionária eram também evidentes, sobretudo quando em muitos países recém- 

saídos da condição de colônias, passaram a ser governados por líderes e partidos 

políticos que se apresentavam como socialistas, progressistas, anti-imperialistas ou 

mesmo inspirados em Lênin e Marx. Foram incomuns, no entanto, partidos comunistas 

poderosos no Terceiro Mundo, haja vista que nestes países – até mesmo nos 

oficialmente alinhados com Moscou – nenhum partido comunista tenha se tornado a 

principal força política no processo de libertação nacional
27

. Entretanto, durante a maior 

parte da Guerra Fria, a URSS adotou uma visão deliberadamente pragmática sobre sua 

relação com os movimentos revolucionários e radicais do Terceiro Mundo, pois não 

pretendia nem esperava aumentar a região sob governo comunista além da extensão da 

ocupação soviética no ocidente. Quando o governo cubano se declara de fato comunista 

no início dos anos 1960, a URSS tomou-o sob proteção, mas não a ponto de 

comprometer sua relação com os EUA, apesar da tensão global gerada pela Crise dos 

Mísseis (2003: p. 424). 

 

Na verdade, quando a liderança soviética do movimento comunista 

internacional foi desafiada em 1960 pela China, em nome da revolução, para 

não falar das várias dissidências comunistas, os partidos comunistas do 

terceiro Mundo mantiveram sua política de estudada moderação. O inimigo 

nestes países não era o capitalismo, até onde este existia, mas o pré-

capitalismo, os interesses locais e o imperialismo (americano) que apoiavam. 

O caminho não era a luta armada mas uma ampla frente popular ou nacional 

da qual era aliada a burguesia ou pequeno-burguesia “nacional”. Em suma, 

uma estratégia de Moscou para o Terceiro Mundo continuava a linha do 

Comintern da década de 1930, com todas as denúncias de traição da causa da 

Revolução de Outubro. Essa estratégia que enfurecia os que preferiam o 

caminho das armas, às vezes, pareceu dar certo, como no Brasil e na 

Indonésia no início da década de 1960, e no Chile em 1970 (HOBSBAWM, 

2003: p.424). 

                                                           
26

Ações desta natureza foram, com alguma frequência, utilizadas pelos serviços secretos dos EUA e 

URSS, com objetivo de desestabilizar e remover o que não estava de acordo com seus interesses.   
27

 Os partidos comunistas no Terceiro Mundo que alcançaram hegemonia foram China, Mongólia e Iêmen 

do Sul, fora estes nenhum se tornou a principal força dos movimentos de libertação nacional. No Irã e no 

Iraque, havia partidos comunistas que tiveram força e influência. Na Indonésia, onde havia um grande 

partido comunista, em 1965, algo em torno de meio milhão de comunistas foram mortos após um golpe 

militar, no que pode ter sido a maior carnificina política na história. Ver Hobsbawm (2003: p. 423).   
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2.2. Semelhanças e diferenças entre guerrilha e terrorismo: uma definição 

necessária 

 

        Guerrilha, urbana ou rural, ação de grupos guerrilheiros, insurgentes, ou patisans 

com objetivos político-militares, recebe várias nomenclaturas e definições entre os 

especialistas: estrategistas militares e de políticas de defesa; guerra de guerrilhas; guerra 

insurrecional; guerra revolucionária; guerra assimétrica; guerra irregular; insurgência 

armada; conflito de baixa intensidade; movimento de resistência; terrorismo. Pelo que 

se pode notar, existem dúzias de conceitos para enquadrar esse tipo específico de 

conflito armado, que é de definição complexa, e os adjetivos são múltiplos e variados, 

não existindo nenhum consenso sobre uma definição conceitual precisa entre os 

especialistas que se debruçaram sobre o tema. Para tratarmos da guerrilha urbana 

brasileira, acredito ser o conceito guerra irregular mais operacional e aplicável. Duas 

características do combate irregular e subterrâneo que ocorreu nas cidades brasileiras 

entre 1968 e 1973 são a guerrilha e o terrorismo.  

       É fato que, tanto entre os revolucionários quanto entre os adeptos da contra-

revolução, houve, principalmente na segunda metade do século XX, uma preocupação 

constante com o fenômeno que parecia ser a característica da guerra a partir de então. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o interesse sobre o assunto foi paulatinamente 

aumentando
28

. É um conflito de contornos indefinidos, de múltiplas e variadas 

características, uma guerra interna e ao mesmo tempo internacional. Alguns autores 

apontam a existência de guerras irregulares na Antiguidade Greco-Romana, mas 

remontar às origens de períodos históricos tão longínquos do nosso objeto de discussão 

seria completamente inviável dentro do recorte temporal e do contexto específico 

brasileiro, por isso no ateremos à etimologia moderna do termo, que é ibérica
29

.  

                                                           
28

 Durante a 2ª Guerra Mundial, o combate irregular foi utilizado como forma de resistência em diversos 

territórios ocupados por tropas alemãs, francesas e italianas nos Bálcãs e no Leste da Europa. O nome 

comum referente aos resistentes que empregaram o combate irregular na Europa durante a ocupação 

nazista é partis. O termo vem do alemão Parteigängere significa partidário (de uma causa) alguém que 

marcha ou milita em partido. Ver: SCHMITT, Carl. Teoría del guerrillero. Disponível 

em:http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/CarlSchmitt/CarlSchmitt_TeoriaDelPartisano.htmAcesso: 

19-02-2013.   
29

 Há uma extensa bibliografia produzida a respeito da guerra irregular, suas origens, seus objetivos e 

desdobramentos nas sociedades modernas, desde textos escritos por revolucionários, militantes 

políticos,juristas, acadêmicos, militares e especialistas em políticas governamentais e de defesa. Os 
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          Na Era Contemporânea, presumivelmente o termo guerrilla foi utilizado para se 

referir às ações de resistência na Espanha e em Portugal, ocupados por tropas francesas 

entre 1808 e 1815, durante a chamada Guerra Peninsular. Foi utilizada, ao longo do 

século XIX, por movimentos nacionalistas e de resistência a ocupações estrangeiras em 

variados lugares, mas é, na segunda metade no século XX, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial, que a guerrilha vai entrar na pauta dos movimentos 

revolucionários e de libertação nacional, bem como nos centros de formação militares e 

nas academias de polícia. Sendo assim, guerrilha e terrorismo são características da 

guerra irregular, na acepção moderna do termo.  

       Ao longo do texto, os termos guerrilha e terrorismo se entrecruzaram. Muitas 

vezes, são apresentados de forma pouco precisa, como sendo gêmeos siameses ou a face 

de uma mesma moeda. Por isso, buscaremos neste texto estabelecer as diferenças entre 

um e outro, embora ambos possam coexistir em uma mesma organização ou unidade 

política. A guerrilha caracteriza-se como sendo um conflito armado limitado, 

empregado por combatentes irregulares, isto é, não pertencentes às forças armadas 

regulares (exércitos governamentais). Seus combatentes, na maioria das vezes, não 

possuem uma formação militar convencional como soldados e oficiais de um exército 

estatal, mas uma limitada iniciação bélica. Na maioria dos casos, não utilizam 

uniformes ou mantêm hierarquias rígidas, não ostentam insígnias ou armas, e seu 

armamento geralmente é inferior ao das forças regulares, e não chegam a constituir 

grandes unidades de combate, mas pequenos grupos de ação, cujas características 

definidoras são a irregularidade, mobilidade, imprevisibilidade e a surpresa, evitando 

assim o confronto direto com o adversário. Desta maneira, esconde entre a população 

civil, aparece, golpeia o inimigo e se esconde novamente. Na concepção de Marighella 

(2003: p. 4), o guerrilheiro urbano é um revolucionário que “luta contra uma ditadura 

militar com armas, utilizando métodos não convencionais”
30

.  

                                                                                                                                                                          
trabalhos sobre guerras irregulares aqui consultados são: ARAÚJO (1965), BOOT (2013), BONNET 

(1963), SAINT-PIERRE (1996), SCHMITT (1963), TRINQUIER (1985), VON DER HEYDTE (1990). 
30

Nem sempre as ações guerrilheiras são instrumentos a serviço de uma revolução. Exemplo clássico: a 

luta dos guerrilleros espanhóis na Guerra Peninsular contra as tropas de ocupação francesas no século 

XIX, eles desejavam o fim da ocupação e a restauração da Monarquia. Durante a guerra civil na Rússia, o 

Exército Branco utilizou táticas de guerrilha contra o Exército Vermelho e nem por isso tornou-se 

revolucionário (SAINT-PIERRE, 1996: p. 124). Em anos recentes, existem exemplos de guerrilhas ou 

tropas irregulares com objetivos distantes de qualquer projeto revolucionário. Exemplos: guerrilhas 

separatistas movidas por objetivos étnico-culturais (no Cáucaso e na África); por motivos religiosos 

(Afeganistão, partes do Oriente Médio e África), e aquelas que agem financiadas por estados estrangeiros  

com propósito de praticar sabotagem e desestabilizar governos (Os Contras na Nicarágua).  
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         Os guerrilheiros de esquerda no Brasil e em outros lugares definem sua luta 

armada como guerra revolucionária, interessante notar que os militares também se 

referiam ao confronto com as esquerdas com o mesmo termo
31

. Saint-Pierre (1996: p. 

103) descreve a guerra revolucionária como “uma guerra de movimento em que se 

revezam passos defensivos e ofensivos desenhando uma “coreografia” bélica que se 

denominou minuet, por analogia com essa dança”. De acordo com este autor, as 

características desta guerra exigem, por parte de quem a emprega, “evitar posições 

fixas, inclusive os acampamentos guerrilheiros rurais, que devem estar sempre 

protegidos pelos acidentes geográficos e contar com planos para se mobilizar 

rapidamente para outro local” (1996: p. 103). Toda a movimentação e troca de posições 

é necessária e deve ser conduzida rapidamente de forma a evitar um confronto frontal 

com o inimigo, protegendo assim a base guerrilheira.   

         As ações bélicas de um grupo guerrilheiro têm por finalidade promover o colapso 

do inimigo e de um oponente virtualmente mais poderoso, sendo ou não um regime 

político. Tais ações se fazem, muitas vezes, através de uma ocupação por uma potência 

estrangeira (exemplo: o Iraque, ocupado pelos norte-americanos). Busca-se muito 

desgastar o adversário de forma simultânea em dois planos: no plano moral e no plano 

material. No primeiro, acontece na tentativa de desacreditá-lo diante da opinião pública 

por meio de ações psicológicas, seqüestro de autoridades e personalidades influentes, 

falsos rumores de ações armadas ou atentados, panfletagens, pichações de slogans, etc.. 

No segundo, quando a intenção e a ação de promover o desgaste das forças armadas e 

policiais, infligir baixas, destruir bens públicos e privados do inimigo, assassinatos 

seletivos de policiais, militares e autoridades identificadas com a ocupação militar, com 

determinado Estado ou com o regime político vigente.  

        Por sua vez, o terrorismo, assim como a guerrilha, é igualmente antigo, há quem o 

remonte também à Antiguidade. Do mesmo modo como tratamos da guerrilha, ateremo-

nos à acepção moderna do termo. Maquiavel lembra que, “para retornar o Estado (ou 

seja, conservar o poder), era necessário periodicamente espalhar aquele terror e aquele 

medo nos homens que os tinha utilizado para tomar o poder” (MAQUIAVEL. In: 

                                                           
31

Há nas referências duas obras citadas e comentadas por militares brasileiros. A primeira é o livro do 

coronel francês Gabriel Bonnet, Guerra insurrecionais e revolucionárias. Rio de Janeiro: Bibliex, 1963. 

A outra, de um militar português Hermes de Oliveira Araújo, Guerra revolucionária. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 1965. Em 1969, o general Meira Matos concedeu uma entrevista à revista Veja descrevendo a 

guerra revolucionária. 
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BOBBIO, 1998: p. 1242). Na era contemporânea, durante a Revolução Francesa, a fase 

do Comitê de Salvação Pública, 1793-1794, cuja figura de maior expressão era 

Maximillien de Robespierre, marca um período de violência e instabilidade política, 

com execuções na guilhotina de grande número de opositores acusados de contra-

revolucionários. Muitos utilizam o termo terror, para se referir a esse período 

conturbado da história da França. Tanto as ideias de Maquiavel quanto as ações de 

Robespierre estão relacionados ao terror empregado como meio de manter-se e 

conservar o poder.  

        O terrorismo pode ser definido pela utilização sistemática da violência física e 

psicológica por meio de ataques seletivos ou indiscriminados como forma de 

interiorizar o medo e o terror, gerando desmobilização e pânico a quem é atingido: 

grupos e partidos organizados, indivíduos, instituições governamentais, militares ou 

propriedades públicas e privadas, nacionais e multinacionais, bem como símbolos do 

establishment. O terrorismo é uma faca de dois gumes, que pode servir à manutenção do 

status quo por um governo em uma situação de instabilidade política, de afirmação do 

poder e de disputa pelo monopólio da força, como pode também servir de ferramenta 

para grupos insurrecionais, revolucionários ou de resistência contra um ocupante 

estrangeiro, para atingir determinados e variados objetivos, principalmente o colapso de 

regime político ou a expulsão de invasores.  

         Desta forma, entendemos terrorismo como sendo um repertório de práticas 

violentas com o objetivo de causar medo e intimidação nos adversários. Seja eles 

indivíduos, grupos organizados, governos ou instituições, os efeitos das ações de terror 

várias vezes atingem a quem não tem relação direta com os inimigos dos agentes que 

empregam o terrorismo. Por esse motivo, o termo terrorista, perante o público externo, 

passa a ter conotação pejorativa e desqualificante. Por exemplo, os militares e os 

guerrilheiros urbanos acusavam um ao outro de terroristas, porém, por mais que os dois 

lados assumissem o emprego do terror em seus documentos políticos, nenhum aceitava 

a alcunha de grupo terrorista. A ditadura brasileira fez uso constante do termo para se 

referir às organizações revolucionárias, através de jornais e cartazes com os rostos dos 

militantes denunciados à opinião pública como terroristas e subversivos. Geralmente, o 

“terrorista” é o outro, aplicado ao oponente que se quer denegrir, marginalizar ou 

desqualificar perante a opinião pública, o comunista, traidor, bandido, subversivo. 

Mesmo as organizações revolucionárias fazendo uso oficial do termo em seus 
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documentos teóricos, a força da palavra “terrorista”, ao ser empregada, evoca 

desconfiança, medo, repulsa e violência. Marighella reconhece que o termo “sem 

demora tem um significado negativo” (2003: p. 3), mas que, com o passar do tempo, 

acreditando que a população possa tornar-se solidária com a luta revolucionária, o 

guerrilheiro ou terrorista pode ser “uma qualidade que enobrece qualquer pessoa 

honrada” (2003: p. 3), isto é, um revolucionário em luta contra uma ditadura e pela 

transformação da sociedade. Embora o termo sendo aceito internamente, para o público 

externo que recebe as informações acerca das ações da guerrilha urbana, passadas pela 

imprensa sob a censura oficial, o termo tem conotação negativa. Não raras vezes, 

colocam-se os guerrilheiros revolucionários no mesmo nível que delinqüentes comuns.    

           Outra forma de terrorismo é a praticada por determinados regimes políticos. A 

América Latina no contexto da Guerra Fria assistiu a uma modalidade terrorismo 

praticada pelos regimes autoritários oriundos de golpes militares nas últimas décadas do 

século XX. As práticas violentas das ditaduras do Cone Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, 

Chile, Paraguai e Uruguai) ficaram conhecidas como terrorismo de Estado, através de 

orientações contidas na Doutrina de Segurança Nacional (DSN) – a ideologia oficial das 

ditaduras sul-americanas – na forma da guerra contrainsurgente, é um terrorismo de 

grande escala dirigido a partir do centro do poder estatal, dentro e fora das suas 

fronteiras (Padrós, 2008: p.153). O terrorismo de Estado exercido pelas ditaduras sul 

americanas, através de suas forças de segurança civis e militares, visavam à 

desmobilização, contenção e eliminação física dos partidos e organizações de esquerda, 

nomeados pelos regimes de segurança nacional de subversivos e terrorista
32

.      

        Um dos elementos fundamentais de uma guerra irregular é segundo Von Der 

Heydte (1990: p. 140) a conspiração. Uma conspiração que leva à construção de um 

movimento guerrilheiro principia com encontros entre pessoas com idéias convergentes, 

podem ser: oficiais, ex-combatentes, estudantes, trabalhadores, líderes partidários, entre 

                                                           
32

 A expressão terrorismo de Estado é com mais freqüência utilizada por autores de língua espanhola para 

designar as ações repressivas das ditaduras do Cone Sul. No caso a última ditadura na Argentina (1976-

1983), o regime ditatorial neste país foi de longe o que produziu o maior número de vítimas letais, algo 

em torno de 30 mil mortos e desaparecidos. De fato, há certa dificuldade em conceituar o terrorismo de 

Estado no caso brasileiro, por que ao contrário do caso argentino a ditadura brasileira nunca se assumiu 

como tal, portanto, acreditamos que a ditadura brasileira praticou o terror através das forças de segurança 

do Estado ao promover a tortura, a vigilância interna, a contenção dos opositores do regime entre outras 

formas de arbítrio. O autor chileno Jorge Tapia Valdés insere o regime civil-militar brasileiro dentro desta 

categoria em; El terrorismo de Estado: La Doctrina de la Seguridad Nacional en Cono Sur. Este texto 

publicado em língua espanhola em 1980 aborda especificamente o caso brasileiro e chileno.       
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outros. Os conspiradores afirmam compromisso com o objetivo pelo qual eles lutam, os 

primeiros quadros ou núcleo da organização pautam sua militância ou atuação política 

com base na idéia de vitória que a guerra irregular vai provocar (Idem, p. 140).  

        Nos primeiros momentos da organização revolucionária, eles rascunham o 

primeiro plano de batalha, que só exige um esforço geral, que serve para definir o 

objetivo da luta, a forma de ação a ser desencadeada bem como as primeiras instruções 

de obtenção de informação sobre o inimigo, e algumas idéias esquemáticas de obtenção 

de suprimentos durante o combate (Idem, p. 140). Nos arquivos da polícia política, 

sobretudo no APM, encontramos documentos das organizações e partidos 

revolucionários, apreendidos pelos serviços de repressão, contendo informações de 

como proceder a abordagens, prisão e interrogatório, bem como planejamentos para 

ações armadas. Com base em um planejamento concebido nestes moldes e conjugado à 

conspiração, começa a reunião dos primeiros grupos de ação, estabelecendo uma rede 

de militantes, simpatizantes e colaboradores e onde sairão novos quadros para a 

organização revolucionária (1990: p. 140-141). 

          Von Der Heydte (1990: p. 142), ao tratar da preparação da guerra irregular, cita 

os principais agentes responsáveis pela articulação, execução e planejamento do 

movimento guerrilheiro: oficiais, padres, burocratas de partido e estudantes. Segundo o 

autor, os grupos locais específicos são encontrados “com muito mais freqüência do que 

pessoas de outras vocações” (1990: p. 142). No caso dos estudantes, eles tiveram um 

importante papel na montagem de organizações armadas em quase todos os lugares 

onde ocorreram guerrilhas de esquerda, sobretudo no Brasil. Em uma época de grandes 

transformações sociais, políticas e culturais, o jovem universitário de classe média, 

cheio de idealismo, uma visão utópica do mundo, um radicalismo que quer ir à origem 

das coisas e erradicar as injustiças do mundo, entrega-se às causas nas quais acredita. 

Von Der Heydte utilizou uma expressão no mínimo curiosa para caracterizar o jovem 

militante que adere a movimentos revolucionários de esquerda, “complexo de Don 

Carlos” (1990: p. 143).  

           Acredito que a aplicação deste termo a setores das esquerdas tem uma conotação 

negativa no sentido de tentar deslegitimar a atuação de tais movimentos, além de não 

ser catalogado como patologia nas áreas médicas e psiquiátricas, e porque a palavra 

“complexo” traz, em mente, patologia, doença, distúrbio. Remete também às 
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associações desqualificadoras freqüentemente feitas por grupos anticomunistas aos seus 

adversários. A atração da juventude pelo risco ou pela aventura é característico, não 

sendo necessariamente algo exclusivo de jovens engajados em movimentos 

revolucionários. A crença e atração pela guerrilha como método de atuação política é 

um fenômeno conjuntural, havia clima e elementos diversos que colaboraram para o 

enraizamento da ação revolucionária imediata, em setores das esquerdas em várias 

partes do mundo, conforme explicitado no texto.          

         Uma característica que chamava a atenção não só dos revolucionários como 

também dos adversários da revolução era que não só no Terceiro Mundo a forma básica 

de luta revolucionária era a guerra de guerrilhas. Particularmente nas décadas de 1950 a 

1970, ocorreram diversas e incontáveis guerras de guerrilhas. A imagem do guerrilheiro 

camponês ou urbano foi vista com entusiasmo e expectativa de transformação social e 

superação da ordem capitalista pelos revolucionários em todos os continentes. Por outro 

lado, era vista por vários setores da direita  como uma diabólica estratégia, a serviço dos 

comunistas para desestruturar a civilização cristã/ocidental e solapar a moral e os bons 

costumes. Os adversários e críticos das esquerdas representavam, na visão dos 

defensores do capitalismo, o mal e a desordem. 

         A partir da década de 1960, uma grande produção literária relacionada à guerra de 

guerrilhas passou a circular no mercado das idéias, entre políticos, militantes, 

estudantes, intelectuais, religiosos e apologistas da revolução, como também nos meios 

contra-revolucionários institucionais. Nas academias de polícia e nos centros de 

formação militares, eram lidas e estudadas obras de líderes guerrilheiros. Che Guevara, 

Carlos Marighella, Mao Tsé-Tung, Vo Nguyen Giap influenciaram ativistas das 

esquerdas armadas em todo o mundo. Agora, qual seria a relação dos movimentos 

armados com as esquerdas no Brasil? 

         Na América Latina, em quase todos os países do subcontinente, emergiram 

organizações guerrilheiras e partidos clandestinos armados que variavam entre 

estratégia política e militar e seguiam direcionamentos distintos conforme a realidade de 

cada país. O ponto crucial entre estes agrupamentos armados, conforme discutido no 

capítulo anterior, era a crítica e rejeição ao modelo organizacional pró-soviético dos 

partidos comunistas tradicionais, e ao excesso de burocracia deste modelo 

organizacional, vista como entrave e obstrução do processo revolucionário. No caso 
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brasileiro, a não resistência ao golpe de Estado em 1964 leva setores do PCB ao 

rompimento e à radicalização política e, posteriormente, à adoção da guerrilha na pauta 

política.  

        Duas exceções de partidos comunistas pró-soviéticos a aderir a estratégia 

guerrilheira e constituir destacamentos armados foram primeiro o Partido Comunista da 

Venezuela (PCV), por intermédio de seu destacamento guerrilheiro organizado em 

1962, e as Forças Armadas de Libertação Nacional (FALN), sob a liderança de Douglas 

Bravo. Tal estratégia durou pouco tempo e o PCV teve de recuar da via insurrecional, 

desvinculando o braço guerrilheiro da estrutura partidária, o que proporcionou a 

legalização e o reconhecimento do PCV por parte do governo venezuelano. Alguns 

grupos guerrilheiros resistiriam ainda por algum tempo nas selvas e montanhas do 

interior. 

          O segundo exemplo e mais duradouro está na Colômbia. O partido comunista cria 

em 1964 as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia (FARC). A organização 

guerrilheira é de longe o maior exemplo de uma guerrilha contida, mas nunca derrotada 

pelo Estado, em quase cinqüenta anos de conflito armado interno – até o momento em 

que escrevo o conflito prossegue. Essa persistente sobrevivência se deve também ao 

fato de as FARC possuírem uma base social fixa, com sólido enraizamento na 

população camponesa, sem a qual se torna quase inviável, se não impossível, a 

sobrevivência de um agrupamento armado e clandestino por muito tempo.  

        O que faltou no Brasil e em outros países onde as esquerdas tiveram experiências 

semelhantes foi justamente a falta de apoio popular. Com exceção da Colômbia, do Peru 

com o Sendero Luminoso (maoísta), e da América Central até a década de 1980, 

nenhuma iniciativa guerrilheira prosperou por muito tempo. Agora, exemplos clássicos 

de movimentos guerrilheiros que vieram a constituir governos foram o Movimento 26 

de Julho em Cuba, sob a liderança de Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos 

em 1959; e, vinte anos depois, uma revolução semelhante levou ao poder a Frente 

Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) na Nicarágua. 

         Movimentos guerrilheiros para que prosperem e sejam duradouros precisam 

construir uma sólida base social, do contrário estão condenados ao insucesso e à derrota 

inevitável. “A verdadeira força dos exércitos guerrilheiros não reside em uma habilidade 

de se transformar em exércitos regulares, capazes de derrotar outras forças 
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convencionais, mas em sua força política (Hobsbawm,1985: p. 172)”. De acordo com 

Hobsbawm (1985), os recursos militares dos guerrilheiros são básicos: “armamentos 

elementares, reforçados pelo conhecimento detalhado do terreno difícil e inacessível, 

mobilidade e resistência física superior à de seus perseguidores, mas acima de tudo uma 

recusa em lutar nos termos do inimigo, isto é, com uma força concentrada frente a frente 

(1985: p. 166)”. Logo mais adiante, o autor revela a fórmula de sobrevivência e sucesso 

dos grupos guerrilheiros: “o principal recurso da guerrilha não é o militar, apesar de sem 

ele tornar-se indefesa: deve ter a simpatia e o apoio, ativo e passivo, da população local 

(1985: p. 166)”.   

         As ações guerrilheiras no século XX apresentam um componente político de duas 

espécies. O primeiro deles, as forças guerrilheiras dependendo do grau de enraizamento 

na população rural ou do interior, “podem contar com o apoio de massas em áreas 

amplamente diferentes de seu país (1985: p. 167)”. Posteriormente, descreve como é 

feito o apelo aos camponeses para conseguir e preservar uma base social para a 

continuação e manutenção do movimento armado. “Assim o faz, em parte apelando para 

o interesse comum dos pobres contra os ricos, dos oprimidos contra o governo e, em 

parte, explorando o nacionalismo ou o ódio aos invasores estrangeiros (frequentemente 

de uma outra cor) (Idem)”.  

         Uma das inovações políticas das guerrilhas no século XX é a ampliação do 

movimento guerrilheiro, tanto os combatentes quanto a estrutura organizacional, através 

de um braço político nacional e até internacional. A unidade guerrilheira em fins do 

século não se trata de um produto local somente, é um conjunto de quadros permanentes 

e móveis, no qual se articula a força guerrilheira. Estes quadros vão se unindo a outras 

unidades até constituírem um “exército guerrilheiro” capaz de desenvolver estratégias e 

operações em âmbito nacional (1985: p. 168). Esta era a concepção teórica de 

Marighella explicitada no Manual do Guerrilheiro Urbano, a construção de um futuro 

exército revolucionário de libertação nacional. No âmbito das esquerdas latino-

americanas, o que colocou a estratégia guerrilheira na ordem do dia foi a Revolução 

Cubana. O movimento guerrilheiro 26 de Julho, comandado por Fidel Castro e Che 

Guevara, muda radicalmente os rumos da política estratégica dos Estados Unidos no 

hemisfério ocidental. 
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2.3. Marighella, o teórico da guerrilha no Brasil 

 

         Figura história do movimento comunista brasileiro, Carlos Marighella, nascido em 

Salvador/BA 1911, iniciou sua militância política no PCB na década de 1930. Foi 

encarcerado pela primeira vez em 1932 após publicar um poema contendo críticas ao 

então governador da Bahia, Juracy Magalhães. Prossegue sua militância política na 

clandestinidade. Em fins da década de 1930, é novamente preso pela polícia política da 

ditadura Vargas e torturado na prisão. Deixou isso registrado no poema Liberdade, cujo 

último parágrafo diz “E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, 

morrer sorrindo a murmurar teu nome”.  

       Libertado da prisão após uma anistia concedia por Getúlio Vargas em 1945, é eleito 

deputado federal constituinte neste mesmo ano juntamente com quatorze outros 

comunistas recém libertos da prisão após a ditadura Vargas. No início do governo Dutra 

(1946-1951), partido comunista é proscrito pela Justiça Eleitoral e conseqüentemente os 

seus parlamentares têm os mandatos cassados, os comunistas entram mais uma vez na 

clandestinidade. No início da década de 1950, passa algum tempo na China conhecendo 

de perto a experiência revolucionária dos comunistas chineses. O golpe militar em 1964 

acelera as divergências entre os dirigentes do Comitê Central do PCB e a base do 

partido, culminando em diversas cisões regionais.  

         Um episódio ocorrido ainda em 1964 acentuou as críticas de Marighella ao partido 

e cristalizou sua opção pelo caminho das armas. Ao notar que estava sendo seguido por 

agentes do DOPS no Rio de Janeiro, entrou em um cinema para despistar os policiais. 

Trocando socos com os agentes policiais, acaba ferido com um tiro e é preso. Passa três 

meses na prisão, perde quatorze quilos e é libertado mediante habeas-corpus. O 

episódio deu origem ao livro de sua autoria Por que resisti à prisão.  

       O livro publicado em 1965 tem dezoito capítulos. Começa narrando o confronto 

com os policiais no cinema do Rio de Janeiro. “Sua narrativa teve a intenção de oferecer 

um exemplo de resistência e levantar ânimos no ambiente de frustração dos adversários 

do regime militar” (GORENDER, 1997: p.103). A obra faz uma série de denúncias ao 

recém instalado regime, conclama os brasileiros a resistir contra a ditadura, “os 

brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 
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1º de abril, ou se conformam com ela” (MARIGHELLA, 1994). Ao final do livro, o 

autor desqualifica a opção de oposição pacífica ao regime e anuncia a possibilidade de 

irrupção de guerrilhas no Brasil. Nas últimas páginas, expõe sua tese central “Liderança 

é dinamismo, é ação. E nesse sentido é que se torna necessário perseverar” (1994: p. 

152).  

        Em 1966, Marighella pede afastamento do Comitê Executivo do PCB devido às 

profundas divergências com o partido, as quais começam a aparecer ainda em 1961 com 

a crise aberta pela renúncia de Jânio Quadros da presidência. A carta escrita para o 

Comitê Executivo deixa claras suas divergências com o partido “desejo tornar público 

que minha disposição é lutar revolucionariamente, junto com as massas, e jamais ficar à 

espera das regras do jogo político burocrático e convencional que impera na liderança” 

(MARIGHELLA. In: LÖWY, 2006: p. 315). Logo mais adiante, critica duramente o 

PCB pela política de alianças com setores moderados de oposição à ditadura, como o 

MDB e a Frente Ampla de Lacerda, Jango e JK. “Em vez de uma tática e uma estratégia 

revolucionárias, tudo é reduzido – aberta ou veladamente – a uma impossível e 

inaceitável saída pacífica, a uma ilusória redemocratização (imprópria até no termo)” 

(2006, p. 318).  

         Mas é precisamente depois de uma viagem à Havana, onde participou da reunião 

da OLAS, que Marighella envereda definitivamente no caminho da luta armada. Em 

1967, passa seis meses em Cuba, durante esse tempo de permanência na ilha seu 

pensamento passa por uma considerável flexão influenciada pelas teses cubanas da 

guerra de guerrilhas, e neste mesmo ano é expulso do PCB. Ainda no ano de 1967, teve 

início o treinamento da primeira turma de guerrilheiros brasileiros. Entre 1967 e 1971, 

quatros turmas da ALN fizeram treinamento guerrilheiro em Cuba.  

        O princípio norteador do pensamento de Marighella é o da ação. A ação cria a 

vanguarda, que organiza a luta revolucionária. Significa violência revolucionária, luta 

armada, guerrilha. Mas os indícios de uma possívelatividade guerrilheira no Brasil 

remontam ao início da década de 1960, ainda no governo Goulart (1961-1964), por 

parte das Ligas Camponesas. Pouco tempo depois, esse embrião de guerrilha é 

descoberto e abortado em Goiás antes mesmo de entrar em atividade. Também no início 

de 1964 – antes do golpe de Estado – o PCdoB enviou uma turma de militantes para 

realizar treinamento guerrilheiro na China (Gorender, 1998: p. 117).  



71 
 

          Carlos Marighella torna-se uma referência mundial entre os setores mais radicais 

da Nova Esquerda, passando à condição de teórico da luta guerrilheira. Na década de 

1960, foi ele quem definiu e pregou abertamente o terrorismo de esquerda. Ao contrário 

de Che Guevara, que adverte contra o prejuízo das ações terroristas, o dirigente 

brasileiro o incorporou ao seu repertório de ações. A principal obra de Marighella que 

trata das ações terroristas como ato político-revolucionário é o Manual do Guerrilheiro 

Urbano. O texto de pouco mais de sessenta páginas circulou entre as esquerdas de quase 

todo o mundo, chegando a ser referência para organizações revolucionárias na 

Argentina, no Chile e outros países latino-americanos. Esse texto é recorrentemente 

citado como principal referência na atuação da Facção do Exército Vermelho (RAF) da 

Alemanha Ocidental, apelidada pela mídia conservadora alemã de gang ou grupo 

Baader-Mainhof 
33

. 

         O manual de Marighella, devido ao seu alcance, foi amplamente discutido e 

estudado nas escolas de contrainsurgência, como a Escola das Américas – centro de 

treinamento das forças armadas latino-americanas financiadas pelos EUA, localizado no 

Canal do Panamá – e pelas agências de repressão da ditadura brasileira. No entanto, o 

líder guerrilheiro brasileiro acaba morrendo em uma emboscada montada pela polícia-

política (DOPS) com apoio logístico da agência de repressão da Marinha CENIMAR na 

Alameda Casa-Branca em São Paulo
34

. 

         O Manual de Guerrilha Urbana é uma apologia ao terrorismo e à violência 

revolucionária, legitimados como ferramenta de ação política. Para muitos hoje em dia, 

resignados com status quo global, crentes na assim chamada nova ordem mundial como 

se ela fosse inexorável, o termo terrorismo ou terrorista tem uma conotação 

extremamente pejorativa, principalmente após os ataques de 11 de setembro de 2001 

nos Estados Unidos. Não era assim para os combatentes e militantes revolucionários da 

Nova Esquerda nas últimas décadas do século XX. Para os guerrilheiros de esquerda de 

                                                           
33

A Rote Armee Fraktion (RAF) foi uma organização de esquerda armada da então Alemanha Ocidental, 

formada a partir de militantes do movimento estudantil universitário. Tiveram maior atuação nos anos 

1970 a 1980, a organização encerrou as atividades em 1998. O nome Baader-Mainhof foi dado pela 

imprensa alemã em referência aos fundadores da organização Andreas Baader e Ulrike Meinhof (uma 

conhecida jornalista) outras lideranças de destaque da organização foram Gudrun Ensslin e Jan-Carl 

Raspe. Estes quatro militantes da RAF foram encontrados mortos na prisão de Stammheim segundo a 

versão oficial cometeram suicídio, no entanto, há a possibilidade de que possam ter sido assassinados na 

prisão.     
34

 Marighella foi detectado pelos órgãos de repressão a partir da prisão dos frades dominicanos. Para 

maiores detalhes da morte do líder comunista, consultar Gorender, 1998: p. 190.  
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todo o mundo, tratava-se de uma violência redentora, do oprimido contra o opressor, na 

mesma concepção de Frantz Fanon em Os condenados da Terra. Para Marighella: 

 

A acusação de “violência” ou “terrorismo” sem demora tem um significado 

negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não 

divide, ele não desacredita, pelo contrário, ele representa o centro da atração. 

Hoje, ser “violento” ou um “terrorista” é uma qualidade que enobrece 

qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário 

engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas 

atrocidades (MARIGHELLA. 2003: p. 3).  

 

       Para Marighella e a esquerda brasileira adepta da luta armada, a reação violenta a 

um regime político opressor era legítima no sentido de ser este um governo que chegou 

ao poder pelo uso da força e do arbítrio, cerceou as liberdades democráticas e instaurou 

um Estado policialesco. Por outro lado, acreditamos que, independente do regime 

político, a possibilidade de irrupção de uma luta armada de esquerda no Brasil era uma 

possibilidade real conforme demonstramos ao apontar as tentativas de guerrilhas 

ensaiadas por setores das Ligas Camponesas e do PCdoB, que já defendia a queda do 

governo desde a sua fundação em 1962.  

         Mas o que ocorreu pós-1964 (progressivo fechamento do regime instaurado com a 

edição de atos institucionais e o cerceamento das liberdades democráticas, chegando ao 

auge com a edição do AI-5 em 1968) fez com que o discurso das esquerdas 

radicalizasse e os militantes mais aguerridos acreditasse na inexorabilidade da luta 

armada. Neste sentido, a palavra terrorismo para as esquerdas armadas deixa de ser 

termo negativo, para tornar-se uma estratégia de luta revolucionária. Cito ainda 

Marighella: 

 

O terrorismo é uma ação, usualmente envolvendo a colocação de uma 

bomba ou uma bomba de fogo de grande poder destrutivo, o qual é capaz de 

influir perdas irreparáveis ao inimigo. 

O terrorismo requer que a guerrilha urbana tenha um conhecimento teórico e 

prático de como fazer explosivos.  

O ato do terrorismo, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, não é 

diferente dos outros atos de guerrilha urbana e ações na qual o triunfo 

depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma 



73 
 

ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e 

sangue frio. 

Ainda que o terrorismo geralmente envolva uma explosão, há casos no 

qual pode ser realizado execução ou incêndio sistemático de 

instalações, propriedades e depósitos norte-americanos, fazendas, etc. 

É essencial assinalar a importância dos incêndios e da construção de 

bombas incendiárias como bombas de gasolina na técnica de 

terrorismo revolucionário. Outra coisa importante é o material que a 

guerrilha urbana pode persuadir o povo a expropriar em momentos de 

fome e escassez, resultados dos grandes interessantes comerciais. 

O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar 

(2003: p. 46). 

 

       Na linha de raciocínio de Marighella expresso no Manual de Guerrilha Urbana, o 

ato de terror em uma ação de guerrilha urbana tem por objetivo somar esforços para 

alcançar os objetivos da organização guerrilheira. No caso de Marighella, ele define o 

ato de terrorismo como a utilização e o emprego de bombas contra o adversário. Assim 

sendo, torna-se uma arma indispensável à guerrilha urbana e ao revolucionário que 

pratica o ato de terror, conforme destacado na última frase. Dessa maneira, a 

CORRENTE é uma organização adepta da violência revolucionária como forma de 

resistência à ditadura.  

       O grupo manteve uma estreita relação com a ALN e Carlos Marighella, o que 

proporciona à CORRENTE o apoio logístico e o treinamento de seus quadros. Devido a 

esse vínculo, vários quadros da organização farão treinamento de guerrilha em Cuba. 

Entre os nomes dos militantes que realizaram o treinamento guerrilheiro em Cuba, estão 

Ricardo Apgaua, Antônio Carlos Bicalho Lana, José Júlio de Araújo e José da Silva 

Tavares. Para Ricardo Apgaua, o treinamento guerrilheiro em Cuba seria uma forma de 

cobrir o déficit de experiência de luta armada dos jovens guerrilheiros no Brasil. Outra 

contribuição da ALN e de Marighella a CORRENTE foi o envio de instrutores para dar 

treinamento de guerrilhas a seus militantes em Minas Gerais. Houve uma contribuição 

recíproca entre a ALN e a CORRENTE, sobretudo em relação ao intercâmbio de 

militantes, embora a CORRENTE se conservasse como organização autônoma. 

        Sobre à forma de ação revolucionária baseada na teoria do foco. Após a 

participação na OLAS, Marighella torna-se uma liderança expressiva da revolução 

brasileira para os cubanos, a aproximação do líder comunista brasileiro com o governo 
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Fidel Castro rende apoio de Cuba ao treinamento dos guerrilheiros brasileiros. 

Marighella não adota o foquismo cubano de uma forma mecânica, ele procurou adaptá-

lo à realidade brasileira a partir da constatação de que, no Brasil, não existia uma sólida 

base camponesa – o país passava por rápido processo de urbanização e migração. A 

partir de então, ele inverte a teoria do foco, modificando-a a partir da colocação de uma 

“coluna estratégica” auxiliar ao foco guerrilheiro. Além dessa característica, a 

CORRENTE se notabilizou por ser um grupo que conservou e manteve vínculos com os 

movimentos de massas, apesar da sua curta existência:  

 

...a Corrente teve grandes méritos em relação às outras dissidências que 

adotaram a luta armada no resto do país. Priorizávamos o projeto da luta 

armada, mas nos mantivemos muito cônscios da necessidade de uma 

vinculação como movimento social. Sem perdermos os vínculos com o 

movimento estudantil, mantivemos, e aprofundamos, os nossos contatos no 

movimento operário. Trouxemos de Ouro Preto para Belo Horizonte, para 

dar um apoio na estruturação do movimento sindical, aqueles que 

considerávamos os mais bem preparados da organização. Queríamos que se 

fizesse na Cidade Industrial um trabalho similar ao que o Hélcio (Pereira 

Fortes) já tinha feito em Ouro Preto. Alugaram-se uma ou duas casas em 

Contagem. Vieram o Hélcio, o Cauzinho (Antônio Carlos Bicalho Lana), o 

Marco Antônio Victoria Barros e uma turma grande para assumir o 

trabalho
35

.  

 

       Conforme será discutido no próximo capítulo, a CORRENTE, ao contrário de 

outras organizações originárias do movimento estudantil e das dissidências partidárias, 

manteve vínculos com os movimentos sindicais e operários. É, aliás, uma das 

características dessa organização armada. Um dos momentos notáveis da organização 

foi durante a greve operária em Contagem, em 1968, que teve repercussão nacional e 

obrigou o governo ditatorial a negociar com os grevistas.  

 

 

 

 

                                                           
35

Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html em: Acesso 

em: 14/5/2012. 
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2.4. Frantz Fanon e a dialética da violência: o opressor e o oprimido 

 

          Um dos mais célebres intérpretes do mundo pós-guerra lido pelas organizações e 

partidos da nova esquerda e consagrado no Terceiro Mundo é o martinicano Frantz 

Fanon, cujo livro mais conhecido é Los condenados de la tierra
36

. A obra trata do 

processo de descolonização na África, particularmente das guerras de libertação contra 

as metrópoles europeias e faz também uma análise dos traumas psíquicos gerados pelo 

processo de colonização em diversos pacientes. Fanon era médico psiquiatra do exército 

francês na Argélia, logo foi testemunha ocular da guerra de independência argelina 

empreendida pela Frente de Libertação Nacional (FLN) contra a metrópole francesa, 

bem como das atrocidades geradas pelo conflito armado.  Aderiu à FLN e foi 

embaixador do governo provisório da Argélia. Morreu aos 36 anos em 1961, pouco 

depois da publicação do livro, vítima de leucemia. 

        O livro é uma apologia à violência do colonizado contra o colonizador, ou 

oprimido contra o opressor. Em Los condenados de la tierra, Fanon defende o emprego 

da violência física contra o colonizador europeu. Ele argumentava que os seres humanos 

que não são considerados como tais, não devem ser vinculados por princípios que se 

aplicam à humanidade, na sua atitude em relação ao colonizador. O livro tornou-se uma 

espécie de manual das guerras pela libertação nacional ao redor do mundo. No prefácio 

escrito por Jean-Paul Sartre, a apologia à violência é evidente:“Fanon es el primero 

después de Engels que ha vuelto a sacar a la superficie a la partera de la historia” 

(SARTRE, In: FANON, 1983, p. 9).  

        O livro tornou-se um clássico da esquerda revolucionária em todo o mundo. A 

violência do oprimido contra o opressor era moralmente justificável, tendo em vista o 

grau de violência perpetrado pelo último, o colonizador ou, no caso brasileiro e latino-

americano, as elites dominantes aliadas do imperialismo norte-americano. Em um 

trecho do mesmo prefácio escrito por Sartre, há um exemplo ilustrativo: 

 

                                                           
36

 O título original da obra é: Les damnés de la terre, publicada pela primeira vez em francês em 1961. 

Poucos anos mais tarde, é traduzida para diversos idiomas, entre eles espanhol (1963) e português (1968). 

A edição que utilizaremos é em espanhol (Los condenados de la tierra) e foi reimpressa pela editora: 

Fondo de cultura económica. México, D. F. 1983.  
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Esa violencia irreprimible, lo demuestra plenamente, no es una absurda 

tempestad ni la resurrección de instintos salvajes ni siquiera un efecto del 

resentimiento: es el hombre mismo reintegrándose. Esa verdad, me parece, 

la hemos conocido y la hemos olvidado: ninguna dulzura borrará las 

señales de la violencia; sólo la violencia puede destruirlas. Y la hemos 

olvidado: ninguna dulzura borrará las señales de la violencia; sólo la 

violencia puede destruirlas (SARTRE, In: FANON, 1983, p. 13).   

 

          Para Fanon, a violência era uma ação libertadora do homem no concernente à sua 

condição de inferioridade perante o colonizador europeu. Isto é, enxerga na violência 

armada anticolonial uma práxis com um fim específico, a superação do 

neocolonialismo, a derrota dos agentes europeus e a construção do homem-novo. Em 

outras palavras, produz um efeito desalienador sobre o colonizado. No mesmo prefacio, 

Sartre assinala: 

 

Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las 

prohibiciones desaparecen una por una; el arma de un combatiente es su 

humanidad. Porque, en los primeros momentos de la rebelión, hay que 

matar: matar a un europeo es matar dos pujaros de un tiro, suprimir a la 

vez un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre 

libre; el superviviente, por primera vez, siente un suelo nacional baja la 

planta de los pies (1983: p.14)  

 

          Pode-se considerar o trabalho de Fanon como uma sociologia da violência, já que 

o autor fez uma pesquisa empírica nos meandros da sociedade colonial argelina e 

acompanhou bem de perto a luta de independência dessa nação, diagnosticando 

pacientes vítimas diretas das consequências e dos traumas provenientes do colonialismo 

e do conflito armado.  Isso é uma parte de destaque no texto, pois, pela formação 

médica do autor, ele lidou direto com pacientes portadores de sequelas psicológicas 

provenientes da guerra. De certa forma, o livro de Fanon vem suprir uma demanda de 

estudos empíricos sobre a violência que legitimassem as ações políticas violentas, já que 

na época era cada vez maior o número de pessoas que se opunham à resistência às 

metrópoles e aos impérios europeus. “El argumento que escoge el colonizado se lo ha 

indicado el colono y, por una irónica inversión de las cosas es el colonizado el que 

afirma ahora que el colonialista sólo entiende el lenguaje de la fuerza” (1983: p. 50).  
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        A partir deste trecho do texto de Fanon, é possível notar que o colonizado está 

sujeito à violência dos colonizadores. E essa violência vai proporcionar ao habitante 

autóctone a possibilidade de rompimento com a condição de inferioridade perante o 

europeu. Consequentemente, o colonizado abre mão de sua posição de inferioridade e, 

por meio da violência e da revolta armada, procura romper os laços com o colonialismo. 

Para Fanon, a luta revolucionária começaria com a organização dos camponeses 

despossuídos, ele reconhecia que o campesinato, se contasse apenas consigo mesmo, 

poderia gerar desorganização e indisciplina. Por isso, haveria necessidade de que 

intelectuais que direcionassem a condução do movimento de libertação nacional e 

conduzissem a energia revolucionária do campesinato.  Neste aspecto, a violência é um 

elemento catalisador e de coesão dos movimentos de libertação nacional. Por exemplo, 

os militantes argelinos da FLN, para fazer parte da organização, tinham de executar um 

atentado contra os agentes coloniais franceses e seus representantes locais.    

        A guerra da Argélia dividiu a sociedade francesa, culminando com o acirramento 

das paixões políticas. O conflito em questão pôs em risco a estabilidade social e 

enfraqueceu o governo do presidente Charles De Gaulle. Oficiais militares descontentes 

com as articulações governamentais que levariam ao reconhecimento da independência 

da Argélia criaram uma organização terrorista de extrema direita denominada 

Organisation armée secrète (OAS) como forma de reação à independência da Argélia.  

         A guerra de libertação nacional da Argélia foi uma das lutas de maior impacto 

para as organizações e partidos de esquerda ao redor do mundo, empolgou toda uma 

geração de militantes políticos, do mesmo modo que a luta de libertação da Indochina e 

a Revolução Cubana. Entretanto, foi um conflito em que as forças de segurança francesa 

sofisticaram os métodos de repressão contrainsurgentes, criando verdadeiras escolas de 

repressão política. Os métodos incluíam a detenção ilegal, a tortura e a execução 

extrajudicial, que foi constante nos países do Terceiro Mundo durante a Guerra Fria. No 

último capítulo, no qual discutiremos o aniquilamento das organizações de esquerda 

através da ação repressiva do Estado, descreveremos as práticas adotadas pelas forças 

de segurança francesas na guerra da Argélia e como essas práticas disseminaram entre a 

ditadura brasileira e outras da América Latina.    
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2.5. Cuba e a revolução continental 

 

        A epopeia guerrilheira iniciada pela Revolução Cubana em 1959 inspirou e 

mobilizou ativistas armados em quase todo o continente, inaugurando uma fase na 

história das esquerdas latino-americanas que durou até a derrota eleitoral dos sandinistas 

na Nicarágua no início dos anos 1990.  

          A ideia de revolução ocupou lugar central no pensamento das esquerdas a partir 

de então. Até esse momento, as esquerdas latino-americanas tinham, em seus 

programas, conteúdos reformistas, aliancistas e gradualistas, elas eram muito cépticas 

em relação a uma ruptura efetivamente revolucionária contra o sistema. Logo após a 

afirmação oficial de Cuba no campo socialista, a teoria do foco revolucionário passou a 

ser amplamente divulgada entre as esquerdas latino-americanas. O sonho de Fidel 

Castro, Che Guevara e outros revolucionários era transformar as selvas e cordilheiras 

sul-americanas em uma nova Sierra Maestra. Após a tentativa fracassada de tomada do 

poder em Cuba, através de um levante armado em 1953, os rebeldes liderados por Fidel 

tentam sem sucesso tomar o quartel de Moncada, capturar o arsenal de armas e dá início 

a uma insurreição e derrubar o ditador Fulgêncio Batista. O plano fracassa, grande parte 

dos revoltosos são mortos pelas tropas oficias, Fidel e alguns sobreviventes são presos 

e, algum tempo depois, são mandados para o exílio no México.  

        Em fins de 1956, retornam clandestinamente a Cuba com um grupo de 

combatentes, entre eles Ernesto Che Guevara. Em três anos, o pequeno agrupamento de 

guerrilheiros prospera em tamanho e capacidade militar, vai colecionando uma série de 

vitórias contra as tropas regulares e oficiais. Fidel e os revolucionários cubanos 

venceram porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser o 

motivado pela conveniência e pelo interesse particular. Foi uma vitória genuinamente 

sentida pela população cubana, vista como um momento de libertação e promessas 

(Hobsbawm, 2003: p. 427). 

 

Nenhuma revolução poderia ter sido mais bem projetada para atrair a 

esquerda do hemisfério ocidental e dos países desenvolvidos, no fim de uma 

década de conservadorismo global; ou para dar à estratégia da guerrilha 

maior publicidade. A revolução cubana era tudo: romance e heroísmo nas 

montanhas, ex-líderes estudantis com desprendida generosidade de sua 
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juventude – os mais velhos mal tinham passado dos trinta –, um povo 

exultante, num paraíso turístico tropical pulsando com os ritmos da rumba. E 

o que era mais: podia ser saudada por toda esquerda revolucionária 

(HOBSBAWM, 2003:p.427). 

 

       A partir dos primeiros anos da década de 1960, a Revolução Cubana se fortifica, 

principalmente em 1962, quando os revolucionários cubanos conseguem repelir uma 

invasão de exilados cubanos treinados e auxiliados logística e materialmente pela CIA, 

é que o mito do foco guerrilheiro começa a consolidar. Em 1963, são publicadas as 

primeiras edições do livro La guerra de guerrillas, de Che Guevara. A partir daí,o 

foquismo irá se tornar a ideologia oficial da Revolução Cubana, as teorias de 

organização e ação políticas sempre reivindicadas por militantes de esquerda em 

diversas organizações.  

        Dois autores fundamentais para as organizações revolucionárias latino-americanas, 

sobretudo na deflagração da guerrilha, foram Régis Debray e Che Guevara, ambos 

escreveram para estimular a formação de grupos guerrilheiros para a deflagração da 

revolução continental, fornecendo embasamento teórico para aqueles dispostos a seguir 

o exemplo dos revolucionários cubanos. 

        Escrito em um pequeno volume, o livro de Debray (revolução na revolução, 1967) 

é em certo sentido uma obra panfletária, enxerga com ceticismo a atuação dos partidos 

comunistas pró-soviéticos, da mesma forma que outros militantes dos movimentos das 

novas esquerdas. Para esse autor, prender-se a modelos longínquos tanto no tempo 

quanto no espaço é estar associado ao burocratismo dos partidos comunistas 

tradicionais, muito empenhados em manter posições convergentes e conciliadoras com 

o sistema capitalista do que empenhados em levar adiante uma efetiva ruptura 

revolucionária. O capítulo intitulado Libertar o presente do passado é enfático ao 

referir-se à formação de grupos armados: “Hoje na América Latina, uma linha política 

que não expressar-se efetivamente numa linha militar coerente e precisa, não pode ser 

tida como revolucionária” (DEBRAY, 1967: p.8, 9).   

         Um ponto interessante do livro de Debray é que ele adverte sobre certo 

mecanicismo presente em diversos movimentos revolucionários, isto é, a adoção sem 

critérios críticos de modelos de ação revolucionária importada. Referindo-se à 

Revolução Russa de 1917, ele destaca que as referências de outros acontecimentos na 
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história dos movimentos revolucionários vitoriosos, sem a devida crítica e atenção para 

a realidade, poderiam causar obstruções à visão dos revolucionários latino-americanos. 

Quando se inicia a formação de grupos guerrilheiros na América Latina, muitos de 

imediato compararam com o que estava em curso na Indochina, ou mesmo na Rússia 

revolucionária de 1917: 

 

Começou-se a identificar guerrilha com insurreição, porque o modelo – 1917 

– se apresentou sob esta forma, e Lenin, seguido por Stalin, assim teorizou 

em algumas fórmulas; fórmulas que nada têm a ver com a situação presente 

e que em vão se levantam periodicamente, como as que se referem às 

condições do estouro da insurreição, entendida como assalto imediato ao 

poder central. (...). Depois a guerra de guerrilha americana quase se 

confundiu com aquelas asiáticas, pois se trata também de uma guerra 

“irregular” para sitiar cidades a partir do campo. Esta confusão é mais 

perigosa que a primeira.  

A luta armada encontra condições específicas em cada continente, em cada 

país, mas estas não são “naturais”, nem evidentes, de tal modo que são 

necessários – em cada caso – anos de sacrifício para descobri-las e adquirir 

consciência delas. Assim, por instinto, os socialdemocratas russos pensaram 

em refazer a Comuna de Paris em Petrogrado; os comunistas chineses 

trataram de refazer o Outubro dos russos em Cantão na década de 20; e os 

camaradas vietnamitas, um ano após a fundação do partido, de provocar 

insurreições de soviets de camponeses no norte do país. Para nós, agora, é 

óbvio que as insurreições soviéticas não poderiam triunfar na Ásia colonial 

de pré-guerra, mas os verdadeiros militantes comunistas deviam começar por 

aí o aprendizado de sua vitória (DEBRAY, 1967: 4,5).  

 

         Debray destaca que é essencial a compreensão da complexidade da Revolução 

Cubana. Ele alerta que “a Revolução Cubana não terá mais equivalente no continente, 

pela mudança operada na correlação de força” (DEBRAY, 1967: p. 3). De fato, após a 

crise dos mísseis, o governo norte-americano reforçará sua política de contenção dos 

movimentos guerrilheiros e de esquerda na América Latina. Certamente, criou-se um 

mito em torno da ação dos combatentes cubanos na Sierra Maestra, que desembarcaram 

no litoral cubano, criaram um exército revolucionário e depôs um governo corrupto e 

opressor, neste ponto o autor é enfático.  

 

Primeiro, reduzimos Cuba a uma lenda dourada, a dos doze homens que 

desembarcaram e se multiplicaram não se sabe como num abrir de olhos; 

depois decidimos que a realidade já nada tem a ver com esse audaz conto de 
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fadas. Esse jogo de mãos deixa escapar visivelmente o essencial, a complexa 

realidade do processo insurrecional cubano (DEBRAY, 1967: p. 3). 

 

         A falta de conhecimento específico sobre o processo revolucionário em Cuba e a 

interpretação equivocada da realidade latino-americana fizeram com que vários 

militantes duvidassem da viabilidade da via guerrilheira para se chegar à revolução. De 

acordo com o autor, intelectuais acadêmicos interpretavam a revolução cubana e as 

guerrilhas latino-americanas de forma deturpada e esquemática, insistindo em 

identificá-las com as guerrilhas asiáticas. “Assim, defende-se amiúde que a estratégia 

dos movimentos guerrilheiros no continente latino-americano consiste em criar e 

defender uma base fixa a partir da qual a guerrilha pudesse se irradiar” (FARIA, 2008: 

p. 114). Debray rebate frontalmente essa interpretação, alertando que tais palavras só 

poderiam desinformar e, desta forma, confundir e causar obstruções ao 

desencadeamento do movimento guerrilheiro nos países latino-americanos (Idem). 

        Dentro dessa nova perspectiva, a prática seria mais importante que a teoria, pois 

um dos fatores primordiais do fracasso na resistência armada seria o vínculo puramente 

intelectual coma guerra. A inspiração nos livros geralmente viria acompanhada de 

referência em outras experiências revolucionárias que não se encaixavam na realidade 

histórica da América Latina. Uma das principais críticas de Debray é o vício teológico 

de analisar o resultado final, sem levar em conta os meandros e as fases necessárias para 

prosseguir no caminho da empreitada revolucionária. Na realidade, segundo esse autor, 

teria que partir “de dados táticos até elevar-se e definir-se como estratégia. O abuso da 

estratégia e a falta de tática é um vício delicioso, próprio dos contemplativos” 

(DEBRAY, 1967: p.38).  

          De acordo com Guevara, a luta guerrilheira era uma forma de guerra, sendo 

assim, deveria buscar embasamento em leis científicas. Para ele: “el guerrillero es un 

reformador social, que empuña las armas respondiendo a la protesta airada del 

pueblo” (1985: p. 34). Entretanto, como forma específica de guerra, as guerrilhas teriam 

de estar sujeitas às normas que lhe são peculiares, observando as condições de 

sobrevivência e mobilidade do movimento guerrilheiro. Isso porque era necessário levar 

em conta que as condições geográficas e políticas de cada país determinavam as 

diversas peculiaridades a serem observadas pelo combatente guerrilheiro. Para Guevara: 
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“Considerando que tres aportaciones fundamentales hizo la Revolución cubana a la 

mecánica de los movimientos revolucionarios en América, son ellas”: 

 

1º  Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. 

 2º No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la 

revolución; el foco insurreccional puede crearlas. 

3º En América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser 

fundamentalmente el campo (Guevara, 1985: p.31). 

 

          No primeiro plano, a principal tarefa do combatente guerrilheiro é preservar sua 

integridade física. Por esse motivo, deveria treinar constantemente, aumentando sua 

perícia na arte da guerra por meio de ações armadas de forma a atacar e fugir, de forma 

que tais ações se tornassem cada vez mais cotidianas (1985: p. 40). O apoio do povo 

seria essencial para avançar na luta guerrilheira, para isso seria preciso um trabalho 

político constante no seio do povo, “explicando los motivos de la revolución, los fines 

de esta misma revolución y disseminando la verdad incontrovertible de que en 

definitiva contra el pueblo no se puede vencer” (1985: p. 41). Logo em seguida, 

sentencia e alerta contra possíveis questionamentos e dúvidas: “Quien no siente esta 

verdad indubitable no puede ser guerrillero” (idem).  

           Sobre o trabalho de base junto ao povo, Che Guevara estabelece fases distintas: 

quando o trabalho de base se inicia, deveria pedir discrição aos camponeses, a fim de 

não permitir ao inimigo localizar o núcleo de combatentes ainda muito vulneráveis. 

Com o avançar do trabalho político, os camponeses deveriam ser convertidos a ajudar 

os guerrilheiros; posteriormente, tarefas, deveriam ser dadas a eles, por exemplo as de 

ligação e transporte. Mais tarde, poderia organizar a massa para ações políticas, como 

uma greve geral, paralisação das indústrias e corte de energia para uma região, para 

sabotar as bases inimigas. Criada essa situação, a moral do inimigo seria continuamente 

rebaixada e as chances de vitória aumentariam. 

          Alcançar essa situação – de apoio e mobilização do povo – implicaria estender o 

território dominado pelas guerrilhas, tomando o cuidado de não ampliá-lo 

demasiadamente. Diferente de Debray, para quem a guerrilha deveria possuir uma base 

fixa, Guevara defende que a guerrilha deveria manter bases para suas operações, “hay 
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que conservar siempre una base de operaciones fuerte y continuar fortaleciéndola 

durante el curso de la guerra” (1985: p. 41,42). Todavia, não fica claro até que ponto 

essa base deve ser fixa. Quando a guerrilha se tornasse mais forte numérica e 

politicamente, deveria se dividir em novas colunas (FARIA, 2008: p. 116,117). 

         Com relação à propaganda revolucionária, ela deve atingir áreas extensas, o grupo 

guerrilheiro deveria se dividir em grupos menores que pudessem espalhar-se e difundir-

se. Por outro lado, a divisão em pequenas partes teria como consequência a diminuição 

do poder de fogo da guerrilha. Por vezes, a prolongada inação provoca crises e cisões no 

seio dos próprios guerrilheiros. Porém, no rastro da propaganda, a guerrilha iria 

deixando contatos, redes, retaguardas para futuras ações e, mais importante: “a base 

começa a organizar-se assim num embrião de Estado popular” (DEBRAY, 1967: 35). 

Como sabemos, no caso brasileiro, nenhuma das organizações revolucionárias urbanas 

conseguiu chegar à fase de implantação da guerrilha rural no interior do país, conforme 

pregavam. Somente a VPR participou de breves ações no Vale do Ribeira em São 

Paulo, mesmo assim muito breve, e o PCdoB, que se manteve distante das ações 

armadas no meio urbano, atuou na guerrilha do Araguaia entre 1972 e 1974. 

         Alguns rumores um tanto curiosos sobre a presença de Che Guevara em território 

brasileiro circularam entre os serviços de repressão e espionagem. No início de 1967, os 

serviços de informação do Exército enviaram às agências de repressão em Minas e em 

outros estados brasileiros um informe classificado como secreto, alertando às 

autoridades policiais e militares sobre a presença de Che Guevara no Brasil com 

objetivo de implantar bases guerrilheiras. A informação foi tratada como provavelmente 

verdadeira. O documento classificado secreto indica a possível presença do guerrilheiro 

no Brasil, a informação lembra que alguns dados já eram conhecidos da comunidade de 

informação, Guevara teria sido visto em dois pontos da cidade do Rio de Janeiro em 

novembro de 1966 na estação ferroviária próxima à Companhia Nacional Álcelis e 

numa fazenda chamada São Lourenço, em Duque de Caxias. Na descrição física, estaria 

sem barba e com uma leve cicatriz na face direita. Os militares acreditavam ainda na 

existência de um possível campo de treinamento de guerrilheiros próximo à serra de 

Petrópolis no estado do Rio de Janeiro. No documento, há fatos imprecisos e alguns 

difíceis de comprovar como verídicos.  
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        Entre os anos 1966 e 1967, especulou-se muito a respeito do paradeiro de Che 

Guevara. Luiz Bernardo Pericás (1997) mostra que, nesses anos, uma série de 

especulações, quase todas inverossímeis, foram levantadas em torno do 

desaparecimento de Guevara, de que teria sido fuzilado, exilado em algum país, preso e 

isolado, ou mesmo lutando em alguma nação. A revista norte-americana Newsweek 

chegou a publicar uma reportagem em que Guevara teria vendido segredos de Estado 

cubano por dez milhões de dólares. Muitos outros boatos prosseguiram, mobilizando 

serviços de inteligência em vários países, como no Peru, onde os militares deste país 

chegaram a procurá-lo acreditando que estivesse junto a guerrilheiros (PERICÁS,1997, 

p. 61-65).  

         O informe do Exército é influenciado pelas supostas pistas, bem como pelos 

boatos espalhados na época, o informe sugere que as informações foram levadas a sério 

pelos órgãos de segurança no Brasil, pois traz em anexo treze fotos do rosto do 

guerrilheiro com setas apontando as principais características faciais. Provavelmente, a 

origem da informação coletada pelas agências de repressão no Brasil tenha origem no 

exterior, sobretudo de países vizinhos, aproximando bastante dos fatos relatados no 

livro de Pericás (1997). Em relação ao Brasil, o autor cita algumas reportagens que 

circularam em jornais brasileiros sobre uma suposta visita incógnita do guerrilheiro ao 

Brasil. Naquela época, o martírio do revolucionário completaria trinta anos, ou seja, 

causaria impacto, e para empresas jornalísticas seria atrativa, em termos financeiros, 

uma suposta presença de Guevara no Brasil. 

        Seguindo os fatos relatados por Pericás e contrapondo aos relatos do informe do 

Exército, Guevara teria sido visto supostamente no Acre transportando armas para a 

Bolívia, bem como visto em lugares diferentes como Rio de Janeiro, Paraná, Acre e 

Mato Grosso. Estaria em lugares distantes centenas ou milhares de quilômetros quase 

que ao mesmo tempo. Como teria entrado no Brasil sem se avistar com nenhum 

representante de partido ou organização de oposição ao regime? ou passasse 

despercebido das autoridades? No Brasil, não havia movimento de resistência ou de 

libertação suficientemente forte e organizado que pudesse representar uma possível 

derrota do regime militar, ou a ponto de fazer Guevara arriscar a própria vida.  

         De fato é real que, de início, Guevara interessou-se em se unir às FALN e 

combater na Venezuela, contudo, em razão de divergências com as lideranças locais, 
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abandonou o projeto de juntar-se à guerrilha venezuelana (1997: p. 58). Em outra 

ocasião, revelou a Fidel Castro seu desejo de fazer a revolução na Argentina, sua terra 

natal (1997: p. 65). Portanto, assim como Pericás, não acreditamos que Guevara tenha 

estado presente no Brasil sob quaisquer circunstâncias.  

1966 e 1967 não foram especialmente anos de vitória para o castro-guevarismo, 

no Brasil os guerrilheiros na serra do Caparaó foram capturados; em outros países 

latino-americanos, vários movimentos guerrilheiros eram golpeados pela repressão; na 

Colômbia, o padre Camilo Torres, fundador do Exército de Libertação Nacional (ELN), 

fora morto em confronto com tropas militares; no Peru e na Venezuela, os movimentos 

guerrilheiros tiveram severas baixas.  

        A Bolívia foi o país escolhido por Guevara para iniciar a revolução continental 

latino-americana. Este país, na concepção de Guevara, deveria ser uma retaguarda 

estratégica do projeto revolucionário continental, a articulação de um segundo foco 

guerrilheiro na região de Ayacucho no Peru estava em andamento (1997: p. 95). No 

entanto, a presença de Guevara na Bolívia foi de pouco mais de um ano, entrou no país 

em novembro de 1966 e fora capturado e morto pelo Exército boliviano em outubro de 

1967. Guevara cairia em uma armadilha geográfica da qual dificilmente sairia nas 

montanhas bolivianas, fora capturado no dia 8 de outubro e executado no dia seguinte 

(1997: p. 119-120). Os guerrilheiros remanescentes do ELN boliviano resistiriam ainda 

por alguns anos no interior do país. Mesmo com essas derrotas militares, Che Guevara e 

o foco guerrilheiro tornaram-se mitos da esquerda latino-americana na segunda metade 

do século XX. A bravura, o desprendimento e o sacrifício pessoal do argentino 

encorajara jovens militantes de esquerda da América Latina e de várias outras partes do 

mundo. Em todo o continente latino-americano, movimentos guerrilheiros inspirados na 

experiência cubana e em Guevara emergiram em vários países e durariam pelo menos 

até as últimas décadas do século XX.             

       O exemplo da Revolução Cubana inspirou os intelectuais e militantes em toda a 

América Latina. O foquismo parecia ser uma ideologia adequada, além dos escritos do 

próprio Che Guevara e Regis Debray. Essa tese se baseava na visão de que a um 

continente maduro para a luta revolucionaria bastaria a criação de pequenos grupos de 

militantes armados e voluntaristas situados em montanhas e florestas, constituindo os 

“focos” para a luta de libertação das massas. Por toda a América Latina, grupos de 
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jovens entusiasmados pelo mito do guerrilheiro romântico lançaram-se em empreitadas 

armadas que não raro terminaram com cerco e o aniquilamento do foco guerrilheiro.         

 

2.6. Da OSPAAL a OLAS: “o dever de todo revolucionário é fazer a revolução” 

 

        Em janeiro de 1966, foi realizada na capital cubana a Conferência Tricontinental 

de Solidariedade dos Povos, onde foi criada uma Internacional Revolucionária do 

Terceiro Mundo, a Organização de Solidariedade dos Povos da África, Ásia e América 

Latina (OSPAAL) (BANDEIRA, 1998: p. 562) com o intuito de sepultar 

definitivamente o colonialismo e o neocolonialismo, conforme demonstra o discurso de 

Fidel Castro: 

 

Acreditamos que esta conferência ocupará, inquestionavelmente, um lugar 

na história das nações que lutam pela liberdade do movimento 

revolucionário. Nós também acreditamos que os contatos estabelecidos, os 

laços que se criaram entre os movimentos, lutando contra o imperialismo, e 

as organizações que foram criadas, terão um inquestionável papel na luta 

revolucionária
37

.        

 

         Tal conferência foi a primeira tentativa organizada da esquerda latino-americana 

de unificar esforços com outros povos do Terceiro Mundo no sentido de derrotar o 

imperialismo global. A ideia de estender um movimento de solidariedade internacional 

dos povos asiáticos e africanos na América Latina remonta desde o início da década de 

1960, o líder cubano havia proposto essa ideia em 1961 e foi amplamente apoiado pelos 

comunistas chineses, em aberta oposição à URSS. Na Conferência Tricontinental dos 

mais de vinte partidos pró-soviéticos existentes àquela altura, somente três foram 

representados no evento. Foi a primeira tentativa de romper o imobilismo e o excesso de 

burocracia dos partidos moscovitas e uma espécie de internacional revolucionária do 

Terceiro Mundo.  

                                                           
37

 Este discurso do líder cubano foi transcrito do anexo nº 10 p. 2, a partir de um documento com a 

classificação “secreto” Informação nº 123 da agência do Serviço Nacional de Informações no Rio de 

Janeiro (SNI/ARJ) em 11 de fevereiro de 1966. Trata-se de um sumário de informações distribuído para 

os órgãos de repressão em todo o país. O documento foi obtido a partir do sítio Memórias Reveladas: 

www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br   
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         Mas é na I conferência da Organização Latino-Americana Solidariedade (OLAS) 

que Cuba se torna oficialmente a grande incentivadora dos movimentos guerrilheiros na 

América Latina. O evento reuniu todas as organizações do continente que 

compartilhavam das teses da Revolução Cubana, notadamente foi boicotada pelos 

partidos comunistas pró-soviéticos com poucas exceções. Seu objetivo central era 

“estreitar os laços de solidariedade militante entre os combatentes anti-imperialistas da 

América Latina e elaborar as linhas fundamentais para o desenvolvimento da revolução 

continental” (LÖWY, 2006: p. 321).  

      Ao contrário da Tricontinental, a OLAS fez uma categórica defesa da luta armada 

como estratégia revolucionária. “A violência revolucionária, como mais alta expressão 

da luta do povo, não é apenas a via, mas também a possibilidade mais concreta e 

manifesta para derrotar o imperialismo” (2006: p. 329). A palavra de ordem da 

conferência que se tornou conhecida foi: “o dever de todo revolucionário é fazer a 

revolução”. A declaração da OLAS faz um paralelo histórico com as lutas pela 

independência dos países latino-americanos, com a conjuntura revolucionária da 

segunda metade do século XX. Os modernos guerrilheiros são descritos como herdeiros 

dos homens que lutaram contra a dominação ibérica no continente. Para os apologistas 

da revolução continental, os guerrilheiros são os agentes da segunda independência da 

América Latina. 

 

Nas atuais circunstâncias, na América Latina existem condições para o 

desenvolvimento e triunfo da revolução que emancipará da estrutura de 

poder oligárquico-imperialista que impede sua independência, progresso e 

bem-estar. E estas condições existem porque nas regiões rurais há milhões 

de camponeses e trabalhadores agrícolas submetidos a condições intoleráveis 

de vida pessoal e um regime inaudito de exploração de trabalho e a uma 

incrível concentração da propriedade da terra; porque nas cidades contrastam 

dramaticamente o luxo e o desperdício das classes dominantes com a falta de 

moradia, a sordidez e a pobreza em que vivem milhões de operários e 

desempregados, evidenciando-se assim o caráter antagônico dos interesses 

das classes exploradas e dos explorados; pela cada vez mais diáfana e firme 

consciência de classe criada pelo desenvolvimento do capitalismo em certas 

regiões do continente, e pela existência de uma intelectualidade progressista 

e, particularmente, de um setor estudantil com grandes tradições de luta, 

partidário de ideários de esquerda. A posição de forças das oligarquias, dos 

governos títeres e do imperialismo ianque, que apelam à tortura e ao 

assassinato para se oporem a toda exigência popular, e recorrem aos métodos 

mais cruéis e torpes em sua guerra contra as massas e suas vanguardas 

revolucionárias, também está contribuindo para desenvolver a consciência 

combatente e a clara compreensão do caminho das transformações políticas, 
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econômicas, sociais e culturais; para contrapor à violência contra-

revolucionária, a violência revolucionária, já legitimada pela Revolução 

Cubana e pelos triunfos das forças guerrilheiras (Declaração da OLAS in: 

LÖWY. 2006: p. 328). 

 

       Diversos dirigentes comunistas no Brasil estavam afinados com as teses da 

Revolução Cubana, defendidas na OLAS. Aliás, principalmente após o golpe de 1964, 

apesar de a insatisfação com o PCB já estar bastante aguda, a maior parte da direção 

partidária opta pela aliança com o partido de oposição legal à ditadura, o MDB, decisão 

que faz acelerar a dissidência e a fragmentação interna no partido.  

 

Nós já tínhamos contato com o Marighela e com o grupo dele lá em São 

Paulo desde o final de 1966 e início de 1967. E obviamente que nós não 

sabíamos que ele tinha ido para a OLAS. Ele já apareceu lá. E nós já 

tínhamos uma decisão no grupo dirigente nosso, que foi dar na Corrente, que 

nós íamos acompanhar. Aí naquela antiga corrente revolucionária do 

Partidão começaram as dissidências estudantis a se autonomizarem. E nós 

então fizemos isso: nós ficamos na nossa, porque tínhamos um comando do 

partido e uma estrutura partidária, e em vários Diretórios ou comitês 

tínhamos o controle. Então, nós não queríamos fundar mais um outro 

partido. Por isso é que nós divergíamos do Mário Alves, do Jacob 

(Gorender), do (Apolônio de) Carvalho e de outros que fundaram o PCBR 

(Partido Comunista Brasileiro Revolucionário). E por isso que neste período 

nós nos organizamos o grupo como Corrente Revolucionária de Minas 

Gerais, no início de 1967. Mas nós já tínhamos a ligação com o Marighela. 

Nessa época nós já tínhamos uma posição de fazer a guerrilha no estilo 

cubano, com uma visão foquista. Depois o Marighela muda isso quando vem 

de Cuba, com uma teoria em que ele inverte a clássica teoria foquista, que 

vem de um conceito chinês maoísta, e de que a guerra começa no campo e o 

campo cerca a cidade. Marighela falou: “No Brasil nós não temos uma base 

camponesa como tem na China e tudo. Então aqui a cidade é estratégica. A 

guerra começa na cidade, vai ao campo e volta à cidade”. Isto é uma 

inversão estratégica que o Marighela fez do pensamento de Mao e que Fidel 

(Castro) e (Ernesto) Che encamparam. Também em relação à visão foquista 

de montar um foco e ficar ali resistindo, o Marighela achava que, no Brasil 

como não tinha uma base camponesa muito forte, então tinha que se fazer 

um foco e uma coluna estratégica. Este é um conceito básico da guerra 

revolucionária que o Marighela criou. Depois, todos os grupos guerrilheiros 

no Brasil se inspiraram na teoria do Marighela, uns contestando aqui ou 

contestando acolá, exceto o PC do B (Partido Comunista do Brasil), que 

tinha uma visão mais maoísta. Mas mesmo assim, eles ficaram na teoria do 

foco, porque o Marighela achava que tinha que ter uma coluna assim que se 

tivesse uma base, mas que também tivesse mobilidade. Então, nós aceitamos 

estes conceitos, influenciado pelas resoluções da OLAS, pelos textos de Che 

como Guerra de Guerrilhas: um Método, e também os textos do (General 

Vo Nguyen) Giap, que era o comandante da Guerra no Vietnã, como Vitória 

da Guerra Popular ou alguma coisa deste tipo. Os textos de Mao Tse-Tung 

eram os textos que mais nos influenciaram. E depois o Régis Debray 
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(sobretudo o livro Revolução na Revolução), com a morte do Che. Mas aí 

nós já tínhamos a orientação própria do Marighela, que era o que nós 

seguimos. Então, nós abandonamos os clássicos, e a nossa orientação já era 

da teoria e da prática do Marighela
38

. 

 

         De acordo com o depoimento do ex-militante da CORRENTE Gilney Amorim 

Viana, é possível perceber que luta armada influenciada por Cuba já era uma ideia em 

voga principalmente entre as dissidências estudantis. Uma outra preocupação desses 

estudantes radicais era com a forma de organização da luta armada, no caso do grupo de 

militantes que formaram a Corrente Revolucionária de Minas Gerais. Não queriam 

reorganizar um movimento de resistência e enfrentamento à ditadura nos moldes 

partidários como ocorreu como o PCBR por exemplo, a organização, mesmo sendo 

dissidência do PCB e também defensora e participante da luta armada, não abriu mão da 

estrutura leninista, isto é, concebida na forma de partido. Para os militantes de 

organizações como a CORRENTE, a forma de organização em partido era um entrave 

burocrático ao processo revolucionário. Outro ponto de destaque no depoimento de 

Viana é sobre a concepção de guerrilha foquista e apropriação dessa estratégia pelo 

dirigente comunista brasileiro Carlos Mariguella.  

         Um ponto alto do apoio cubano às guerrilhas latino-americanas é o treinamento 

guerrilheiro oferecido às organizações armadas de esquerda do continente. Denise 

Rollemberg nos fornece um importante referencial para a discussão em torno do 

treinamento dos guerrilheiros brasileiros em Cuba. Esta autora destaca que, nas décadas 

1960 e 1970, “uma mística envolvia a experiência do treinamento guerrilheiro em 

Cuba”
39

 (ROLLEMBER, 2001: p. 1), ela procurou compreender o dimensionamento do 

treinamento guerrilheiro a partir da ótica da esquerda e da direita: “em que consistiam 

suas possibilidades e limites, as expectativas, as frustrações; como os órgãos da 

repressão lidavam com a existência do treinamento, com os militantes treinados, as 

                                                           
38

 Depoimento de Gilney Amorin Viana a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Projeto “A Corrente 

Revolucionária de Minas Gerais”, 2004. Disponível em: 

http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=1074 Acesso em: 14/5/2012 
39

 Esta autora possui dois importantes trabalhos sobre o treinamento de guerrilheiros brasileiros em Cuba. 

O primeiro intitulado O apoio de Cuba à luta armada no Brasil: o treinamento guerrilheiro. Rio de 

Janeiro: Maud, 2001, a versão que utilizamos está disponível no link: 

http://www.historia.uff.br/artigos/rollemberg_apoio.pdf. O Segundo trabalho é ALN e Cuba: apoio e 

conflito, que trata de entrevistas com os ex-guerrilheiros; Domingos Fernandes, José Carlos Gianini, 

Carlos Eugênio Paz e Arthur Machado Scavone. Publicado na revista Cadernos AEL do Arquivo Edgar 

Leuenroth (UNICAMP) v. 8, nº 14/15, 2001. E na tese de doutorado da autora, Exílio: entre raízes e 

radares, o tema é mais uma vez discutido.  
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especulações, as informações” (p.1 e 2). O treinamento “na Ilha” era bastante valorizado 

pelas organizações armadas, era uma espécie de pós-graduação, um estágio superior que 

alçaria o militante à categoria de revolucionário profissional. Para os órgãos de 

repressão, eram “elementos de alta periculosidade” que deveriam ser eliminados. No 

início do texto, Rollemberg cita um dossiê produzido pelo CIE de 107 páginas, nas 

quais são listadas informações e fotos de 219 militantes treinados ou que passaram por 

Cuba (2001: p.1). No APM, tivemos acesso a documentos do serviço secreto da 

Marinha tratando especificamente de militantes ALN/CORRENTE treinados em Cuba. 

         Em de 28 de setembro de 1970, o CENIMAR enviava ao DOPS/MG um 

documento de sete páginas com um aviso marcando“Confidencial-Urgente”, com o 

assunto “Curso em Cuba (APM – Fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, Imagens 47-

52)”. Traz a relação detalhada de vinte e cinco pessoas que teriam feito treinamento de 

guerrilha no país de Fidel Castro, com uma precisão de detalhes impressionantes, com 

nomes, codinomes, altura, cor de olhos, cabelo e pele, compleição física e algumas fotos 

de militantes identificados que logo retornariam ao Brasil. Chama também atenção o 

detalhe sobre a movimentação deste grupo de pessoas, que acabou sendo conhecido dos 

órgãos de repressão do Brasil. 

           O itinerário dos guerrilheiros brasileiros está descrito no documento. Sairiam de 

Havana, iriam para Praga, depois Zurick, passando por Milão, depois iriam para 

Santiago no Chile e, por fim, entrariam clandestinamente no Brasil. O curso teria a 

duração aproximada de seis meses, de julho de 1969 a janeiro de 1970, e seria feito em 

Piñar del Rio e na Serra Escambray (APM – Fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, 

Imagem 47). Anexas a este documento estão as fotos de dez militantes identificados, 

quatro deles seriam mortos pela repressão entre um e dois anos depois, entre eles alguns 

que militaram na Corrente Revolucionária de Minas Gerais. Antônio Carlos Bicalho 

Lana, José Júlio de Araújo, José da Silva Tavares e Ricardo Apgaua fariam parte do II 

Exército da ALN
40

. O treinamento guerrilheiro é descrito da seguinte forma pelo serviço 

de repressão naval: 

 

Este Curso é dividido em duas partes: a primeira, com duração de 10 semanas, 

é o de guerrilha rural, ministrado em HAVANA, na serra do Escambray, sendo 

                                                           
40

 Entre 1967 e 1971, a ALN treinou quatro turmas de militantes em cuba, chamadas de “Exércitos”. 

ROLLEMBERG. O apoio de Cuba à luta armada no Brasil, 2001: p. 22. 
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o currículo constituído de: explosivos (fabricação caseira), montagem e 

desmontagem de armas (fuzil FAL e submetralhadora UZI), sabotagem, vida 

clandestina nas cidades e ações urbanas; a segunda com duração de cerca de 15 

semanas, ministrada em Piñar del Rio – Serra Cruzare, constando de ordem 

unida (escaladas, marchas e camuflagem) – técnicas de guerrilhas e tiro (APM 

– Fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, Imagem 47). 

 

         Ao contrapor as fontes, o que nos chama a atenção é como os serviços secretos do 

Brasil fizeram um levantamento em tempo relativamente curto, sobre a movimentação 

da ALN. Haveria agentes infiltrados nesta e nas outras organizações armadas? Algum 

militante debilitado pela tortura teria fornecido informações? A movimentação teria sido 

relatada aos órgãos de repressão brasileiros pelos serviços secretos estrangeiros? Todas 

essas hipóteses são possíveis. Militantes sucumbidos pela tortura acabam delatando os 

colegas. Os centros de informações, como citamos, freqüentemente conseguiam infiltrar 

agentes no movimento estudantil, sindicatos e nas organizações de esquerda e “virar” 

alguns militantes, isto é, fazer com que passassem a colaborar com a repressão.  

          No depoimento, aos pesquisadores do CPDOC, o general Fiúza de Castro afirmou 

que o instrutor dos guerrilheiros brasileiros em Cuba era um agente da CIA, que, 

segundo o general, passava as informações ao CIE, que, por sua vez, repassava a outros 

órgãos repressivos (FIÚZA DE CASTRO, 1994: p.56). É conhecido o papel da CIA e do 

governo norte-americano em prestar assistência às ditaduras da América Latina, 

principalmente nas áreas de inteligência, treinamento das forças de segurança, como no 

caso da Operação Condor. No último capítulo, trataremos da infiltração e conversão de 

alguns militantes em agentes infiltrados da repressão nas organizações revolucionárias.   

           Os militantes da CORRENTE, Antônio Carlos Bicalho Lana e Ricardo Apgaua, 

foram deslocados para o litoral sul paulista, aguardando que a ALN providenciasse a 

documentação necessária para a viagem. No mesmo dia, 13 de dezembro de 1968, o 

governo baixou o AI-5. Ambos tomaram um avião rumo à França e de lá para a Itália e 

Checoslováquia, uma viagem de várias escalas para não chamar a atenção dos serviços 

de repressão. Permanecem um ano e meio na ilha e retornam no segundo semestre de 

1970 (KUSHINIR, 2001: p. 93). Assim Apgaua resumiu sua experiência ao deixar o 

Brasil rumo ao treinamento guerrilheiro na Ilha. 
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Quando eu saí de Minas e, junto com o Cauzinho (Antônio Carlos Bicalho 

Lana), fui para São Paulo, em setembro de 1968, apesar de conhecido, ainda 

não tinha sido envolvido em qualquer inquérito policial. Quando, em janeiro, 

a Corrente foi desmantelada pela polícia e a maior parte dos nossos 

companheiros presos, eu já estava em Cuba. Cheguei lá na véspera do natal 

daquele ano. Fomos primeiro para São Paulo e logo para uma casa de praia 

em Moganguá. A idéia era cair no esquecimento das pessoas, “esfriar”, 

enquanto, em São Paulo, se preparava a nossa documentação. O Cauzinho 

era menor de idade e nós tivemos que “emancipá-lo”. Arrumou-se um 

militante mais idoso que se apresentou, no cartório, documentado como se 

fosse o pai dele. Eu já era emancipado. Tiramos os passaporte e fomos para 

o Rio de Janeiro. De lá saímos do Brasil com os nossos nomes verdadeiros. 

O Ricardo, um dirigente paulista mais velho, cuidou de todo o processo de 

documentação. Ele subornou um funcionário da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, para que os passaportes saíssem mais 

rapidamente e se fizesse vista grossa à documentação do Cauzinho. Nesta 

época, era muito mais fácil de se corromperem policiais em São Paulo, do 

que fazê-lo em Minas
41

. 

 

          Os dois militantes fizeram um trajeto mais tortuoso possível para não deixar 

pistas para os serviços de repressão ao embarcarem para Cuba, passando por diversos 

países da Europa sem levantar suspeitas até chegarem à Ilha. Logo mais adiante, em 

outro trecho do seu depoimento, Ricardo Apgaua descreve um pouco da rotina do 

treinamento guerrilheiro:  

 

Em Cuba, pudemos participar de um treinamento com eficiência militar. 

Estudamos explosivos, treinamos e simulamos guerrilha urbana. O 

treinamento rural nos ensinou táticas militares básicas de como caminhar na 

floresta, de como sobreviver e acampar. Fazemos longas caminhadas, 

aprendemos medidas de precaução para não deixarmos rastros, técnicas de 

observação, treinamos assaltos a guarnições militares, aprendemos como 

evitar cercos e os métodos que deveríamos utilizar para rompê-los e éramos 

instruídos no manejo de armas de todos os tipos. Eu penso que não existe 

arma de infantaria que não tenhamos manejado. Familiarizamo-nos no uso 

de armas leves, bazucas, morteiros e até canhões. Tivemos, também, 

treinamento para fabricação de algumas armas. Isto é conhecido no Exército 

e consta, inclusive, nas nossas fichas do Serviço Nacional de Informações 

(SNI). Não adianta discutir se foi um erro estratégico nosso ou dos cubanos. 

Temos, no entanto, que ser fiéis à história
42
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 Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa 

Histórica da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html em: Acesso 

em: 14/5/2012. 
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 Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa 

Histórica da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível em: 
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A proximidade, o relacionamento entre brasileiros e cubanos nem sempre era isento de 

conflitos, contradições e tensões. Segundo vários depoimentos de militantes que fizeram 

o treinamento guerrilheiro, em alguns momentos houve certa tensão: 

 

Apesar de agradecidos pelo apoio que nos deram, o nosso relacionamento 

com os cubanos nunca foi dos melhores. Muitos de nós procurávamos 

manter a nossa independência afirmando-nos como membros de uma 

organização estrangeira, com uma relação fraternal, mas totalmente 

desvinculada do Partido Comunista daquele país. Nunca tive dificuldades em 

manter esta postura, mas, às vezes, a relação era tensa. Havia, também, entre 

os próprios brasileiros, aqueles que consideravam a nossa postura pouco 

revolucionária
43

.   

 

         Algumas desses momentos de tensão se deram principalmente nas tentativas dos 

cubanos de interferirem nas organizações brasileiras. E para ilustrar essa discussão, um 

dos momentos tensos foi uma cisão ocorrida na ALN ainda durante o treinamento 

guerrilheiro em Cuba. Para alguns militantes, entre eles Carlos Eugênio Sarmento 

Coelho da Paz, a cisão que origina o Movimento de Libertação Popular (MOLIPO) foi 

incentivada e apoiada pelos cubanos, aliás, um dos pontos de discordância entre os 

brasileiros e os instrutores cubanos foi justamente a tentativa de intervenção dos 

cubanos nos rumos da luta armada no Brasil.  

      Em um dos episódios, em fins de 1973, quando as guerrilhas urbanas são 

desmanteladas pela repressão e a ALN desestruturada praticamente sem nenhum contato 

no interior do país, Carlos Eugênio Paz recebeu uma proposta do general cubano 

Arnaldo Ochoa
44

, em que ele propunha o desembarque de cem combatentes cubanos na 

foz do rio Amazonas sob o comando de Carlos Eugênio Paz e do próprio Ochoa. 

                                                                                                                                                                          
http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html Acesso em: 

14/05/2012. 
43

 Idem, 2004.  
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 Arnaldo Ochoa Sánchez fez parte do Movimento 26 de Julho na mesma coluna guerrilheira que Che 

Guevara durante a Revolução de 1959; em 1962 combateu na batalha da Baía dos Porcos. Chegou a 

participar da guerrilha das FALN na Venezuela junto a outros combatentes cubanos. Em 1973, era 

comandante do Exército de Havana quando propôs a Carlos Eugênio Paz o plano de desembarque de 

guerrilheiros no Brasil. Em 1989, foi acusado de envolvimento com o narcotráfico, condenado à morte e 

fuzilado (Paz, 1997: p 206).     
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Instalar-se-iam em algum ponto entre as regiões central e norte do país. O plano foi 

prontamente rejeitado por Paz
45

.  

 

Quando eu comecei essa conversa com o Ochoa, eu não posso nem dizer que 

já estava plenamente convencido de que nós tínhamos perdido a guerra, mas 

uma coisa que veio desde a época do Marighella é que nós não admitíamos 

nenhum tipo de ingerência nas nossas posições políticas. Nunca, nunca a 

gente admitia. Nisso, eu fui realmente um seguidor de Marighella. Não 

admitia, não veio cubano entrando aqui para lutar pelo meu povo. (...) 

A gente como povo brasileiro é que tinha que descobrir o caminho que a 

gente queria para nosso país (Rollemberg, 2001: p. 41).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Entrevista de Carlos Eugênio Paz à historiadora Denise Rollemberg em: ROLLEMBERG. O Apoio de 

Cuba à luta armada no Brasil: o treinamento guerrilheiro. S/D: p. 41, disponível em: 

www.historia.uff.br/artigos/rollemberg_apoio.pdf. Acesso: 14/4/2007. 
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Capítulo 3 

CORRENTE E ALN: BLANQUISTAS E CARBONÁRIOS DO SÉCULO XX 

 

“Começamos antes de ter armas: quando nos convencemos realmente não 

apenas da necessidade da luta armada, mas que nós tínhamos que fazê-la. 

Foi difícil, mas decisivo. Mas não foi bastante: da decisão política à ação 

restava muito terreno, que tivemos de atravessar arranjando armas, 

treinando, montando aparelhos, e nos preparando psicologicamente para 

entrarmos em combate. Foi duro!”. 

Gilney Amorim Viana 

 

Este capítulo tem por finalidade contar e analisar a trajetória da Corrente Revolucionária 

de Minas Gerais e da Ação Libertadora Nacional. Faremos isso a partir dos relatos de 

seus ex-integrantes, bem como apresentando as trajetórias individuais de alguns dos 

militantes que se destacaram na organização. Faremos a partir dos depoimentos de seus 

ex-militantes, com base nos Projetos A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 

Reconstrução Histórica das Republicas Estudantis da UFOP e A Atuação do Diretório 

Acadêmico da Escola de Minas de Ouro Preto: entre o desenvolvimentismo e o 

radicalismo (1956 e 1969).   

 

Ainda a organização guerrilheira... 

 

       As formas de organização e ação dos grupos armados de esquerda da segunda 

metade do século XX guardam certas semelhanças com os movimentos blanquistas e 

carbonários do século XIX. Não pretendemos neste espaço fazer uma comparação entre 

organizações políticas de períodos históricos distintos, pois uma comparação imediata e 

simplista de processos complexos seria anacrônica. Nossa analogia neste caso se detém 

apenas e especificamente, nas formas de ação política e revolucionária de tais 

movimentos, a saber: ações furtivas e imprevistas desfechadas a partir de grupos 

fechados de militantes e intelectuais, conspiração e violência insurrecional.  

        O primeiro é uma referência ao pensamento e à militância política de Louis-

Auguste Blanqui (1805-1881), teórico revolucionário francês. Estando a origem do 
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termo ligada ao seu nome, a palavra passou a ser utilizada após a Comuna de Paris, 

1871
46

·, e principalmente após sua morte. O blanquismo no interior das esquerdas 

representa “a corrente elaboradora da teoria de que a insurreição violenta e improvisada 

de uma elite de militantes seria o único meio possível para se chegar à revolução 

propriamente dita” (1998: p. 111-112), logo mais adiante completa “ação revolucionária 

de uma minoria, que após a fase insurrecional abriria espaço para a realização de um 

socialismo ou comunismo” (1998: p. 111-112). Apesar de uma certa imprecisão quanto 

ao objetivo desta corrente dos movimentos de esquerda do século XIX , o termo não é 

suficientemente definido, sendo utilizado ao longo dos anos para descrever aqueles 

movimentos no interior das esquerdas que têm uma prática e uma ação política 

conspirativa com desdobramentos violentos dirigida por uma elite de militantes e 

intelectuais, como se um complexo processo revolucionário dependesse de ato de 

vontade de determinado grupo.  

          Marx e Engels referiram-se de forma negativa ao blanquismo e posteriormente à 

Comuna de Paris, destacando os perigos implícitos do dogmatismo e da obstrução à 

ação revolucionária das massas. Da mesma forma, Lênin condenou e refutou tais ações, 

primeiramente porque o revolucionário russo deu ênfase à organização centralizada do 

proletariado no partido de classe e procurou distingui-lo do que denominou de 

“jocobinismo blanquista”. A origem das ações posteriormente adjetivadas de 

blanquistas é apontada por alguns autores na Revolução Francesa em fins do século 

XVIII, em Gracus Babeuf (1760-1797), precursor dos levantes revolucionários e da 

tradição revolucionária do jacobinismo radical (1998: p. 112). As ações adotadas por 

Blaqui e seus sucessores derivam dos Carbonários, aliás, o próprio Blanqui chegou a 

fazer parte de uma organização carbonária. 

        O primeiro autor a fazer analogia entre as organizações guerrilheiras de esquerda 

do século XX e as organizações do século anterior foi Alfredo Sirkis, ex-guerrilheiro da 

VPR e autor do livro, Os Carbonários: memórias da guerrilha perdida.  Mais antigo 

que o blanquismo, os Carbonários foram uma sociedade secreta originária no Reino da 

Sardenha localizado no noroeste da Península Itálica, por volta de 1810, com 

ramificações em vários estados europeus, entre eles Espanha, França e Portugal. 

                                                           
46

 A Comuna de Paris ocorreu em 1871, como consequência da derrota da França na Guerra Franco-

Prussiana. Os operários franceses apoiados pela Guarda Nacional tomaram o poder e administraram Paris 

por meio de um Comitê Central Revolucionário. Foi o primeiro governo formado por operários registrado 

pela História, porém efêmero, depois de setenta e dois dias os revolucionários foram derrotados.  
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Apareceram em um contexto desfavorável para os ideais revolucionários e 

progressistas, pois era a época das restaurações monárquicas, do Congresso de Viena e 

da Santa Aliança, portanto a reação e o conservadorismo monárquico retomaram a 

iniciativa.  

         Os grupos carbonários eram constituídos por jovens, profissionais liberais, oficiais 

e suboficiais militares, artesãos e até padres, agregava monarquistas e republicanos, não 

tendo unidade política e linha de ação definida. No plano ideológico, assentavam-se em 

valores liberais e anticlericais, seus membros reuniam-se em segredo nas cabanas de 

carvoeiros, daí a origem do nome, derivado de carbonaro (carvoeiro em italiano). 

Tiveram ativa participação em revoltas na Península Itálica nas décadas de 1820 e 1830, 

todas esmagadas pela reação.  

       Voltando à realidade brasileira, a organização CORRENTE rompe com o PCB 

motivada pela insatisfação de boa parte da militância local com os rumos do partido e 

adota a luta armada como forma de resistência à ditadura instaurada em 1964. Após a 

cisão com o partido, o grupo originário da CORRENTE conserva suas bases no 

movimento estudantil e no movimento sindical. Grande parte do setor estudantil da 

CORRENTE estava concentrada em Ouro Preto, conforme discutido no segundo 

capítulo. O que chama a atenção nesta organização, ao contrário de outras organizações 

que chegaram a participar da luta amada contra a ditadura, é que a sua composição 

agrupava quadros que tiveram presença ativa no movimento operário, diferentemente de 

outras organizações atuantes no meio urbano. 

 

Corrente Revolucionária de Minas Gerais: a formação 

 

        Fruto do processo de fragmentação da esquerda brasileira pós-1964, a Corrente 

Revolucionária de Minas Gerais é a cisão regional no PCB mineiro. O VI Congresso do 

PCB em 1967 marca a polarização em torno da manutenção da política de alianças e de 

oposição pacífica à ditadura e a vertente que se posicionava pela defesa da luta armada 

como forma de resistência ao regime implantado em 1964. Os núcleos fundadores da 

CORRENTE estavam situados nas cidades de Ouro Preto e Belo Horizonte, 
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basicamente a constituição destes era de estudantes universitários e secundaristas, 

operários e funcionários públicos.  

        A origem do nome Corrente vem da Corrente Oposicionista no PCB que começa a 

manifestar entre 1965 e 1966. Configurou-se no seio do partido uma “Corrente 

Revolucionária” que se opunha à “Corrente Reformista” (VIANA). Vale lembrar que a 

nomeação de “revolucionária” e “reformista” corresponde à polarização política entre a 

moderação e o radicalismo. As principais lideranças que começavam a opor-se à 

Política oficial do PCB eram Apolônio de Carvalho, Carlos Marighella, Jacob 

Gorender, Joaquim Câmara Ferreira, Mário Alves e Miguel Batista dos Santos. Seções 

estaduais em todo o Brasil foram se posicionando em oposição à política oficial do 

partido, a de resistência pacífica.  

         Alguns exemplos regionais demonstram a insatisfação para com a política do 

partido, que, naquele momento, aos olhos dos militantes mais radicais, principalmente 

do movimento estudantil, forneceu a maior parte dos quadros para a luta armada, já que 

se comportava com “resignação” frente à ditadura. No Rio de Janeiro e na Guanabara, 

surgem respectivamente as Dissidências Estudantis, DI-RJ e DI-GB, e, em São Paulo, a 

seção regional do PCB dá origem ao Agrupamento Comunista que será o embrião da 

ALN. De acordo com os depoimentos dos ex-integrantes da CORRENTE, percebemos a 

força que essa polarização no interior do PCB representou para a formação de um grupo 

que defendia a luta armada em Minas Gerais, assim como outras regiões do país já 

citadas.   

 

Naquela época, vivíamos as discussões que precederam o VI Congresso do 

PCB. Nas discussões, polarizaram-se duas grandes vertentes. A luta armada 

se contrapunha à resistência pacífica à ditadura. Como consequência, foram 

surgindo, nos estados, diversos grupos dissidentes. Os militantes jovens, 

principalmente provenientes do movimento estudantil, com apoio de alguns 

dirigentes do Comitê Central como o Mário Alves (de Souza Vieira), o 

Apolônio de Carvalho e o Carlos Marighella, defendiam a necessidade de se 

partir para a formação de um exército para derrubar, pelas armas, o governo 

militar. Outros, que compunham a maior parte do Comitê Central do Partido, 

defendiam o aprofundamento de uma resistência pacífica através do 

fortalecimento do movimento popular. Nesta época começamos a nos 

antecipar ao rompimento com o PCB e montamos o que chamamos de 

Comitê Estadual Paralelo. Dele fazíamos parte o Mário Alves, Mário 

Roberto Galhardo Zanconato (Xuxu), que pertencia à sessão estudantil 

estadual e era o líder do Partido no movimento estudantil universitário, o 

Gilney Amorim Vianna, que nesse momento assume o contato com o 
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pessoal do movimento operário, o José Júlio (Araújo) e eu, que dirigia o 

Partido no movimento estudantil secundarista e detinha, pelo trabalho que 

tinha feito, o contato com os grupos do interior do estado. A partir daí, a 

gente começa a montar, no movimento estudantil, uma estrutura voltada para 

a luta armada e a planejá-la. Quando os membros da Corrente 

Revolucionária do PCB, em Minas, fomos expulsos do Partido, já 

contávamos com uma estrutura partidária funcionando. Passamos a atuar 

como a Corrente Revolucionária de Minas Gerais
47

. 

 

          Pelo que podemos constatar no depoimento do ex-militante da CORRENTE, 

Ricardo Apgaua, o processo de fragmentação do PCB era iminente naquela conjuntura. 

Entre os militantes mais jovens, na faixa dos dezoito aos vinte e cinco anos, a 

insatisfação com a direção do partido era praticamente uma unanimidade. Pelo que 

podemos perceber, havia um conflito de gerações dentro do PCB, por um lado uma 

parte da militância voltada para a moderação, a acumulação de forças, e uma possível 

alianças com o partido de oposição legal consentido pelo regime, o MDB. Em outro 

extremo da militância, setores do partido com expressivas lideranças que debatiam e 

cobravam uma postura mais combativa do partido, como Carlos Marighella, Câmara 

Ferreira e Mario Alves. Estes, em 1967, quando rompem definitivamente com o PCB, 

levam consigo um expressivo contingente de militantes, principalmente os jovens mais 

aguerridos do movimento estudantil, conforme destaca Marco Antônio Victória Barros:         

 

...tinha as discussões das teses do PCB e a proposta de rompimento, como 

único caminho para a derrubada da ditadura e da construção do socialismo 

seria através da luta armada. Falando de grosso modo, não é questão discutir 

isto agora, mas exatamente o PCB achava que tinha que fazer uma 

autocrítica em relação ao golpe porque a reação foi uma reação aquém das 

necessidades. Era um partido populista que estava afastado das massas de 

uma certa forma, e era um partido burocrático, mas que ele não trataria como 

linha de ação à luta armada. Ele tinha uma ilusão que a ditadura iria acabar 

logo. A gente achava que a ditadura só iria cair e que a construção do 

socialismo era através da luta armada, porque a situação real não existia 

mais. E aí o que acontece? A relação que a gente tinha com o Diretório 

Acadêmico da Escola de Engenharia era de que a maioria de todos eles de 

alguma forma eram ligados ao PCB
48

. 
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           Para muitos jovens militantes de esquerda, no final da década de 1960 não só no 

Brasil, mas em todo o globo, a luta armada revolucionária era a forma mais correta e 

efetiva de combater as injustiças históricas. A política parlamentar era vista como um 

empecilho no caminho da revolução, um entrave para as ações das massas. A política de 

militância partidária para esses ativistas da Nova Esquerda já havia sido superada. O 

modelo de organização dos partidos comunistas pró-soviéticos burocratizados, 

resignados aparentemente ao status quo mundial, distanciava o partido das lutas 

populares. Essa era a visão muitos jovens militantes como Marco Antônio Victória 

Barros. Uma boa parte da nova geração de militantes de esquerda cobrava da direção 

partidária uma resposta, uma posição firme diante da ditadura. Inconformava-se pela 

falta de iniciativa do PCB em 1964, e o PCB fez autocrítica neste sentido, porém suas 

reavaliações passaram longe de qualquer esboço de luta armada. Para a geração de 

militantes, a luta armada e a construção de uma nova organização política que a 

defendesse seriam a resposta adequada à ditadura. 

          A CORRENTE teve uma importante atuação no movimento sindical em 

Contagem, além de uma marcante presença junto ao movimento estudantil em Ouro 

Preto. A CORRENTE, diferentemente de outras organizações que optaram pela luta 

armada contra a ditadura, tinha uma composição de certa forma heterogênea, estudantes, 

funcionários públicos e trabalhadores da indústria. Talvez por esse motivo, Marcelo 

Ridenti não considere a CORRENTE uma organização tipicamente armada. Segundo o 

autor, “porque, de início, era uma dissidência do PCB, mas deve-se observar que ela 

chegou a fazer uma ou outra atividade armada, em 1968 (1993: p. 57)”. Leva-se em 

consideração que o trabalho de Ridenti é pioneiro no sentido de buscar um resposta para 

a geração posterior à luta armada, e que sua pesquisa está sustentada em farta 

documentação escrita, além de entrevistas com ex-militantes das principais 

organizações armadas de oposição à ditadura.  

         Por isso, acredito que o autor privilegia o conjunto das esquerdas brasileiras e a 

atmosfera político-cultural do período e suas influências para a formação de uma cultura 

política de esquerda, bem como demonstra que o sentido da luta armada das esquerdas 

era de resistência à ditadura. A produção de sua pesquisa deu-se no contexto da 

transição democrática na década de 1980, e a quase totalidade dos arquivos da repressão 

                                                                                                                                                                          
Disponível:http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2008/03/depoimento-de-marco-antnio-

victoria.html Acesso em: 20 de maio de 2010. 



101 
 

política ainda não havia sido disponibilizada à consulta pública. Por tratar-se de um 

texto pioneiro, uma das primeiras teses acadêmicas do país ao explicar o sentido da luta 

das organizações armadas, não foi possível deter-se especificamente sobre as 

dissidências pecebistas regionais ou a determinado grupo. No entanto, acredito que a 

CORRENTE é uma típica organização armada urbana, com um diferencial: possuir um 

base operária e porque, até onde procuramos demonstrar neste trabalho, a organização 

propunha e se posicionava em defesa da guerrilha como forma de enfrentamento contra 

a ditadura. Como comprova o depoimento de vários de seus ex-integrantes, tanto a 

CORRENTE quanto a ALN herdaram o etapismo tão presente no PCB.    

 

A nova organização estabeleceu, como objetivo estratégico, combater a 

ditadura e constituir um governo nacionalista e democrático. A nossa 

proposta coincidiu com a dos companheiros paulistas que, liderados pelo 

Carlos Marighella, tinham deixado o Partido. Eles fundaram a Ação 

Libertadora Nacional (ALN), que, apesar do paralelo que se pode traçar 

entre o seu nome e o da Aliança Nacional Libertadora (ANL) em 1935, teve 

o seu nome escolhido com o intuito de se referir à libertação do país de 

interesses estrangeiros e da ditadura. No fundo, a saída do Partido não 

representou uma quebra de visão quanto ao que queríamos, ou seja, uma 

sociedade mais voltada para os interesses nacionais, mais justa e 

democrática. A grande divergência não se deu quanto aos objetivos a serem 

alcançados, mas quanto aos métodos a serem utilizados para alcançar esses 

objetivos. Defendíamos que o único instrumento com perspectivas reais de 

derrubar a ditadura era a luta armada. O Partidão, como nós nos referíamos 

ao PCB na época, achava que, por não termos força suficiente para este 

embate, deveríamos criar uma ampla frente política de repúdio à ditadura e 

que necessariamente acabaria por derrotá-la. A verdade é que a história 

demonstrou muito mais vigor e eficiência nesta última estratégia
49

. 

 

         Entre as noções de guerrilha urbana de Marighella sobre pontos estratégicos na 

luta, cita como um dos pontos básicos da guerrilha urbana o eixo Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro e São Paulo como parte da estratégia guerrilheira. Outro ponto importante, 

mas que nunca chegou a ser concretizado por nenhuma organização armada urbana era 

a expansão da guerrilha para o interior do país. Havia setores da esquerda brasileira que 
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defendiam e procuraram empenhar-se pró luta armada como alguns grupos das ligas 

camponesas, e partidários da guerra popular prolongada maoísta
50

, como o PCdoB ainda 

antes de 1964. Pelo que podemos notar nos depoimentos dos militantes desta 

organização, havia o objetivo mais amplo de estender a atuação do movimento para o 

interior, principalmente nas cidades de maior concentração de pessoas e recursos. 

Dentro de MG, a organização definiu os “eixos estratégicos”.  

       Além da atuação da organização na região central do estado, a CORRENTE 

procurou estreitar os laços em outras cidades e lideranças do interior de Minas Gerais, 

porque os planos da organização eram de num médio prazo implantar a guerrilha rural 

no interior do estado. A visão estratégica da organização previa uma logística que 

viabilizasse o deslocamento de unidades guerrilheiras no interior. Ricardo Apgaua cita 

quatro importantes cidades do interior mineiro que estavam previstas como eixos 

estratégicos do esquema guerrilheiro da CORRENTE. 

 

Quando começamos a estruturar a Corrente, definimos o que chamávamos 

eixos estratégicos para a luta contra a ditadura no estado de Minas Gerais. 

Eram, principalmente, cidades com unidades militares de peso e 

confluências de estradas importantes, capazes de dividir o país e criar 

problemas de abastecimento em caso de bloqueio. Entre as cidades que 

definimos como estratégicas, no estado, me lembro de Belo Horizonte, 

Governador Valadares, Montes Claros e Juiz de Fora. Nesta última ficava o 

comando da IV Região Militar. Em Juiz de Fora, tínhamos um grupo muito 

bem organizado. Deles, me recordo do Marco Antônio, do Rogério de 

Campos Teixeira e dos irmãos Roberto e Antônio Guedes. Penso que todos 

eles foram presos. Em Montes Claros, também nos apoiamos na estrutura 

existente, dirigida pelo Porfírio e por um marceneiro que chamávamos 

“Nego” e de cujo nome já não me lembro. Em Valadares, até então, 

tínhamos o José Adão coordenando as nossas atividades
51

. 
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 A Guerra Popular Prolongada é uma estratégia político-militar concebida por Mao Tsé-Tung durante a 
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51

Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html em: Acesso 

em: 14/5/2012. 

 



103 
 

          Essas quatro cidades citadas por Ricardo Apgaua são pontos estratégicos com 

importantes estradas interestaduais: Belo Horizonte, capital do estado, com grande peso 

político, econômico e cultural; Juiz de Fora, com uma importante unidade militar e a 

proximidade com o Rio de Janeiro; Governador Valadares, pela posição geográfica e 

estratégica e elo com outras regiões próximas; Montes Claros, além de uma cidade polo 

no norte do estado, é um ponto de ligação estratégica com o nordeste brasileiro, 

essencial nos planos de expansão de uma força guerrilheira. No manual de guerrilha 

urbana, Marighella cita o eixo Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, importantes 

no desencadeamento da guerrilha urbana. No caso do interior mineiro, estes lugares 

serviriam para a criação da futura guerrilha rural no interior do Brasil, sonho nunca 

alcançado pelas organizações que enveredaram pela luta armada no país. 

         O rompimento definitivo como o PCB consuma-se em fins de 1967. Grande parte 

da militância rompe com o partido em Minas Gerais, assim como vários outros lugares 

pelo país rompem com o partido, e constitui a CORRENTE. São integrantes desse 

grupo Operários e Servidores Públicos. O que diferencia a CORRENTE das outras 

dissidências armadas do PCB é que foi uma organização que teve em sua base 

estudantes secundaristas e universitários, operários e sindicalistas. A militância estava 

organizada basicamente em Belo Horizonte e Ouro Preto, com conexões em outras 

regiões do Estado.     

 

A Corrente era só em Minas, mas era ligada à ALN. Só que tinha autonomia, 

mas tinha a mesma posição e o ponto de vista tático estratégico em relação à 

tomada do poder e à implantação do socialismo. A mesma coisa. Com 

reuniões entre os dirigentes da Corrente como Ricardo Apgaua, o Xuxu, que 

é o Mário Roberto Galhardo Zaconato, estiveram várias vezes em SP com o 

Marighella, que tinha um estreitamento de relações. Era praticamente a 

ALN. A Corrente tinha um caráter autônomo em MG, que era setorizada. Aí 

se deu a cisão, porque a gente achava que a situação legal tinha acabado. E a 

gente não teria como se estabelecer numa Guerra Fria daquela uma coisa que 

(palavra não compreendida) de Guerra Fria, e onde existia uma ditadura 

oriunda desta Guerra Fria. Era a gente querer combater este tipo de situação 

pacificamente e levando o país para um processo democrático seria uma 

ilusão pequeno burguesa. Uma posição burguesa. Porque na medida em que 

aqueles acabaram com a legalidade não tinha como ser legal
52

. 
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          A CORRENTE foi organizada por Mário Alves de Souza Viera em sua 

permanência em Belo Horizonte durante um ano e poucos meses. Jornalista e militante 

comunista do movimento estudantil desde a década de 1940, Mário Alves era natural de 

Sento Sé Bahia. Iniciou sua militância política em Salvador. Em 1942, liderou 

manifestações na capital baiana contra o Eixo, Alemanha, Itália, Japão, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Passou a fazer parte do Comitê Estadual do PCB em 1945 e 

foi eleito para o Comitê Central em 1957. Preso em 1964 logo após o golpe de Estado, 

foi liberto um ano depois mediante habeas-corpus; em 1966 tem seus direitos políticos 

cassados por dez anos. Vivendo muitos anos na clandestinidade, dirigiu os jornais 

Novos Rumos e Imprensa Popular. Foi em Belo Horizonte que começou a articular a 

Corrente Oposicionista no PCB, sendo expulso em 1967. Foi um dos que ajudaram a 

constituir a CORRENTE, mas afastou-se do grupo cerca de um ano depois quando 

começam a aparecer posições contrárias. Enquanto Mario Alves defendia a 

reorganização partidária, o grupo que veio a constituir a CORRENTE apostava em uma 

organização descentralizada e autônoma, o que contribui para a aproximação do grupo 

mineiro com Carlos Marighella.  

        Mário Alves transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1968 ajudando a constituir 

outra organização, que também participaria da luta armada, o Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR). Ao contrário de outras organizações armadas, o 

PCBR não abriu mão da organização nos moldes de um partido leninista, porém não se 

filiava a nenhum centro do comunismo internacional, como União Soviética, China ou 

Cuba. Mário Alves hoje integra a lista de desaparecidos da ditadura. Em 1970, foi preso 

em um ponto, e levado para o DOI-CODI do Rio de Janeiro localizado no famoso 

quartel da PE na Rua Barão de Mesquita, onde foi torturado durante oito horas 

seguidas
53

.  
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            Sobre o movimento no interior do PCB que deu origem à CORRENTE, uma 

coisa deve ficar clara, a Corrente Oposicionista ou Corrente Revolucionária do PCB 

ocorre em nível nacional, o movimento Corrente Revolucionária de Minas Gerais é a 

seção regional do PCB que se posicionou em favor da luta armada e adotou o nome 

CORRENTE. Em setembro de 1967, após o rompimento de muitos militantes com o 

PCB, ocorre uma reunião nacional da Corrente Oposicionista à direção central do PCB 

em Niterói, a maioria dos trinta delegados presentes era da Guanabara e do Rio de 

Janeiro. A reunião contou com a participação de Hélcio Pereira Fortes, um dos 

principais fundadores da CORRENTE em Minas. Dessa reunião saiu o núcleo de 

fundadores do PCBR e vários quadros de destaque para a ALN e o PCdoB 

(GORENDER. 1998: p. 111).   

        A CORRENTE foi constituída em duas fases. Na 1ª fase, foram criados três 

comitês, estudantil, operário e de servidores públicos, com a finalidade de aumentar o 

número de militantes nestes setores. Realizavam nesta fase trabalhos de propaganda, 

formação política e levantamentos de área. Na 2ª fase, a organização começa a ser 

estruturada em três setores específicos. O 1º é a direção do movimento, da qual faziam 

parte os militantes mais experientes ou profissionalizados. Daí vinham as ações 

armadas, a propaganda e a formação político-militar. O 2º é a militância de base, com os 

comitês estudantil, operário e servidores público. O 3º era de simpatizantes e 

colaboradores que cediam suas residências para reuniões, ou para receber militantes
54

 

          Depois de conformada, a CORRENTE estreitou relações com a ALN. Marighella 

torna-se adepto da tese de que os novos grupos oriundos do partidão não precisariam ser 

filiados a uma única organização política, porque o excesso de burocracia partidária e 

centralismo dificultariam a mobilidade dos grupos. A CORRENTE contou com o apoio 

logístico da ALN e de certa forma com o PCBR. Devido aos estreitos laços mantidos 

com a ALN, contou com militantes fazendo treinamento guerrilheiro em Cuba dentro da 

estratégia da revolução continental defendida pela OLAS, conforme já destacamos. Por 

ser uma organização originária no PCB, a CORRENTE, assim como a ALN, herdou a 

visão etapista do processo revolucionário, de que seriam necessárias fases 

intermediárias para se chegar ao socialismo depois de conquistado o poder. Primeiro, a 

revolução seria anti-imperialista e de libertação nacional e, numa etapa posterior, 
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socialista. Isso, de certa forma, refletiu na composição da organização, conforme 

comenta Ricardo Apgaua:  

 

Apesar destas considerações, penso que foi esta posição tática mais ampla 

que nos diferenciou de outras organizações políticas que, antes do golpe, 

lutaram pelas reformas de base e, depois, contra a ditadura. O PCB, a 

Corrente em Minas e, depois, a ALN, sempre defenderam um projeto de 

governo mais amplo e não de um projeto socialista que quisesse implantar 

uma ditadura do proletariado. Conseguimos aglutinar ao nosso redor 

sindicalistas, empresários e até os padres dominicanos. A própria morte do 

Carlos Marighella é uma prova disto. Ele foi localizado e morto pela 

repressão a partir de um encontro que tinha com frades dominicanos e que 

foi denunciado. Nós tínhamos um programa que, realmente, priorizava e se 

limitava à luta por um governo democrático, contra a ditadura, pela 

independência nacional e contra o imperialismo
55

.  

 

       Entretanto, mesmo possuindo estreitos vínculos com a ALN, a CORRENTE 

permaneceu como uma organização autônoma durante seu curto período de existência. 

Uma característica da CORRENTE é que ela teve uma considerável base no meio 

operário, e, com o início da luta armada, os quadros mais ativos deste setor acabaram se 

envolvendo intensamente com a guerrilha urbana.  

 

        Apresentaremos agora a trajetória de alguns militantes da organização 

revolucionária, alguns de destaque, outros nem tanto. Gilney Amorim Viana é natural 

de uma pequena cidade de interior de Minas Gerais, entre os vales do Mucuri e 

Jequitinhonha. Desde a infância, acompanhava a política, segundo ele próprio, em 

“época de eleições, ajudando desempacotar e envelopar as cédulas dos candidatos da 

UDN” (VIANA, 1979: p. 11).  

         Ainda adolescente, entrou no mundo da militância política, animado com “um 

sentimento poderoso de igualdade, de repúdio à injustiça, e de inconformismo diante do 

confronto brutal miséria/riqueza” (1979: p.11). Apesar da influência udenista de seus 

familiares, começa a maturar seu posicionamento político durante a campanha do 
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general Lott para presidente no começo da década de 1960. Como um dos poucos 

militantes da guerrilha, que iniciaram a militância no movimento estudantil entre 1966-

68, Gilney é, segundo se diziam na época, da geração anterior. Viveu os conturbados 

acontecimentos do começo da década de 1960, não via muito apelo na agitação 

estudantil da época, preferindo exercer sua militância política “subindo os morros do 

Querosene e do Papagaio, dando apoio à luta dos favelados” (1979: p.11).   

 

Sou da geração 62/64, que viveu o ascenso do movimento de massas 

61/64, sobreviveu ao golpe, perdeu as ilusões reformistas e pacifistas, 

se temperou na luta interna e na reconstrução da Esquerda, e abriu 

novas esperanças no projeto de luta armada (1979: p. 13). 

 

        Gilney acompanhou várias das discussões que esfacelaram o PCB na década de 

1960. Nesta época, já simpatizava com a linha chinesa na disputa ideológica 

internacional. Não aderiu ao PCdoB em 1962, mas também não concordou com a 

expulsão deste grupo por parte da direção do PCB. Foi preso pela primeira vez em 1964 

logo após o golpe de Estado, na época trabalhava no Banco de Desenvolvimento que 

ficava no edifício do Benge, na Praça Sete. Preso em 30 de abril por militares da ID-4, 

percorreu as unidades militares da capital mineira e, por fim, foi levado ao DOPS, onde 

sofreu os primeiros interrogatórios seguidos de espancamentos e ameaças de morte. Foi 

acusado de pertencer ao PCB, o que para ele não foi nenhuma surpresa. Permaneceu 

preso por quatorze dias na Colônia Penal Magalhães Pinto em Ribeirão das Neves, na 

época com dezoito anos de idade (1979: p. 12-13). Sua segunda prisão aconteceu em 

março de 1970, a partir daí ficaria preso nove anos, sete dos quais em juiz de Fora.  

       Outro militante citado como referência nos depoimentos sobre a CORRENTE é 

Hélcio Pereira Fortes. Natural de Ouro Preto, nasceu em 1948 e começou sua militância 

política aos quinze anos em 1963, ingressando no PCB. Depois do golpe de Estado em 

1964, “dedicou-se à tarefa de reagrupar as pessoas que pertenciam ao PCB e haviam se 

desorganizado por conta da repressão policial-militar que se abateu sobre elas” (Dossiê 

dos mortos e desaparecidos Políticos a partir de 1964, 1996: p.91). No movimento 

estudantil, atuou na União Colegial Ouropretense e na Escola Técnica Federal e foi 

presidente do PCB local. Teve destaque nos movimentos em que atuou, conforme o 

depoimento de César Maia. “O Hélcio vinha da Escola Técnica. Ele era secundarista. 
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“Era estudioso, dedicado 24 horas por dia. Ele assumiu a Presidência do Partido 

Comunista Brasileiro de Ouro Preto e a Secretaria Geral"
56

. Foi responsável pela 

entrada de vários militantes no movimento estudantil, os quais mais tarde passariam 

para a CORRENTE, entre eles Marco Antônio Victoria Barros: “E através do Hélcio, 

dessas reuniões do GLTA, eu fui, como se diz, investindo e encaminhando. Foi o meu 

processo de encaminhamento político
57

“. Aliás, a totalidade do PCB local aderiu à 

CORRENTE. Na greve de Contagem em 1968, foi um dos principais articuladores 

representando a CORRENTE, chegou inclusive a travar um debate com o ministro do 

trabalho, o coronel Jarbas Passarinho (1998: p. 152-153). 

        Teve presença ativa nos eventos e nas manifestações artístico-culturais da época 

em sua cidade. “Era um amante da literatura, cinema e teatro” (Direito à memória e à 

verdade, 2007: p.278). Em Ouro Preto, reunia com estudantes no Grêmio Literário 

Tristão de Athayde (GLTA). Foi redator do Jornal de Ouro Preto e A Voz do GLTA, e 

fundou o Cineclube de Ouro Preto. Em 1969, quando a corrente é desarticulada pelo 

DOPS, consegue escapar para o Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros a aderir à ALN, 

desde então participaria de várias ações armadas até sua morte em 1972.  

        A trajetória a seguir é a de Antônio Carlos Bicalho Lana, também natural de Ouro 

Preto. Nascido em 02 de março de 1948, aos dezesseis anos “encontrava-se envolvido 

em atividades políticas em sua cidade” (Mattos, 2002: p. 89). Pertenceu ao movimento 

estudantil secundarista ouropretense, ao mesmo tempo em que militava também no 

movimento operário, junto a Hélcio Pereira Forte e Arnaldo Drumond. Procurava 

contribuir para a organização sindical dos trabalhadores da fábrica de alumínio 

ALCAN, no bairro Saramenha.  

       Foi um assíduo frequentador do GLTA com outros militantes do movimento 

estudantil local que se somaram à CORRENTE. Junto com Hélcio Pereira Fortes, 

participou das edições dos jornais A Voz do GLTA e Jornal de Ouro Preto. Neste 

último, “atuou como repórter, o que lhe proporcionou contato com a situação periférica 
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da cidade, experiência que parece ter lhe marcado” (Mattos, 2002: p. 89). Sua família 

não via com bons olhos seu envolvimento cada vez mais profundo com militância de 

oposição ao regime, frequentemente realizava reuniões políticas nos fundos da casa, 

mas nunca escondeu da família suas ideias políticas. Com essas atividades, compunha a 

direção do PCB em Ouro Preto e, após a cisão em 1967, foi um dos fundadores da 

CORRENTE. 

        No segundo semestre de 1968, mudou-se para Belo Horizonte, no momento em 

que a CORRENTE se preparava para lançar as ações de guerrilha urbana. Assim como 

outros militantes oriundos do movimento estudantil, Lana, a partir de então, envolveria 

profundamente no processo de luta armada. No final de 1968, embarcou junto com 

Ricardo Apgaua para Cuba, onde fariam o treinamento de guerrilha. Em Cuba, ganhou o 

codinome “Cristiano”, teve destaque nos treinamentos guerrilheiros conquistando a 

admiração dos colegas e dos instrutores cubanos 

 

O Causinho era muito admirado pelos nossos professores. Durante todo o 

período de treinamento, ele se destacou. No campo de obstáculos, ele tinha, 

sempre, cronometrado, o melhor tempo. Era o melhor atirador e o mais 

resistente nas marchas. Um modelo de precisão no seu desempenho, no 

esforço e na dedicação. Quase virou uma lenda
58

. 

 

         Concluído o treinamento guerrilheiro, retorna ao Brasil em 1970 em um momento 

difícil para as organizações guerrilheiras, a CORRENTE havia sido desarticulada pela 

repressão em Belo Horizonte e vários militantes foram encarcerados. Carlos Marighella, 

o principal líder da ALN, foi morto no final de 1969. A partir de então, passaria a atuar 

na ALN participando de diversas ações armadas e fazendo várias viagens pelo interior 

do país com o propósito de fortalecer os grupos de fogo da organização, retomar 

contatos com militantes do interior e, principalmente, levantar meios de articular a 

guerrilha rural. Em 1972, Antônio Carlos e mais três militantes são surpreendidos em 

uma emboscada da repressão ao saírem de um restaurante em São Paulo. Os outros três 
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são mortos, e Antônio Carlos, apesar de ferido, consegue escapar do cerco. Veio a ser 

alcançado e morto no final do ano seguinte. Mesmo no período de maior crise para as 

organizações guerrilheiras, recusou-se a sair do Brasil.  

        Outros ex-integrantes da CORRENTE morreriam em 1972 em circunstâncias 

misteriosas. Nesse momento, estavam vivendo na clandestinidade no Rio de Janeiro e 

São Paulo. Enquanto isso, militavam na ALN e no PCBR José Júlio de Araújo, Helber 

José Gomes Goulart e Fernando Augusto Valente da Fonseca. José Júlio de Araújo, 

militante da CORRENTE, em 1968, foi morar em São Paulo, em função da perseguição 

em Minas, depois seguiu para Cuba, onde faria o treinamento guerrilheiro. Ao regressar, 

viveu por um ano no Chile e retornou ao Brasil em 1972. Em São Paulo, vivia em um 

aparelho da organização em companhia de Arnaldo Cardoso da Rocha e Iara Xavier 

Pereira. José Júlio é descrito como uma pessoa autodidata, com gosto pela literatura. 

Nacionalista, não escutava músicas em inglês, preferindo as canções da época, de 

Carlos Lyra e os Festivais da Record. Desde os seus quatorze anos de idade, trabalhava 

no Banco da Lavoura de Minas Gerais e tornou-se militante comunista cedo. Atuando 

pelo PCB, exercia uma militância política sigilosa de forma que as pessoas próximas 

não desconfiavam de sua participação em movimentos de oposição à ditadura.  

          José Júlio foi preso por uma equipe do DOI-CODI em um bar na Vila Mariana, 

em São Paulo. As várias versões sobre sua morte relatam que foi morto ao reagir à 

prisão. É bastante provável que José Júlio veio a ser executado após a prisão e 

interrogatório, foi enterrado como indigente no cemitério de Perus na capital paulista. 

Para os familiares de José Júlio, sua morte foi uma tragédia que prosseguiu durante 

vinte anos. Um dos irmãos de José Júlio conseguiu resgatar os restos mortais no 

cemitério de Perus em 1975 e escondeu os ossos em uma caixa no porão de sua 

residência. Porém, acometido de forte crise depressiva, resultado do irmão, cometeu 

suicídio no ano seguinte. Os ossos foram descobertos pela mãe de José Júlio, que, 

temendo alguma represália, manteve os restos mortais do filho no local. Nos anos 1990, 

um encanador que prestava serviços na residência da família descobriu os restos mortais 

e, assustado, denunciou o fato à polícia. O delegado Miguel Dias Campos abriu 

inquérito contra a mãe e a irmã de José Júlio por ocultação de cadáver. Após todos os 

procedimentos burocráticos, o corpo de José Júlio finalmente pôde ser enterrado pela 

família em 6 de novembro de 1993, no cemitério Parque da Colina, na presença de 
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familiares, ex-companheiros de militância, representantes de Movimentos de Direitos 

Humanos e Anistia (1996: p. 160-161; 2007: p. 308-309).  

         Helber José Gomes Goulart era natural de Mariana. Da geração de 1964, 

pertenceu ao Grupo dos Onze e, por influência do pai, antigo militante do PCB, tornou-

se também militante comunista. Trabalhou durante um tempo na construção de uma 

hidrelétrica em Mato Grosso, retornando a Mariana e depois para Ouro Preto em 1968 e 

1969, quando passou a integrar a CORRENTE. Passou a viver clandestino em São 

Paulo em 1971, já como militante da ALN. As circunstâncias da sua morte são 

semelhantes ao que ocorreu com José Júlio Araújo, preso conduzido ao DOI, 

interrogado, torturado e posteriormente executado. Foi enterrado como indigente em 

vala clandestina de Perus. Sua família só conseguiu recuperar o corpo em 1992 (1996: 

p. 189). Fernando Augusto Valente da Fonseca atuou, por pouco tempo, na 

CORRENTE, logo em seguida passou a fazer parte do PCBR. Foi preso em Recife/PE e 

trazido para o Rio de Janeiro. Foi morto em dezembro de 1972 com outros três 

militantes do PCBR, seus corpos foram levados para local ermo colados em um carro e 

incinerados (1996: p. 145).            

 

O movimento estudantil rumo à radicalização política 

 

          Um dos principais núcleos do movimento estudantil em Minas Gerais era a 

cidade de Ouro Preto. Nesta cidade turística, ficava localizada a Escola de Minas de 

Ouro Preto, uma das mais bem conceituadas instituições de ensino superior do país, 

instituída durante o reinado de Dom Pedro II em 1876. Segundo José Murilo de 

Carvalho (2002),“sua criação não se deu por motivos puramente econômicos, uma vez 

que não havia demanda por engenheiros de minas e geólogos em uma sociedade 

cafeeira. Mas sim, por motivos ideológicos”. Diversas personalidades ilustres da 

pesquisa científica e da política mineira e brasileira foram formadas nesta instituição, 

como Getúlio Vargas e Carlos Chagas. O nível de exigência nas avaliações era rigoroso. 

 

A Escola de Minas era extraordinária, ótima qualidade. O nível de exigência 

era brutal. Você inevitavelmente repetiria se não estudasse. Até era possível 

colar uma coisinha, colar outra coisinha, mas não tinha condição de você 
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passar de ano em matéria alguma sem muito sacrifício, sem usar bem a 

“República” para estudar. Fazia-se a farra, mas estudava-se
59

. 

 

         A partir de 1969, a instituição é incorporada à Universidade Federal de Ouro 

Preto, mas permanece o legado da Escola de Minas até os dias de hoje no imaginário 

social mineiro e brasileiro. Neste trecho do depoimento, Maia fala sobre a convivência 

com diversas gerações.  

 

Também tinha. Quer dizer, havia na Escola duas gerações de professores: a 

geração da escola tradicional e a geração de uma escola que buscava ser 

mais aberta, mais flexível. Tinha ex-alunos que eram professores. E que na 

verdade alguns deles chegaram a conviver com alunos, que conviviam 

conosco. E tínhamos uma relação direta ou indireta com os ex-alunos, que 

gerava um ambiente progressivamente mais flexível. O que não existia até 

1965. A Escola de Minas era uma espécie de catedral. Você se formava na 

Escola de Minas e já saía empregado lá em cima. Falava-se da “máfia” dos 

ex-alunos de Ouro Preto, que controlava a Usiminas, a Vale do Rio Doce, a 

Petrobrás
60

.  

 

          O movimento estudantil foi a base principal da CORRENTE. Era constituído em 

sua maioria por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), das 

Escolas de Minas e Farmácia de Ouro Preto. Já o setor estudantil secundarista era 

proveniente da Escola Técnica da antiga capital mineira. Mario Roberto Galhardo 

Zanconato, estudante de medicina na UFMG, era o líder do setor estudantil. Na Escola 

de Minas de Ouro Preto, militavam Lincoln Ramos Viana, Pedro Carlos Garcia Costa, 

Abelardo Magalhães, Athauaupa Valença Padilha e César Epitácio Maia. Este foi preso 

no 30º Congresso da UNE em Ibiúna/SP 1968, representando a CORRENTE. Na Escola 

de Farmácia Ione Lima, na UFMG, Mário Roberto Galhardo Zanconato.  No 

movimento estudantil secundarista, na Escola Politécnica ligada à Escola de Minas, 

havia Antônio Carlos Bicalho Lana, José Júlio Araújo, Marília Angélica do Amaral e 

Ricardo Apgaua. 

         O setor estudantil da CORRENTE compunha suas atividades com discussões e 

orientação política entre os estudantes, reivindicações estudantis, pichações com 
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expressões de protesto contra a ditadura e panfletagem em torno das universidades e nas 

portas das fábricas em Ouro Preto e na Cidade Industrial (Contagem). No setor operário 

da organização, teve destaque Hélcio Pereira Fortes, e entre os servidores públicos teve 

destaque Gilney Amorim Viana.  

        Após o golpe de Estado em 1964, o movimento estudantil foi um setores mais 

expressivos de oposição e combate ao regime ditatorial. O movimento estudantil serviu 

também como um polo de atração para as organizações e novos partidos clandestinos de 

esquerda, que rompiam com suas organizações matrizes e enveredavam para a luta 

armada como forma de resistência ao regime. No final da década de 1960, 

principalmente com os confrontos entre estudantes e policiais nas ruas das principais 

cidades brasileiras, foram editadas várias medidas governamentais visando ao 

enfraquecimento e à desarticulação do movimento estudantil, como o Decreto – Lei nº 

477, de 26 de fevereiro de 1969. A construção de uma legislação autoritária almejando o 

enquadramento e a desarticulação do movimento estudantil demonstra de forma precisa 

a preocupação do governo com a oposição vinda deste setor e das instituições de ensino. 

A partir de então, as universidades federais, por exemplo, ficaram sujeitas ao controle 

interno por parte do setor de segurança do regime, principalmente com a criação de 

seções voltadas à espionagem política dentro das instituições de ensino superior
61

, 

comprovando a intensa preocupação do regime com este setor. Estudantes que 

militaram na CORRENTE, como Lincoln Ramos Viana e Pedro Carlos Garcia Costa, 

foram expulsos da Escola de Minas de Ouro Preto com base no Decreto 477, conforme 

comentou o próprio Lincoln: 

 

Quando o movimento estudantil a nível nacional adquiriu uma força muito 

grande com as passeatas do Rio de Janeiro, o governo militar para tentar 

diminuir esta força baixou um decreto-lei dizendo que todo aluno de uma 

universidade que fosse tido como “subversivo”, ou seja, que tivesse 

participação em atividades políticas poderiam ser enquadrados neste decreto 

e ser impedido de estudar em qualquer universidade durante três anos. Então, 

lá em Ouro Preto eu e o Pedro fomos enquadrados neste decreto. Foi 

simplesmente uma conversa de uma meia-hora com algumas perguntas com 

o secretário da Escola. Fechou-se o processo e o Ministro da Educação da 

época (Tarso Dutra) assinou uma portaria nos enquadrando. E fomos 
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expulsos da Escola de Minas de Ouro Preto. Eu estava passando do 4º para o 

5º ano de Geologia, faltava apenas fazer as provas finais. Nem isto foi 

permitido e perdi todo o 4º ano. Era 17 de Novembro de 1969
62

.  

 

         Só enfatizando, um dos cenários do nascimento da Corrente Revolucionária de 

Minas Gerais, além de Belo Horizonte, foi a cidade turística de Ouro Preto na região 

Central do Estado. A cidade foi um dos centros de resistência dos estudantes contra a 

ditadura. Até os dias de hoje, recebe estudantes de várias partes do país. Lá fica 

localizada a tradicional Escola de Minas de Ouro Preto, famoso centro de formação 

profissional e intelectual por ter no quadro de egressos elementos ilustres das elites 

política mineira e nacional. Várias lideranças centrais do movimento estudantil mineiro 

e nacional saíram de Ouro Preto em fins da década de 1960. 

          O movimento estudantil representou um dos principais setores da sociedade civil 

que se opuseram à ditadura civil-militar instalada no Brasil a partir de 1964. No período 

pré-golpe, boa parte do movimento estudantil brasileiro estava articulado em torno das 

plataformas reformistas do governo João Goulart (1961-1964). As principais 

organizações políticas com representatividade no movimento estudantil eram o PCB, a 

POLOP e a AP. Com a derrota sofrida pelas esquerdas em 1964, tais organizações vão 

passar por um progressivo processo de fragmentação e esvaziamento em suas fileiras, 

abrindo espaço para novas organizações que vão surgindo com as dissidências internas 

da POLOP esobr,etudo, do PCB, entre 1961 e 1971
63

. 

         Com o golpe de Estado em 1964, os diretórios estudantis e centros acadêmicos 

foram fechados e o governo de exceção interveio em diversas universidades, de início 

demitindo professores acusados de práticas subversivas e removendo reitores e 

nomeando “interventores” de confiança do novo regime. Os militares começaram 

tomando uma série de medidas antipopulares como arrocho salarial, desmobilização dos 

organismos sindicais, cassações, aumento das anuidades escolares e do preço do 

“bandejão” nas universidades. A Lei Suplicy (Nº 4.464) colocou as entidades estudantis 
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em um estado de semiclandestinidade. A União Nacional dos Estudantes (UNE), suas 

seções estaduais, as UEEs, e as representações dos estudantes secundaristas estavam 

proibidas de realizar quaisquer atividades. Mesmo assim, greves e manifestações eram 

convocadas e as entidades continuavam elegendo seus representantes e realizando seus 

congressos na clandestinidade (ARAUJO, 2007: p. 157). A resistência dos estudantes à 

ditadura ganha impulso pelas restrições impostas pelo regime à autonomia das 

universidades, a exonerações arbitrárias de professores e ao fechamento da UNE. Eram 

uma forte oposição contra a reforma universitária pretendida pela ditadura.   

         Uma das maiores lutas dos estudantes brasileiros na década de 1960 era contra o 

acordo MEC-USAID, que foi uma resposta da ditadura civil-militar às reivindicações de 

reforma universitária que vinham ocorrendo desde o governo João Goulart (1961-64). A 

partir da firmação desse acordo, o Brasil passaria a adotar o modelo de ensino norte-

americano, uma reforma do ensino que iria do ensino básico até o superior. O acordo foi 

entendido como uma ingerência injustificada e descabida do governo norte-americano 

na educação brasileira, denunciando a submissão à ideologia dos Estados Unidos, bem 

como os aspectos tecnicistas que enxergavam no acordo. Nesta luta, os estudantes 

chegaram a receber apoio de vários intelectuais e professores universitários. Em 1968, 

vários pontos do acordo são implantados. Em dezembro deste ano, o governo edita o 

AI-5 (ARAUJO, 2007: p. 158). A geração do movimento estudantil caminhou para a 

dispersão forçada e muitos estudantes vão para as prisões ou o exílio e, também passam 

a militar na clandestinidade, alguns de forma pacífica e outros exercendo a violência 

revolucionária.    

 

Ouro Preto e a atmosfera cultural dos anos 1960 

 

          A cidade de Ouro Preto da década de 1960 vivia um interessante paradoxo. De 

um lado, um grande número de estudantes oriundos de diversas regiões do estado e do 

país trazia consigo todo um repertório de novas ideias, de mudança de costumes e 

diversas discussões sobre emancipação em voga na época, uma enorme vontade de 

participação e toda uma efervescência cultural e artística. Por outro lado, havia uma 

população nativa caracterizada em sua maioria por um conservadorismo católico e 

patriarcal típico do interior do Brasil. Não eram raros, portanto, os choques entre 
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estudantes e a população nativa. Marco Antônio Victória Barros resumiu sua 

experiência como estudante em Ouro Preto no final dos anos 1960 assim: 

 

...e eu naquele momento eu tive conflitos na Escola Normal em Ouro Preto, 

porque eu arrumei uma namorada, posteriormente que foi da CORRENTE, a 

Maria Angélica do Amaral. E eu fui praticamente expulso da Escola Normal 

por causa da namorada, tal era o conservadorismo da elite lá de Ouro Preto. 

Da Dona Lalá, que chamou minha mãe lá na secretaria, pois aquilo era uma 

coisa diferente que tinha em Ouro Preto. Era o meu estilo: cabelo comprido, 

tinha o apelido de “play”, que gostava de jogar futebol e fazer ginástica. E aí 

foi um choque naquela sociedade conservadora de Ouro Preto. Era uma 

sociedade paradoxal, porque tinha o conservadorismo e tinha uma juventude 

que vislumbrava as ideias mais avançadas. Era um negócio paradoxal. 

Interessante é que essa juventude, como diz, a população de Ouro Preto era 

conservadora, e em contrapartida ela tinha uma população estudantil muito 

grande, de pessoas oriundas de todo lugar, e inclusive diferente de hoje, pelo 

que o Arnaldo Costa me falou. Porque antigamente a Escola de Minas de 

Ouro Preto, a Escola de Engenharia de Ouro Preto, ela tinha fama no Brasil 

inteiro. Então as pessoas normalmente não só vinham do interior de Minas, 

como de vários estados. (...). Então, em Ouro Preto tinha uma composição 

muito diferente. Então, essas pessoas que vinham destes lugares eram 

pessoas que vinham com ideias diferentes. Imagina eu que, apesar de vir do 

Sul de Minas, eu já vinha com ideias menos conservadoras, mais avançadas, 

de ter namorada, de andar com roupas diferentes, de cabelo diferente, isso 

chocou a Escola Normal, pelo fato de eu arrumar uma namorada, de andar de 

mãos dadas na escola. Isto foram coisas que Ouro Preto não aceitava em 

determinados lugares. Essa juventude que veio destes lugares todos, 

principalmente as capitais, lá do Paraná, do Rio de Janeiro etc., eram pessoas 

que tinham ideias diferentes, e inclusive comportamentos diferentes. Isso aí 

foi um paradoxo. E as pessoas vindas de fora que não moravam com pai e 

mãe eram consideradas pessoas que estavam sugando a cidade, e não eram 

considerados nativos. Então Ouro Preto tinha essas pessoas conservadoras 

que são nativos, e as pessoas de fora que vinham com ideias diferentes, que 

vinham com arte... e tinha pintores e escritores. Para você ter ideia, Sartre e 

Simone de Beauvoir passaram uma temporada em Ouro Preto. Vinicius de 

Moraes, Scliar, Portinari, e uma série de pessoas
64

. 

 

         Um importante momento em Ouro Preto nesta época foi a criação do Festival de 

Inverno em 1967, o evento tornou-se uma referência cultural em Minas Gerais e no 

Brasil. Pessoas de várias partes do Brasil e do exterior vinham até Ouro Preto para 

participar do evento. O Festival de Inverno foi concebido a partir da iniciativa de 

professores do curso de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais como 
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uma proposta de extensão da atividade artística e cultural na sociedade. O evento 

agregava espetáculos de toda magnitude: cinema, teatro, música, danças e exposições de 

artes plásticas. Vários nomes importantes das artes na época participavam do Festival, 

como os dramaturgos Augusto Boal, fundador do Teatro do Oprimido e José Celso 

Matinez Corrêa, do Teatro Oficina, entre outros artistas de renome. O então estudante 

Pedro Carlos Garcia Costa comenta a respeito. 

 

E a cidade adquiriu um colorido diferente em função desta prática de se criar 

lá o Festival de Inverno que congregava estudantes do Brasil inteiro, não só 

estudantes, mas pessoas interessadas na arte e na cultura. E você tinha um 

mês de intensíssima movimentação cultural na cidade, com apresentação de 

peças de teatro, grupos de danças, apresentações de performances, cursos de 

pintura, cursos de interpretação de arte. Enfim, cursos de aperfeiçoamento, 

de aprofundamento e de introdução a diversos elementos da cultura
65

. 

 

           Um dos espaços desta efervescência cultural, numa cidade com características 

um tanto sui generis, era o Grêmio Literário Tristão de Athayde (GLTA). Era um 

espaço para discussões das novas ideias então em voga, frequentado por estudantes de 

esquerda, intelectuais e artistas. Lá era discutida literatura, cultura, problemas nacionais, 

conjuntura política nacional e internacional. Exibiam-se filmes, era frequentado por 

muitos militantes de organizações de esquerda e do movimento estudantil. O GLTA 

editou dois jornais neste período, A Voz do GLTA e Jornal de Ouro Preto. (MATTOS, 

2002: p. 89). Foi dirigido nesta época pela figura do padre José Pedro Mendes Barros, 

sacerdote que não compartilhava com as ideias conservadoras presentes no Brasil da 

conturbada e criativa década de 1960. O padre Mendes, como era chamado, foi o 

fundador e presidente do GLTA, introduziu ideias inovadoras em Ouro Preto, era 

dirigente da Juventude Universitária Católica (JUC) e Juventude Operária Católica 

(JOC). Exerceu docência em vários colégios e seminários da região, publicou Análise 

Sintática, obra pioneira na abordagem da nomenclatura da língua portuguesa que lhe 

deu reconhecimento nacional e internacional. O padre Mendes teve todo o seu trabalho 

voltado para a juventude e foi precursor do teatro na cidade, pois também dirigia peças e 

propunha diversos eventos tidos como avançados para a época.  
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          Em relação ao teatro, desde fins da década de 1950, havia uma preocupação em 

renovar a dramaturgia brasileira, o que acaba por aproximá-la da política como forma de 

sintonização com a realidade que vivia até então. Diversos artistas manifestaram 

interesse em popularizar a arte e a cultura brasileira, aproximando-a da maioria da 

população, como o caso dos Centros Populares de Cultura (CPC), o Teatro de Arena e 

Teatro Opinião. “Além da campanha de conscientização popular pela “revolução 

brasileira”, centrava-se no esforço de defesa da cultura nacional e da garantia de 

mercado para os artistas brasileiros” (RIDENTI. 2010: p. 66). O nome do GLTA era 

uma homenagem a Alceu Amoroso Lima, que, como literário, adotou o nome de Tristão 

de Athayde, foi o patrono do GLTA. Ao longo de sua trajetória, intercambiou suas 

posições políticas do conservadorismo católico e de simpatizante de regimes 

caracterizados como fascista, por exemplo o do general Francisco Franco na Espanha, a 

de escritor progressista e adversário do regime militar na década de 1960.  

         Devido ao contexto efervescente, do ponto de vista político e cultural, Ouro Preto 

era considerada uma cidade mineira atípica. Havia o que se chamou de conservadorismo 

nativo por parte da elite e da população da cidade e, paradoxalmente, uma parte 

significativa de uma população flutuante de universitários oriundos de diversas partes 

do país, que chegavam com novas idéias e padrões de comportamento distintos. Em 

alguns momentos, vão chocar com a população autóctone. A despeito do 

conservadorismo nativo apontado por Marco Antônio Barros, Ouro Preto era uma 

cidade mais progressista do ponto de vista cultural do que Belo Horizonte. 

         Isso porque era uma cidade menor do ponto de vista espacial, uma cidade turística 

com todo um conjunto arquitetônico barroco e seu patrimônio histórico e cultural do 

século XVIII. Ouro Preto era um pólo de atração para intelectuais, artistas e pessoas 

interessadas em discutir novas idéias e as transformações socioculturais do período em 

espaços como o GLTA. Belo Horizonte, sendo uma cidade maior, automaticamente 

empurrava as pessoas pelos mais variados espaços, dificultando qualquer agregação 

maior deste ponto de vista. 

 

Na época BH era uma cidade completamente conservadora, e por ser uma 

cidade muito maior, a sua capacidade de dispersão era muito maior. O 

encontro com este tipo de pessoas mais iluminadas, pessoas mais voltadas 

para a cultura era muito mais difícil. Então, em Ouro Preto, pelo fato de você 

sair como onde eu morava no (Bairro) Antônio Dias, por exemplo, e já subia 
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na Praça Tiradentes e ali já encontrava o Estevão pintando a rua, ali de noite 

passava e tinha um bar ali que de repente estava lá o Amazonas tocando 

violão, aí pintava um cara lá de Belo Horizonte, um músico. Aí teve um 

festival de música popular brasileira que teve lá uma eliminatória, e nós 

estivemos lá com o Geraldo Vandré, estivemos lá com aquela Tuca, 

estivemos com uma série de artistas (...). Depois ia lá para o Grêmio 

Literário Tristão de Ataíde, que tinha uma sede lá na Casa dos Contos, uma 

salinha onde lá tinha livros, tinha pessoas discutindo política e a situação da 

conjuntura atual. E a conjuntura mundial era a Guerra Fria onde o mundo foi 

polarizado entre praticamente duas tendências, a proposta socialista e a 

proposta capitalista (...). Então essa é a conjuntura internacional na época, 

uma conjuntura extremamente conflitante um processo já avançado da 

Guerra do Vietnam, que foi uma guerra, que eu vi até hoje o José Dirceu 

falando na televisão que os Estados Unidos perdeu a guerra dentro do 

próprio Estados Unidos na medida do protesto da população norte-americana 

e do mundo todo. Politicamente não se tinha como ganhar aquela guerra, 

mas uma situação eu não digo que com certos encaminhamentos como estes 

agora do Iraque em que o mundo todo já está contra, mas que vai existir de 

qualquer forma. Agora, o que acontece é isso: a Guerra Fria do plano 

internacional, e o Brasil fazendo parte deste contexto é definido como um 

aliado a qualquer preço das potências capitalistas, de um lado da guerra. E a 

partir esta história eu não preciso contar, nesta conjuntura teve um golpe de 

estado contra o João Goulart, que era um governo que queria fazer reformas 

aprofundadas e radicalizar a democracia. Ele quis fazer reformas populares 

como a reforma agrária, a nacionalização das empresas. O resultado: o golpe 

de estado. E os lugares onde se ventilavam esta discussão, onde as coisas 

eram discutidas, um dos lugares, talvez um dos maiores lugares eram o 

Grêmio Literário Tristão de Ataíde. Lá convergiam pessoas organizadas e 

simpatizantes de organização, pessoas liberais que não encontraram eco e de 

uma certa forma não faziam parte de um ponto de vista pessoal e intelectual 

daquela população nativa de Ouro Preto, da população conservadora 

mineira, da FOP. Eu acho que é um negócio interessante colocar o Grêmio 

Literário Tristão de Ataíde como um lugar de convergência de todas as 

pessoas que vislumbraram e discutiam uma saída para a situação sócio-

política-econômica que se vivia naquele momento
66

.  

 

         Belo Horizonte é descrita por Barros como uma cidade conservadora, o que 

também é apontado por Ridenti: “apesar do clima preponderantemente conservador, 

também vivia na época certa efervescência cultural de esquerda” (2000: p. 74). Os 

espaços dessa vida cultural na capital mineira eram lugares como o cineclube, o Centro 

de estudos Cinematográficos, até mesmo algumas redações de jornal como o Diário de 

Minas, O Estado de Minas (2000: p. 74-75). Outro jornal da época famoso pela 

oposição contundente aos governos mineiro e federal era O Binômio, era um jornal indo 
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na contramão do conservadorismo das elites mineiras, era citado como “o jornal que 

virou Minas de cabeça para baixo”.  

          Certa vez, uma de suas matérias criticou o general João Punaro Bley, comandante 

da ID-4, pela posição diante da crise aberta com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, 

pela postura autoritária do militar de querer prender deputados que defendiam a posse 

de João Goulart e cercar a Assembleia Legislativa de Minas com tropas militares, além 

de querer censurar a imprensa e prender estudantes e sindicalistas. O general foi até a 

sede do jornal e pegou o responsável pela redação pela gola da camisa. Isso deu início a 

uma briga em que o general saiu com o nariz quebrado. Inconformado, o militar 

regressou com duzentos soldados e quebraram toda a sede do jornal. Depois de algum 

tempo, continuou a funcionar normalmente até ser fechado definitivamente em 1964
67

.      

         Voltando ao contexto cultural em Belo Horizonte, a cidade, depois de 1964, 

sediou os neovanguardistas nas artes plásticas (2000: p. 75), entre eles Guido Rocha. 

Foi também onde começou um dos movimentos musicais mais marcantes da época, o 

Clube da Esquina, com Milton Nascimento, Fernando Brant e os irmãos Lô e Márcio 

Borges, além de outros músicos e compositores de prestígio. De acordo com Starling 

(2004), o movimento Clube da Esquina costuma ser lembrado de duas maneiras 

distintas: “primeira, pela figura de Milton Nascimento – que foi o elemento catalisador e 

o lugar de inspiração do movimento. Segunda: pela criação de uma cena sonora muito 

complexa e muito sofisticada” (2004: p. 222). Podemos acrescentar ainda pela presença 

do romantismo revolucionário – aqui entendido da mesma forma que é utilizada por 

Ridenti – em composições como Trem de doido, Nada será como antes, entre outras. 

Em 1968, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos compuseram a canção Menino, em 

homenagem a Edson Luís, estudante secundarista baleado pela polícia no Rio de Janeiro 

durante uma manifestação, “que só seria gravada anos depois, uma vez que os autores e 

sua turma não queriam parecer oportunistas, segundo Márcio Borges” (2000: p. 75). A 

lembrança da morte de Edson Luís inspirou também a composição de Coração de 

estudante, em 1983, que virou um hino entoado pelas multidões no movimento pelas 

eleições diretas no final da ditadura.      

                                                           
67

 A reportagem sobre este episódio envolvendo um jornalista José Maria Rabelo e o general Punaro Bley 

encontra-se neste link:  http://www.almanacre.com/2011/07/surra-no-general.html. Acesso: 08-3-2013.  



121 
 

         Marcelo Ridenti destaca a importância dos artistas e intelectuais de esquerda no 

século XX brasileiro. De acordo com o autor, “a agitação artística e cultural nos anos 60 

não se restringiu ao Brasil, mas se deu em escala internacional, da mesma forma que a 

opção pela guerrilha também não foi específica dos brasileiros” (RIDENTI. O fantasma 

da revolução brasileira. 1993: p. 75). Ao analisar a trajetória de artistas e intelectuais de 

esquerda na sociedade brasileira da década de 1960, Ridenti utiliza uma hipótese 

levantada pelo historiador britânico Perry Anderson em artigo em que critica o livro 

Tudo que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman. Para ele,  parece ter aplicação 

genérica válida quanto ao caso brasileiro.  

          Ridenti examinou a hipótese de Anderson em três coordenadas históricas. Na 

primeira delas, o autor destaca o salto na industrialização e o surto desenvolvimentista 

no governo Juscelino Kubitschek, as lutas contra o poder remanescente das oligarquias 

rurais, as manifestações políticas e culturais, o impulso revolucionário respaldado pelos 

movimentos populares (1993: p. 77). Em relação às características de um Brasil ainda 

arcaico, é caracterizado pela presença de oligarquias rurais. Os CPCs da UNE, o Teatro 

de Arena, o Cinema Novo (por exemplo, os filmes deus e o diabo na terra do sol, o 

dragão da maldade contra o santo guerreiro, de Glauber Rocha, e Os fuzis, de Rui 

Guerra) e algumas músicas como funeral de um lavrador, de Chico Buarque, são alguns 

dos exemplos mais emblemáticos da época. Muitos desses artistas e intelectuais do 

período empenharam em retratar o arcaísmo ainda presente na sociedade brasileira, 

“identificaram-se com o camponês explorado, no qual estaria enraizada a genuína arte e 

sabedoria do povo” (1993: p. 77). A identificação com os deserdados da terra parece ter 

se tornado mais forte após 1964, justamente quando o cerceamento das liberdades 

artísticas e culturais se tornaria realidade, e o apego às tradições pré-capitalistas tornou-

se para muitos uma forma de resistência cultural à modernização conservadora (1993: p. 

77).  

            A segunda diz respeito ao processo de avanço industrial e tecnológico. Gerando 

experiência que fortalece principalmente o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), 

com a implantação da indústria automobilística, a construção de Brasília, há uma 

mudança de visão a respeito de interior do Brasil, que passa a ser visto como um espaço 

de possibilidades de desenvolvimento da civilização brasileira. No meio artístico, havia 

os concretistas e vanguardistas, que defendiam a modernização nas artes e em todas as 

áreas, na crença de que o progresso técnico e industrial era uma condição emancipadora 
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independente do caráter de classe, era visto como uma superação do imperialismo norte-

americano e da exploração oligárquica dos trabalhadores rurais, numa interpretação 

política bem próxima do PCB.  Depois do golpe de Estado, até como forma de 

resistência à modernização industrial e tecnológica imposta pelo regime, muitos artistas 

vão redirecionar seus trabalhos para uma proposta estética anterior a 1964, ressaltando o 

apego às tradições populares pré-capitalistas (seriam expoentes: Geraldo Vandré na 

música popular, Antônio Callado de Quarup e Ferreira Gullar na literatura etc.). (1993: 

p. 78).  

          E a terceira coordenada histórica estava presente no Brasil da década de 1960, no 

imaginário social, tão presente que o golpe de Estado designou a si próprio “revolução 

de 64”, com o propósito de buscar legitimação perante o público. De acordo com 

Ridenti (1993), a ideia de revolução antes de 1964 era pensada entre o meio artístico, 

intelectual e a militância de esquerda, “como revolução anti burguesa, pela via eleitoral, 

de libertação nacional, anti-imperialista e antilatifundiária, para supostamente vir a ser 

socialista numa etapa seguinte, quando as forças produtivas capitalistas estivessem 

suficientemente desenvolvidas” (1993: p. 79). A desarticulação dos movimentos de 

esquerda em 1964, sem resistência, coloca em xeque as posições dominantes no PCB. 

Mas a ideia de revolução, em suas variadas vertentes, continua a povoar o imaginário 

dos setores sociais engajados na oposição à ditadura, caracterizando o debate político 

das esquerdas, sobretudo a partir de 1968. “Enquanto alguns, por exemplo, inspirados 

na Revolução Cubana, restringiam-se a propostas de mudança nas estruturas 

econômicas, outros faziam a antropofagia do Maio francês, do movimento Hippie, da 

contracultura e de outras experiências internacionais, propondo uma transformação que 

passaria pela revolução nos costumes (1993: p. 79)”.   

         É neste contexto político e cultural que se levantam os jovens do movimento 

estudantil em Ouro Preto. O espaço de agregação de pessoas interessadas em discutir as 

transformações sociais, políticas e culturais, de formação de opinião, de troca de 

experiências, era o Grêmio Literário Tristão de Athayde, para onde convergiam diversos 

estudantes na antiga capital. O GLTA possuía uma diretoria informal composta pelos 

grupos políticos atuantes em Ouro Preto, havia Hélcio Pereira Fortes e Antônio Carlos 

Bicalho Lana, na época pertencentes ao PCB. Representantes da AP também 

compunham a diretoria. Era uma diretoria que organizava as atividades culturais do 

grêmio, agora havia formalidade, em relação ao Padre Mendes, o qual era o responsável 
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pela coordenação e administração do GLTA. Nas reuniões do GLTA, cada participante 

propunha apresentar algum trabalho e enquetes, fazendo posteriormente uma discussão 

ao final de cada apresentação. Neste espaço, havia também música, com rodas de violão 

feitas pelos estudantes, e peças de teatro propostas pelos artistas que frequentavam o 

local. Essas peças eram apresentadas no Teatro Municipal de Ouro Preto, ao qual 

estudantes e artistas tinham acesso rápido e com pouca burocracia (BARROS. In: 

MACHADO (Org.), 2003). Conforme comenta Marco Antônio Victória Barros:             

 

Quer dizer, era um lugar que fomentava e aglutinava a cultura, aglutinava as 

ideias culturais daquela época e com possibilidade de discutir. 

Necessariamente não era só no GLTA que acontecia isso (...). E o GLTA foi 

a base da minha agregação (com o pensamento), da minha relação com a 

esquerda. Eu era um cara que era insatisfeito (...). Para você ter uma ideia eu 

tomei horrores pela Escola Normal, porque não aguentava ir para a aula. Eu 

era um cara que queria namorar, queria dançar, queria ouvir músicas, queria 

não sei o que, queria a vida, queria saúde, e num dado momento deparei com 

aquele conservadorismo terrível. Por incrível no sul de Minas, lá em Três 

Corações as coisas eram mais abertas um pouco, por razões que uma cidade 

com mais sol, e Ouro Preto era uma coisa fechada e cinzenta, uma coisa 

assim meio “de casa”. Lá não, lá tinha um lugar para nadar no Rio, para 

fazer não sei o que. Por razões ou outras, eu também não tinha muita 

capacidade de compreender porque tinha 13 e 14 anos e não teria uma visão 

completa e aprofundada. Não teria nem idade para isso. Mas me sentia 

melhor lá em Três Corações. E então eu era um cara contestador. Mesmo 

assim na Escola Normal num primeiro momento eu fui eleito Presidente do 

grêmio da Escola Normal, no primeiro ano que eu estava lá eu fui eleito 

Presidente do Grêmio. Eu era uma pessoa que buscava o meu espaço. Eu 

tinha necessidade, eu sentia a necessidade de ter mais liberdade, e aquela 

cidade não proporcionava. Eu estava ali porque meu pai foi transferido para 

BH, e achou preferível que nós morássemos ali. Mas eu me sentia chocado, 

eu não gostei de ter ido para Ouro Preto. Achei uma cidade fechada para o 

meu esquema. E porque a minha família era considerada uma família 

tradicional de Ouro Preto. Apesar de o padre Mendes ser uma pessoa que 

negava esta tradição na prática, mas não deixava de ser uma família 

tradicional de Ouro Preto, a família Mendes Barros de Ouro Preto, a família 

que tinha professores, pessoas formadas na Escola de Minas e na Escola de 

Farmácia, tinha o meu tio Ney que era professor da Escola de Farmácia, 

tinha vários clínicos formados que eram professores (trecho não 

compreendido). Então aquilo me chocou um pouco. Mas ao mesmo tempo 

esse aspecto de Ouro Preto que eu te expliquei, essas ideias que partiram de 

todos os cantos do país e que se concentravam, e ali era fácil de se 

influenciar, porque você não tinha que fazer grandes deslocamentos. Eu 

conhecia a pessoa e daqui a cinco minutos se tornava amigos e coisa assim e 

pelo tamanho da cidade proporcionava esse tipo de encontro a toda hora, isto 

foi gratificante. E muitos lugares fundamentais para me sentir com essas 

ideias foi o Grêmio Literário Tristão de Ataíde. Para mim e para todas as 
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pessoas que eu conheci, tipo o Hélcio, tipo o Causin, tipo o Arnaldo 

Drummond, tipo o Victor Godoy
68

 (...). 

 

           Foi então neste contexto sociocultural que é formada a militância de esquerda em 

Minas Gerais. É interessante o paradoxo traçado pelos ex-militantes da CORRENTE, 

uma cidade que na época convivia com um conservadorismo intrínseco de boa parte da 

população nativa e com a circularidade de novos valores e paradigmas que ganhavam 

notoriedade na época. Principalmente entre os jovens estudantes de outras regiões de 

Minas e do Brasil que para lá se dirigiam para estudar. E a Corrente Revolucionária de 

Minas Gerais surge neste contexto de florescimento artístico-cultural de vontade de 

participação e engajamento político. Foi um florescimento cultural e político 

caracterizado por Ridenti como romântico-revolucionário, pautado na valorização da 

ação coletiva dos seres humanos para mudar a História. 

          Retomando a questão do romantismo revolucionário, Ridenti apontou diversos 

tipos e subtipos específicos deste romantismo, desde a vertente jacobina e humanista 

(presentes no Iluminismo do século XVIII), até as mais libertárias. Neste espaço da 

pesquisa, não é possível elencarmos todas as tipologias esboçadas por Löwy e Sayre e 

citadas por Ridenti. Podemos então falar em romantismos revolucionários, no plural, 

atestando a diversidade da categoria
69

.  O subtipo do romantismo a que se refere nosso 

objeto discussão é o Romantismo marxista. No entanto, esses autores advertem que há 

ambiguidade entre marxismo e romantismo, “pois até os autores marxistas “mais 

atraídos por temas românticos conservam uma distância crítica, inspirada pela herança 

progressista do iluminismo”, a qual é critica de qualquer recuperação nostálgica do 

passado” (RIDENTI, 2000: p. 30). O tema é amplo e complexo, pode gerar certa 

polêmica, por isso os autores são cautelosos, preferindo “às vezes falar em autores 

marxistas com sensibilidade romântica, em vez de marxistas românticos” (2000: p. 30). 

No entanto, essa corrente teria uma diferença dos outros romantismos revolucionários, 

uma vez que seu ponto de partida é a luta de classes. O proletariado e outros grupos 
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oprimidos seriam os principais agentes do processo revolucionário ou de libertação, e as 

forças produtivas modernas seriam utilizadas em uma economia socialista (2000: p. 30).  

         Tal romantismo está presente nos movimentos artísticos, culturais e políticos da 

Nova Esquerda, é também o romantismo de vanguarda. De acordo com Ridenti, o 

romantismo revolucionário esteve presente em diferentes versões, tanto no programa 

dos grupos de esquerda, como na produção artística e cultural das décadas de 1960 e 

1970. Valorizava-se o interior do Brasil, a ação dos camponeses e das massas populares, 

em cujas lutas havia engajada uma intelectualidade orgânica de esquerda, além de 

artistas que retratavam esse romantismo revolucionário na música popular, nas peças 

teatrais e nas artes plásticas.  

         A utopia desses anos era a revolução que ganhava corações e mentes, não a 

democracia e a cidadania, como seria anos depois, tanto que o grupo que articulou o 

golpe de Estado e depôs o presidente autodenominou como “Revolução de 1964” 

(2000: p. 43-44). A utopia romântico-revolucionária estava presente nas atividades 

políticas, artísticas e culturais dos estudantes e militantes revolucionários de Ouro Preto, 

nos espetáculos teatrais representados pelos estudantes no Teatro municipal, nas 

canções, no Festival de Inverno, no Cineclube da cidade e nas discussões no GLTA, 

onde confluíam muitos estudantes revolucionários da época. Nesta cidade paradoxal, 

interiorana, de ar conservador e ao mesmo tempo cosmopolita e aberta a novas idéias, e 

novos padrões de comportamento, surgem grupos de jovens eivados de um sentimento 

romântico-revolucionário decididos a mudar o rumo da História.                    

 

 

A greve de Contagem 

 

          Um ano após a instauração da ditadura civil-militar, os dirigentes do novo regime 

iniciam uma política de austeridade econômica de controle dos salários e intervenção 

nos sindicatos. Mas é no segundo governo do ciclo iniciado pelos militares e a elite 

política conservadora que o confronto entre os campos antagônicos da esfera do 

trabalho torna-se evidente, os trabalhadores sindicalizados e o patronato empresarial. O 
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setor empresarial foi aliado incondicional do projeto de modernização autoritária 

preconizado pelas elites políticas civis e militantes após o golpe de 1964, bem como 

peça fundamental na articulação que derrubou o governo do presidente João Goulart. 

Desde o final da década de 1950, parte do empresariado mineiro começava a manifestar 

suas preocupações com a conjuntura política brasileira, ainda individual e em reuniões 

informais.  

        A preocupação que aumentaria gradativamente nos anos seguintes, chegando ao 

auge em 1964, gravitava em torno de tema específico: o alargamento do espaço da 

participação popular no processo político brasileiro, culminando com a emergência e o 

desenvolvimento de pressões reivindicativas dos setores populares e trabalhistas 

(STARLING, 1986: p. 41). De acordo com Starling (1986), o que entraria em questão 

nos anos seguintes era “o aumento da capacidade de reivindicação dos setores 

populares” (1986: p. 41), que por sua vez era resultado “do avanço e consolidação de 

organizações e atividades políticas e culturais, ampliando e desenvolvendo, como 

decorrência, o princípio e a prática da cidadania” (1986: p. 41).    

          A Cidade Industrial de Contagem foi planejada para impulsionar o processo de 

industrialização em Minas Gerais. Teve início na década de 1940. Em fins dos anos 

1960, já abrigava mais de 100 indústrias e 21 mil trabalhadores. Estrategicamente estava 

situada na região central do estado e próxima à capital, com milhares de trabalhadores 

atraídos para o grande projeto de modernização das elites empresariais mineiras. 

Carteira assinada, direitos trabalhistas consolidados, nova realidade social e financeira 

faziam parte da nova conjuntura industrial. Oitenta por cento dos trabalhadores da 

Belgo-Mineira recebiam dois salários mínimos, entretanto gastavam a metade em 

aluguéis e transportes.  

         “O sonho das elites mineiras realizava-se às custas do pesadelo dos trabalhadores, 

salários inferiores aos de Belo Horizonte, super exploração no trabalho, vigilância 

interna despótica, jornadas longas e exaustivas” (Teoria e Debate Especial 1968, 2008: 

p. 23). Ao redor da Cidade Industrial, ainda havia diversas áreas ainda desocupadas 

pelas indústrias, e a infraestrutura urbana ainda era precária; ruas sem asfalto, córregos 

poluídos, terrenos pantanosos acabavam transformando em favelas para as pessoas que 

não conseguiam realizar o sonho de construir uma casa nos bairros da região, e os 

bairros não tinham infraestrutura adequada para receber o grande número de pessoas 
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que para lá se dirigiam. Os bairros novos, construídos para receber os trabalhadores, 

estavam sem pavimentação nas ruas, o transporte público era precário. Faltavam 

escolas, saúde pública, energia e lazer. Há depoimentos de pessoas relatando que, 

durante o trabalho, para não interromper a produção, o uso do banheiro era restrito. O 

movimento grevista em Contagem pode ser visto também como uma tentativa dos 

trabalhadores de reerguer sua autoestima, dignidade e respeito próprio, bem como 

revolta contra as condições de trabalho e os tratamentos dispensados pelo Estado e pelas 

elites empresarias (2008: p. 23).    

          O governo do general Arthur da Costa e Silva (1967-1969) através do ministro do 

trabalho, coronel Jarbas Passarinho, iniciam um programa de “renovação sindical” 

objetivando ampliar as funções previdenciárias dos sindicatos, impondo a suas 

burocracias a tarefa de fazer a mediação entre o Estado e os trabalhadores. Essa política 

de renovação sindical era de interesse do governo ditatorial, organizar um grande 

número de sindicatos, existiam sindicatos até com cem membros, muitos dos quais 

“sindicatos fantasmas”, para assegurar o controle governamental das federações 

(ALVES, 1985: p.120). Entre 1967 e 1968, 854 novos sindicatos urbanos foram criados 

e 464 sindicatos rurais organizados legalmente dentro da estrutura trabalhista oficial. 

Embora tivessem vários sindicatos constituídos a partir a da organização dos 

trabalhadores e da iniciativa dos movimentos sindicais, que começava a reorganizar-se 

em algumas áreas, a maioria foi criada pelo Estado, decido a estender seu controle sobre 

as federações e confederações sindicais (1985: p.120). A estrutura corporativa do 

sindicalismo brasileiro atrelado ao Estado não trouxe nenhum elemento novo, 

evidentemente tendo permanecido a mesma desde a promulgação da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) em 1943 durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. 

O que deve ser registrado é a forma como a ditadura utilizou desta estrutura e de 

mecanismo já existentes para afastar líderes de oposição e intensificar o processo de 

controle das instancias sindicais (1985: p.120). 

          Os efeitos da política de contenção das lideranças oposicionistas nos sindicatos, 

logo foram sentidos pelos trabalhadores nas indústrias de Contagem, nas eleições 

realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos em 1967. Para concorrer com os candidatos 

referendados pelo regime, a oposição sindical situada nas comissões de fábrica 

organizou um chapa. As propostas da oposição eram antagônicas à estrutura sindical 

oficial, pois previa a democratização interna da mesma, preconizando claramente a 
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participação dos trabalhadores na administração quotidiana do sindicato, as críticas ao 

FGTS e a política salarial do governo eram veementes. Ênio Seabra, conhecida 

liderança dos trabalhadores em Contagem trabalhava na empresa Mannesman era quem  

encabeçava a chapa, aliado com a AP, com PCB e a CORRENTE, tinha uma proposta 

de afastar os dirigentes sindicais próximo ao patronato e ao governo (chamados de 

pelegos pelos oposicionistas), a Delegacia Regional do Trabalho reagiu retirando seu 

nome da chapa, mesmo assim isso não impediu que a oposição vencesse as eleições, 

mas o Ministério do Trabalho manteve o veto a seu nome. Embora tivessem uma vitória 

parcial, a campanha foi importante para o movimento sindical, por que expôs os limites 

da política de renovação sindical, criando entre os metalúrgicos um clima de 

organização política e eleitoral (1985: p. 121). 

           O movimento grevista em Contagem representou um marco significativo para os 

movimentos operários em todo o Brasil, poucos meses após sua deflagração influenciou 

os operários de outro importante centro industrial do Brasil, Osasco em São Paulo. 

Introduziram novas formas de organização dos movimentos sindicais, que seriam 

retomadas dez anos depois nas greves operárias do ABC paulista, nos últimos anos do 

regime militar. Rejeitou a lei antigreve e o arrocho salarial da política econômica 

sancionada pelo regime militar, que concedeu abono de 10% para os trabalhadores em 

todo o Brasil. Nos três primeiros anos da ditadura, os trabalhadores operários brasileiros 

haviam perdido 12% do poder de compra do salário.  

         Uma das principais pela articulação da greve foi Imaculada Conceição de Oliveira, 

operária da Metalúrgica Santo Antônio. Ela iniciou sua militância política no PCB com 

16 anos de idade, assim como muitos passou a militar na CORRENTE. Em 1968 era a 

secretária-geral do sindicato dos metalúrgicos e uma das mais expressivas lideranças do 

movimento grevista em Contagem. Ao fim do dia de trabalho nas empresas da Cidade 

Industrial, ia para o cinema a noite escrever os jornais do movimento operário. “As 

quatro ou cinco da manhã a gente distribuía o jornal do partido e fazia pichação de 

muro. Depois a gente fazia uma distribuição mais legal, na porta da fábrica, e já entrava 

para trabalhar” (2008: p.16). 

 

Lutávamos pela construção das Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (Cipas) e contra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), porque nós tínhamos estabilidade para o trabalhador com mais de 
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dez anos na empresa, o que era muito comum naquele tempo. Não era 

rotatividade como tem hoje. Os patrões falavam que o FGTS era uma opção 

espontânea, mas na verdade não era. Ou você optava ou perdia o emprego 

(2008: p.16). 

 

           Em outro trecho da fala da militante, fica claro o embate entre os trabalhadores e 

projeto de modernização conservadora encabeçada pelo Estado e as elites empresarias 

pós 1964. 

 

“No começo a própria empresa não tinha experiência e colocava regras 

super-rigorosas. Como eles não sabiam como lidar com o equipamento, 

achavam que o trabalhador parasse todos tinham que parar. Era proibido ir 

ao banheiro ou beber água, isso causava revolta e foi criando uma grande 

tensão entre os trabalhadores” (2008: p.17).     

 

           O movimento grevista em Contagem eclodiu em 16 de abril de 1968, na Belgo-

Mineira, a maior fábrica do município 1.700 operários paralisaram a produção e 

tomaram a diretoria da empresa como reféns. Em uma semana grande parte das 

indústrias da região havia interrompido as atividades, a principal reivindicação dos 

trabalhadores era o reajuste de 25% nos salários e a melhoria das condições de trabalho. 

Foi criada uma comissão para negociar com a diretoria da fábrica, os representantes da 

empresa fizeram uma contraproposta aos trabalhadores de 10% de aumento, o que foi 

considerado insuficiente, no decorrer da semana 16 mil dos 21 trabalhadores das 

indústrias de Contagem aderiam ao movimento e paralisaram suas atividades.                  

          A base operária da CORRENTE foi, operada primeiramente por Gilney Amorim 

Vianna, e posteriormente por Hélcio Pereira Fortes, que fazia a interlocução entre o 

movimento estudantil e o movimento operário, organizou o jornal 1º de Maio, órgão de 

propaganda da organização, voltada para sua base operária. Em Ouro Preto, Hélcio 

vinha desenvolvendo um bom trabalho na fábrica de alumínio ALCAN, quando foi 

deslocado para a Cidade Industrial (atual Contagem), onde aconteceria a primeira greve 

operária de expressão no Brasil, após o golpe de Estado.  

          Já com movimentação desde março de 1968, a grande greve de Contagem eclodiu 

no dia 16 de abril na Belgo-Mineira. Com a adesão de trabalhadores de fábricas 

vizinhas, estima-se aproximadamente um total de 16 mil trabalhadores em greve. Além 
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da CORRENTE, outras organizações clandestinas também participaram do movimento, 

como a AP e o COLINA. Com forte influência no movimento sindical, a CORRENTE 

foi um dos principais agentes da greve. Gilney Amorim Viana destaca a participação da 

organização na greve de Contagem em 1968: 

 

Olha, na greve de Contagem a Corrente teve um papel fundamental. 

Primeiro na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e 

Contagem. Naquela época Betim não contava muito. Contagem que era o 

foco industrial. Hoje Betim tem uma potência muito grande. Inclusive a 

gente chamava Contagem de “Cidade Industrial”, porque uma parte do 

Barreiro e outros bairros que faziam e fazem parte até hoje da Cidade 

Industrial. Então, tudo começa com a nossa vitória na direção do sindicato e 

com um trabalho clandestino que nós fazíamos desde a retomada do 

movimento após o golpe. Particularmente 65, 66 e 67 teve o processo de 

reorganização. E então, nós fizemos todo o movimento
70

.  

 

           A greve prosseguiu até o dia 2 de maio, e foi tida como vitoriosa, tanto em 

termos de repercussão política, quanto numa remuneração salarial, que não era a 

pretendida, mas suficiente para cessar a greve. O então ministro do trabalho coronel do 

Exército Jarbas Passarinho veio até Contagem, e após debate com as lideranças 

grevistas, concedeu um aumento de 10% aos trabalhadores. A greve dos trabalhadores 

em Contagem encorajou outro importante movimento em Osasco/SP no mesmo ano, 

que também contou com a participação e organização dos grupos de esquerda atuantes 

naquele estado. Assim como o movimento estudantil, o setor operário da CORRENTE 

também teve ceder militantes para a luta armada que começava a partir de 1968, o fez 

com que houvesse um descompasso entre o trabalho político e a militância armada, o 

que contribui para o isolamento das organizações de esquerda. Sobre a formação da 

CORRENTE  e sua aproximação dos trabalhadores industriais, Ricardo Apgaua destaca:  

 

Após o rompimento com o PCB, em dezembro de 1967, a Corrente passou a 

se dedicar, quase que totalmente, à preparação para a luta armada. Não se 

pode, no entanto, esquecer que, junto ao movimento popular, a Corrente teve 

grandes méritos em relação às outras dissidências que adotaram a luta 

armada no resto do país. Priorizávamos o projeto da luta armada, mas nos 

mantivemos muito cônscios da necessidade de uma vinculação como 
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movimento social. Sem perdermos os vínculos com o movimento estudantil, 

mantivemos, e aprofundamos, os nossos contatos no movimento operário. 

Trouxemos de Ouro Preto para Belo Horizonte, para dar um apoio na 

estruturação do movimento sindical, aqueles que considerávamos os mais 

bem preparados da organização. Queríamos que se fizesse na Cidade 

Industrial um trabalho similar ao que o Hélcio já tinha feito em Ouro Preto. 

Alugaram-se uma ou duas casas em Contagem. Vieram o Hélcio, o 

Cauzinho, o Marco Antônio Victoria Barros e uma turma grande para 

assumir o trabalho. Editou-se um jornal, cujo nome não me recordo, para 

distribuição nas portas das fábricas, com o objetivo de incitar uma reação 

operária à ditadura. A partir dali começamos a intensificar a nossa influência 

no movimento sindical e atingimos uma posição importante no Sindicato dos 

Metalúrgicos, controlando a sua secretaria, cuja titular, passou a ser a 

Imaculada, militante nossa no setor. Chegamos a ser a organização mais 

influente e respeitada no sindicato. A partir daí foi deflagrada a primeira 

greve operária no Brasil após o golpe de 1964. Foi um exemplo e um tapa na 

política de arrocho salarial da ditadura. Logo depois, houve uma segunda 

greve e, em ambas, obtivemos contundentes vitórias. Foram greves que 

deixaram a repressão perplexa e sem ação. Penso que, até hoje, se subestima 

o papel destas greves na decisão da ditadura de editar o Ato Institucional 

número 5 (AI-5). O então Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, teve que 

vir a Belo Horizonte e humilhar-se numa negociação direta entre o Governo 

e as lideranças do movimento. O Jarbas Passarinho teve que enfrentar um 

duelo verbal, dentro do Sindicato, com as lideranças da instituição, numa 

espécie de assembleia, onde os líderes mais importantes do movimento 

estavam presentes. Houve, até mesmo, um debate público entre o Hélcio e o 

Ministro. É bem verdade que, apesar de não ser um homem que trabalhasse 

na fábrica, de ser um quadro da Corrente trabalhando dentro do movimento 

sindical e dentro do movimento dos metalúrgicos, ele, de fato, tinha se 

transformado em uma liderança entre os trabalhadores
71

. 

 

         A greve em Contagem foi evento marcante, ocorreu num momento em que o 

regime autoritário instalado no país começava a implantar seu modelo econômico. O 

que foi caracterizado na época como modernização conservadora
72

.  

 

A greve de Contagem expôs a ditadura, porque a ditadura se baseou num 

tripé, que seria: a repressão, a abertura do mercado em todos os níveis 

possíveis e o desmantelamento de uma série de estruturas nacionais e o 

arrocho salarial. Então a greve de Contagem desnudou a ditadura, mostrou as 

pretensões dela. E essa greve de Contagem foi praticamente fomentada e foi 

como se diz dirigida e fortalecida em todos os aspectos de piquete e coisa 

assim pela Corrente. A Corrente foi uma das coisas mais importantes para o 
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desfecho desta greve. Porque foi uma greve que tinha uma característica 

política
73

.  

 

 

                          Montes Claros 

 

          Montes Claros, em fins da década de 1960, abrigava militantes comunistas com 

ligações na capital e em outras cidades mineiras. Entre os comunistas mais conhecidos 

na cidade pela militância, estão Porfírio Francisco de Sousa (codinome Osvaldo), David 

Rodrigues Diniz (Adão) ou David dentista e Matias Gomes Barbosa, conhecido por 

Nêgo marceneiro.  

          Porfírio era militante comunista desde a década de 1940, influenciado pela leitura 

do Jornal do Povo e Imprensa popular, até o curto período de atuação legal do PCB 

estes periódicos eram livremente vendidos em bancas de revista por todo o país. Em 

1952 o PCB montesclarense ganha a adesão de Matias Gomes Barbosa, Alcides Rocha 

(Alcides Vaqueiro) e Artur Machado e em 1954 de David Rodrigues Diniz. Este grupo 

começou a reunir-se tendo a frente da organização local Manoel dos Santos. As ligações 

com a direção do PCB estadual em Belo Horizonte eram feitas através de Armando 

Ziller e José Militão que vieram algumas vezes até Montes Claros.  

         Entre os anos 1950 e começo de 1960, o PCB local teve sua atuação pautada mais 

em termos de apoio eleitoral nas eleições que ocorreram nestes anos, conforme as 

deliberações da direção estadual do partido. Nesta respectiva eleição seguindo a 

orientação nacional, apoiaram a chapa Juscelino Kubitscheck e João Goulart para 

presidente e vice-presidente, José Francisco Bias Fortes para governador de Minas 

Gerais e Alfeu Gonçalves de Quadros e Geraldo Ataíde para prefeito e vice de Montes 

Claros.  

         Na década de 1960, este grupo de militantes apoia para a candidatura do marechal 

Henrique Teixeira Lott à presidência contra Jânio Quadros. Esta época é um período de 

grandes mobilizações políticas e uma forte disputa ideológica entre esquerda e direita, 
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das Ligas Camponesas no interior do país, dos movimentos trabalhistas e da renuncia de 

Jânio Quadros (1961), que abre uma crise política envolvendo o país em extrema tensão 

e um forte clima de golpe de Estado. Durante a crise política, iniciada pela renuncia de 

Jânio Quadros, apoiaram a Rede da Legalidade encabeçada por Leonel Brizola 

transmitida pela Rádio Guaíba desde o Rio Grande do Sul, dois anos depois este grupo 

de militantes vieram a constituir um dos Grupos dos Onze
74

, incentivados por Brizola. 

Durante as mobilizações no governo João Goulart, participaram de movimentos pró-

reforma agrária no Norte de Minas, dos movimentos pela legalização do PCB e pelas 

Reformas de Base. Entre outros nomes de pessoas supostamente próximas ao PCB em 

Montes Claros quando eclodiu o golpe de Estado em 1964 estão: Afonso França, 

Antônio Pereira (Antônio Comunista), Cândido Canela, Clóvis Guimarães, Mário 

Ribeiro da Silveira
75

 e Wilson Dantas. 

         Com o golpe de Estado, os principais dirigentes comunistas em Montes Claros 

foram presos e o comitê regional, dissolvido. David Diniz foi procurado em 1965 por 

dois membros da direção do PCB estadual com finalidade de reorganizar a estrutura 

partidária municipal, a partir de então o partido começa a ficar desacreditado pela 

militância e passa a sofrer um progressivo esvaziamento nas suas fileiras. 

         Por volta de 1967 quando aparentemente o PCB parecia estar reerguendo, ocorre o 

VI Congresso, no qual vários dissidentes rompem em definitivo com o partido. Neste 

ano, David Rodrigues Diniz foi procurado por Porfírio com o objetivo de reorganizarem 

o partido na cidade, é a partir deste ano que os movimentos contestatórios em todo o 

país começam a recuperar a iniciativa chegando ao auge da contestação em 1968 com as 

greves operárias e o movimento estudantil. De acordo com David, Porfírio havia dito 

que o partidão estava um tanto desmoralizado diante das massas, principalmente devido 

a entrada em cena das novas organizações de esquerda e a partir de então seria 

necessário a arregimentação de novas bases, sobretudo entre a juventude estudantil que 

convergia para os movimentos de rua e protesto contra a ditadura (APM – Fundo 

DOPS/MG, Rolo 004, Pasta 0037, Imagem 52). 
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        Um fato interessante que ocorreu em Montes Claros, mencionado no depoimento 

de David, é que o PCB procurava arregimentar novos membros através do Partido 

Operário Comunista (POC), sobretudo entre a juventude e o operariado. Este partido 

segundo Aarão Reis e Ferreira de Sá (2006); formou-se em abril de 1968, resultante da 

fusão entre a POLOP e a dissidência do PCB do Rio Grande do Sul, abrangendo 

núcleos de militantes de oito estados inclusive Minas Gerais (2006: p. 231). Sendo 

assim acreditamos que partes do PCB em Minas Gerais aderiram ao POC. No caso de 

Montes Claros ao que indicam as fontes a maior parte destes militantes aderiram ao 

POC (APM – Fundo DOPS/MG, Rolo 004, Pasta 0037, Imagem 52). 

         David concordando com as novos posicionamentos apresentados a ele por Porfírio 

começaram a organizar o movimento local assentado em base estudantil, segundo as 

indicam as fontes. Um dos articuladores da aproximação dos estudantes com a política 

militância de esquerda na cidade foi o filho de David, Carlos Einstein Gomes Diniz. 

Devido sua condição de estudante teve facilidade em ajudar a reorganizar uma nova 

organização na cidade assentada em base estudantil, um destes estudantes que aderiam 

ao movimento foi João Cândido de Oliveira, na ocasião em que fazia tratamento 

dentário com seu pai. Posteriormente novos estudantes vieram somar esforços na 

militância de esquerda na cidade dentre os quais; Antônio Rafael de Oliveira Brandão, 

Paulo Acácio Gomes e Valdir Francisco Gomes.        

         De acordo com as fontes houve uma disputa entre as organizações pelos militantes 

locais, no caso o PCB/POC e a CORRENTE. De fato conforme comprova o depoimento 

de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado e as fontes arquivistas, ele e outro militante, 

Lucio Dias Nogueira estiveram em Montes Claros e participaram de algumas reuniões, 

eles haviam alugado uma casa na cidade que servia de aparelho para a organização. Em 

uma destas reuniões, Ricardo Apgaua fez a defesa do foco castro-guevarista, tentando 

ganhar a adesão dos militantes locais, dizendo que o partidão estava ultrapassado e que 

a nova conjuntura exigia a ação imediata dos verdadeiros revolucionários. Entre fins de 

1967 e o início de 1968 houve várias reuniões com a finalidade de reorganizar um 

partido de esquerda na cidade, conforme demonstram as fontes, em uma delas houve um 

curso de formação marxista-leninista ministrado por militantes do POC vindos de Belo 

Horizonte com essa finalidade, na residência de David Diniz. Receberam diversos 

materiais impressos deste partido, como estatuto, material de propaganda e textos 
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teóricos de formação política (APM – Fundo DOPS/MG, Rolo 004, Pasta 0037, 

Imagem 51 e 122). 

          Outro militante de Montes Claros com relativo envolvimento com os militantes 

da CORRENTE em Belo Horizonte foi Matias Gomes Barbosa (Nego). Era militante do 

PCB desde o início da década de 1960, mais novo na militância política que Porfírio e 

David. Ao contrário destes não tinha uma atuação política de relevo devido ao seu 

trabalho na marcenaria e a sua numerosa família. Lúcio Dias Nogueira ao vir a Montes 

Claros fazer o pagamento de uma residência que servia de aparelho, procurou Matias 

interessado em comprar armas de fogo, prontamente Matias respondeu que não 

conhecia ninguém que vendesse armas, mas que iria levar seu pedido a David Diniz. 

Alguns dias depois David entregou as armas a Matias que as guardou em sua residência, 

um revolver e uma carabina, as armas não chegaram a ser entregues a Lucio ou Ricardo, 

pois a repressão já havia localizado o grupo de militantes em Montes Claros (APM – 

Fundo DOPS/MG, Rolo 004, Pasta 0037, Imagem 153). 

          No inicio de 1969 logo quando a CORRENTE é desarticulada em Belo 

Horizonte, a repressão política, chegou até os militantes montesclarenses. Foram presos 

em suas residências, na casa de Porfírio foram encontrados uma série de textos do POC 

que relatavam a conjuntura política da época, sobretudo em Minas Gerais, os trabalhos 

desenvolvidos pelo movimento estudantil e operário, Expõem os problemas do 

sindicalismo, as dificuldades do partido em conseguir adeptos entre os operários e a 

necessidade de participarem dos congressos de estudantes, o que leva os militantes a 

construir uma base estudantil. Além disso, a documentação trata da organização e 

funcionamento interno do partido informando sobre as formas de divulgação e 

propaganda, finanças, preparação de greves, segurança e recrutamento. Entre a 

documentação apreendida com Porfírio, foi encontrado textos de Lênin sobre 

organização político-partidária e ainda textos de Che Guevara; Guerra de guerrilha: um 

método e, Carlos Marighella; Algumas questões sobre as guerrilhas no Brasil.  (APM – 

Fundo DOPS/MG, Rolo 004, Pasta 0037, Imagens 166). 

          Alguns relatos de ex-presos políticos que viram os militantes de Montes Claros 

no DOPS em Belo Horizonte e outros próximos às famílias dos mesmos dão conta das 

ferozes torturas sofridas por estes militantes. Um sobrinho de Porfírio narrou os 

seguintes fatos ao deparar com tio: “Eu o vi entrando na prisão, ainda forte, e no final, 
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irreconhecível”. E mais adiante completa: “Além de choques elétricos e ter levado no 

pau de arara, ele sofreu com agulhadas nos dedos, entre as unhas. Chegaram até a 

arrancar as unhas dele na sede do antigo DOPS, em BH, em 1969, logo depois do AI-

5”
76

. Faleceu em Montes Claros em 2004 aos 84 anos de idade.  

         Em algumas conversar informais com pessoas que foram próximas a Matias 

Gomes Barbosa, ele teve seqüelas psicológicas por toda a vida. Em 1969 ele foi preso 

em casa e levado para Belo Horizonte, após intensas torturas chegou a perder a 

memória, só vindo recobrá-la quando num determinado dia viu-se internado no hospital 

psiquiátrico vestido em uma camisa de força, onde permaneceu durante três meses e 

continuando o tratamento. Conforme relato de seu filho Valdir Francisco Gomes, à 

Justiça Militar, depois da prisão teve crises nervosas e manifestava desejo de suicidar-

se, o que acabou fazendo também em 2004. 

         Muitos aspectos referentes às conseqüências da ditadura-civil militar no interior 

do Brasil agora começam a serem pesquisados pelos historiadores, poucos são ainda os 

trabalhos acadêmicos relacionados com o período, a maioria das pesquisas concentram 

nos grandes centros urbanos. Com a abertura e disponibilização de acervos das agências 

de repressão estatais a consulta pública, é possível perceber o alcance da ação repressiva 

em várias regiões do país. Principalmente em relação aos camponeses, aos conflitos 

agrários em diversos locais, sindicalização de trabalhadores rurais, bem como as 

relações entre os poderes, municipal e estadual com a administração federal. Outro 

aspecto interessante das relações entre ditadura civil-militar com estados e municípios 

são as configurações dos partidos políticos locais e as eleições do período. São muitas 

as histórias que ainda estão para ser recuperadas.  
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 Trata-se  de uma  reportagem do portal Vermelho  publicada via jornal Estado de Minas em 

21/06/2012, cujo título original é: “Relatos de horror sobre a ditadura estão escondidos no anonimato”, a 

reportagem tem a colaboração do jornalista Luiz Ribeiro: Disponível em: 

http://www.vermelho.org.br/mg/noticia.php?id_secao=76&id_noticia=186479 Acesso em: 1º/02/2013. 
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De armas em punho: as expropriações 

 

Corrente Revolucionária de Minas Gerais 

 

        Com já dito antes, o emprego da violência nas ações revolucionárias não é algo 

novo. Um termo consagrado pela esquerda armada no Brasil foi expropriação ou ação 

expropriatória. A palavra expropriar sucintamente significa o ato de desapossar 

(alguém) de sua propriedade segundo formas legais e mediante indenização. O termo foi 

utilizado pelos guerrilheiros urbanos no Brasil para caracterizar suas operações de 

assalto a bancos e repartições comerciais com o propósito de angariar recursos 

financeiros e materiais para a causa revolucionária. De imediato o sentido do termo 

pode parecer contraditório ou equivocado, no entanto, pode ser compreensível dentro da 

lógica de quem executava o ato de expropriação, pois os mesmos não aceitavam e 

preconizavam a derrubada da ordem institucional político-jurídica, considerando um 

equívoco ideológico as convicções políticas do regime repressor e a ordem jurídica do 

Estado que desejavam derrubar. Desta forma procuravam justificar suas ações violentas 

em nome da edificação de uma nova sociedade e de uma nova ordem política, que 

segundo eles, seria superior e mais justa que a ordem capitalista que lutavam contra
77

. 

          Hobsbawm (1976: p. 110), no livro Bandidos, especialmente no capítulo, “Os 

Expropriadores”, descreve o ato de expropriação como uma expressão “tradicional e 

eufemística para os assaltos destinados a fornecer fundos aos revolucionários.” Esta 

obra do historiador britânico foi originalmente publicada em 1969, portanto no auge das 

ações armadas dos guerrilheiros revolucionários no Brasil, por esse motivo o autor não 

desenvolve uma discussão densa sobre o assunto reconhecendo seu pouco 

conhecimento a respeito das ações guerrilheiras na América Latina da segunda metade 

do século XX: “...sei demasiado pouco a respeito das expropriações mais destacadas da 

década de 1960, aquelas empreendidas por diversas formas de movimentos 

revolucionários na América Latina, para poder dizer algo de interesse a seu respeito” 

(1976: p. 112). Portanto, da mesma forma que Botosso (2002: p. 85-95) o roubo 
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Para a descrição das ações expropriatórias, como ferramenta de ação política por parte da guerrilha 

urbana brasileira, partimos da discussão feita por BOTOSSO no artigo intitulado: A violência 

revolucionária: a distinção entre o campo do político e o campo do delito. Caminhos da História 

(UNIMONTES), v. 7, p. 85-95, 2002.  
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(apropriação indébita) ou a expropriação (na lógica da guerrilha urbana) é abordado 

aqui como uma categoria de violência como outras existentes. Não pretendo aqui entrar 

no mérito da discussão entre concordância ou discordância do termo aplicado pelas 

organizações armadas, mas sim compreender o ato expropriatório e violento enquanto 

uma forma de ação política dentro do universo daqueles que o empregavam.  

          Nossa discussão em torno das ações expropriatórias praticadas pelos guerrilheiros 

urbanos na capital mineira parte da análise de IPM conduzidos após a desarticulação das 

duas organizações guerrilheiras. Levando em conta as condições de exceção em tais 

inquéritos foi produzida. Para se ter uma ideia, vários militares implicados diretamente 

na tortura de presos políticos aparecem como testemunhas nos IPM. Por exemplo; o 

marceneiro Degule de Freitas Castro, foi preso às 5h da manhã e conduzido ao 12º 

Regimento de Infantaria. Indiciado no IPM sobre o assalto ao Armazém São Vicente, é 

acusado por dois notórios torturadores, o tenente do Exército Marcelo Paixão de Araújo 

e o capitão da PMMG Jesú do Nascimento Rocha. Em depoimento à Justiça Militar 

revelou que sofreu tortura física e psicológica, inclusive chegaram ameaçar sua família 

de prisão e fuzilamento. Permaneceu detido por seis meses em regime de 

incomunicabilidade. Assim como revelou diversos presos políticos que passaram por 

situações limite como esta, foi obrigado a assinar seu depoimento, previamente 

preparado pelos militares e sem ter conhecimento do conteúdo do mesmo (BNM, 1985: 

Tomo V, Vol. 1, a tortura, p. 701).  

          Esse exemplo serve para ilustrar o tanto que é delicado, e de certa forma difícil 

para o historiador trabalhar com fontes oriundas dos arquivos policiais, pois, exemplos 

como o citado acima demonstram que várias das informações contidas nos IPM e 

relatórios policiais, podem não corresponder à realidade dos fatos. Há casos em que o 

interrogado fornece informações ou diz o que o interrogador quer ouvir a fim cessar os 

suplícios. Principalmente neste caso, onde os inquéritos e depoimentos dos militantes da 

CORRENTE tem entre as testemunhas de acusação, militares e policiais diretamente 

envolvido na tortura dos presos. Embora o foco da nossa discussão não seja os 

processos da Justiça Militar, casos como este eram aceitos pelos tribunais compostos 

por juízes civis e militares. Pereira (2010) em um estudo sobe aspectos legais das 

ditaduras do Cone Sul, demonstra que: “os juízes participantes do processo costumavam 

acobertar as torturas sistematicamente praticadas contra os presos, e é provável que 

fossem exonerados se não o fizessem” (2010: p. 127).  
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         Todas as fontes dos arquivos policiais aqui citadas, inquéritos e relatórios policiais 

são sobre ações expropriatórias e serviam de instrução aos processos contra os acusados 

de atividades subversivas na Justiça Militar em Juiz de Fora. As ações armadas 

praticadas pela CORRENTE e pela ALN na capital mineira foram expropriações, elas 

tinham por objetivo fortalecer a estrutura das organizações revolucionárias na capital e 

posteriormente lançar ao objetivo principal que eram a guerrilha rural no interior.  

        As ações armadas da CORRENTE entre 1968-69 foram: expropriações (ou 

assaltos) à uma farmácia no centro da cidade, a uma boate na Zona Sul, roubo de um 

carro Simca, na Caixa Econômica Estadual, à uma agência do Banco de Minas Gerais 

em Ibirité, à empresa Itaminas Comércio de Minérios S/A em Sarzedo, à Mercearia 

Nossa Senhora da Conceição em Contagem. Tentativas de expropriações: à Casa 

Tucano para obtenção de armas e munições, à Mercearia São Vicente, à uma pedreira 

para obtenção de explosivos e uma tentativa de resgate de dois militantes internados em 

um pronto socorro. Da ALN entre 1970-71: tentativa de expropriação ao Supermercado 

Camponesa, uma ação concretizada contra o Supermercado Merci-Mercearias 

Nacionais, a ação contra o Banco Nacional no começo de 1971, que resultou na morte 

de um menor de idade baleado durante a perseguição a dois militantes no bairro 

Floresta. Há ainda uma obscura ação armada registrada pelo DOI-CODI em 1972, 

contra uma agência do Banco Crédito Real em Contagem atribuída à ALN em que não 

obtivemos informações precisas a respeito.  

         Em alguns trechos dos IPM que sobre a CORRENTE e a ALN a organização é 

descrita e nomeada como um bando ou uma gang de criminosos comuns, também não é 

raro encontrar nos arquivos policiais e nos recortes de jornais a equiparação de 

militantes revolucionários com bandidos. De fato, quando começaram os assaltos a 

bancos e casas de comércio em 1968, as ações armadas não eram reivindicadas por 

nenhuma organização guerrilheira o propósito de não assumir a autoria das ações visava 

gerar dúvidas nos meios repressivos a respeito de quem e de onde partia tais ações. 

Quando o COLINA reivindica uma ação expropriatória a uma agência do Banco do 

Brasil na Cidade Industrial (Contagem) as outras organizações passam a fazê-lo. Este 

teria sido o primeiro assalto assumidamente de cunho político (LEITE. 2009: p. 120). É 

muito provável que por estas ações armadas contra centros comerciais e bancos, 

contribuíram para que os guerrilheiros urbanos fossem rotulados como bandidos e 

ladrões nos meios policiais e midiáticos. Eram frequentes a afixação de cartazes em 
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rodoviárias, aeroportos e outros lugares de grande circulação de pessoas nas cidades, 

com as fotos dos guerrilheiros revolucionários, incentivando a população a denunciá-

los, descrevendo-os como; “assaltantes”, “bandidos”,“subversivos”e “terroristas” que 

“roubaram e mataram pais de família”
78

. 

        A primeira ação registrada ocorreu em 25 de outubro de 1968. Foi uma 

expropriação (assalto) a uma farmácia no centro de Belo Horizonte, a Drogaria São 

Félix. Desta ação participaram; Antônio Carlos Bicalho Lana, Arnaldo Fortes Drumond, 

Hélcio Pereira Fortes, Gilney Amorim Viana, Marco Antônio Victória Barros e 

Rouberdário Diniz Valério. Arnaldo encontrou-se com o grupo próximo a estrada de 

ferro no bairro do Horto, Antônio Carlos passa-lhe a direção do automóvel. No bairro 

Santa Inês trocam as placas do veículo e se dirigem para o local escolhido para a ação. 

Esta ação rendeu ao grupo algo em torno de dois mil cruzeiros novos, mas na hora da 

fuga ocorre um defeito imprevisto no carro, o que faz com o grupo se divida termine a 

fuga a pé. Uma parte seguiu a pé pela Avenida Afonso Pena e foram para uma república 

de estudantes onde residia o irmão de Arnaldo (APM – Fundo DOPS/MG: Pasta: 

0029Rolo: 003Data: maio 1969 - maio 1969 Imagens: 106). 

        A segunda ação foi na madrugada de1º de dezembro de 1968 foi contra uma casa 

noturna, a Boate Seis a Seis, nesta ação o grupo recolheu dos presentes na boate jóias e 

dinheiro, a situação financeira do grupo não era das melhores, a organização precisava 

saldar o aluguel de aparelhos nas cidades de Montes Claros e Governador Valadares e 

manter a estrutura local. Esta ação ocorreu no fim da madrugada, horário provavelmente 

escolhido pelo pouco movimento, um dos clientes reagiu e acabou sendo baleado, 

outros dois acabaram atingidos por fragmentos de projéteis, mas ninguém veio a 

falecer
79

. O produto da ação foi destinado ao pagamento de aluguéis dos aparelhos, 

compra de armas e manutenção de veículo e divido entre os militantes (APM – Fundo 

DOPS/MG Pasta: 0030 Rolo: 003 Data: maio 1969 - jun. 1969 Imagens: 58) 
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 Embora concordemos com o fato de que as organizações guerrilheiras que lutavam contra a ditadura 

fossem subversivas, ou seja, pretendiam subverter a ordem política estabelecida, utilizamos esta 

expressão entre aspas para destacar que neste sentido o termo possui uma conotação pejorativa. Pois, a 

denominação de subversiva era atribuída nos meios policiais e militares a quem contestasse o regime, 

tanto de forma revolucionária (armada) ou mesmo pacífica.   
79

 O IPM sugere que Nelson José de Almeida seja o autor dos disparos, o mesmo aparece no livro-dossiê 

Direito à memória e à verdade (2007: p. 94). Nelson morreu em 1969 em uma obscura operação da 

Polícia Militar em Teófilo Otoni, não foi possível verificar as circunstâncias da morte. Em todas as fontes 

consultadas, livros, dossiês ou sítios da Internet, as informações são as mesmas constantes nas referências 

aqui citadas.   
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         Entre janeiro e fevereiro de 1969, a CORRENTE realizou três ações 

expropriatórias assaltando a firma Itaminas Comércio de Minérios S/A em Sarzedo, 

uma agência do Banco de Minas Gerais em Ibirité
80

 e a Mercearia Nossa Senhora da 

Conceição em Contagem. No aniversário do golpe de Estado, dia 31 de março, 

expropriaram a Caixa Econômica Estadual na Avenida Alfredo Balena. Lúcio Dias 

Nogueira e Hélcio Pereira Fortes encontraram-se com Gilney Amorim Viana em um 

ponto de ônibus no bairro Floresta e foram até a Praça da Liberdade, procuravam por 

um automóvel que seria utilizado na ação armada. Encontram um carro ligado com a 

chave na direção, ao entrarem no veículo o dono aprece em seguida, mas logo é 

dominado, o proprietário chega a perseguir os militantes em uma caminhonete, mas 

estes conseguem desvencilhar do perseguidor. Foram até a Pampulha onde passaram a 

noite. No dia seguinte encontraram com Marília Angélica do Amaral (Rosa) e Márcio 

Araújo de Lacerda (Gringo) e Nelson José de Almeida (Beto), atrás do Colégio Pedro II 

próximo à agência bancária, durante esse encontro Hélcio expôs as táticas à sem 

adotadas durante a ação. No horário combinado aguardaram o momento propicio para 

entrarem no banco, que acontece quando dois policiais que estavam que lá se 

encontravam saíram (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 0032Rolo: 003Data: maio 1969 - 

jun. 1969 Imagens: 2,3,4 a 70).  

       Lúcio deu voz de assalto aos funcionários que se encontravam em uma sala nos 

fundos do estabelecimento bancário para facilitar a ação de Hélcio e dos demais frente 

aos caixas enquanto Márcio Lacerda ficou no automóvel para cobrir a fuga do grupo. 

Dominada a situação no interior da agência bancária, Hélcio tentou procurar o gerente 

para que abrissem o cofre do banco, mas não foi possível encontrar, o grupo teve de se 

contentar com o dinheiro dos caixas um total aproximado de três mil cruzeiros novos. 

Concluída a ação, seguiram pela avenida Bernardo Monteiro, Hélcio e Nelson desceram 

nas proximidades da Praça Savassi, marcaram um novo ponto no mesmo dia as 19:00hs 

na praça do bairro Floresta, onde seria feita uma análise ou autocrítica da ação. Além 

dos mesmo grupo a reunião contou com a presença de Mário Roberto Galhardo 

Zanconato, segundo a avaliação do grupo, o assalto não ocorreu conforme previsto pois, 

não conseguiram expropriar o cofre da agência, no dia seguinte acertaram uma nova 
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 Esta ação em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, marca o início do fim da CORRENTE; 

Antônio de Oliveira e Délio Fantini foram feridos e presos pela PM. Mais tarde a organização tentaria 

resgatá-los do hospital em que estavam internados.    
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ação, desta vez em um comércio de armas de fogo, a Casa Tucano (APM – Fundo 

DOPS/MG  Pasta: 0032Rolo: 003Data: maio 1969 - jun. 1969 Imagens:2,3,4, a 70). 

          No dia primeiro de abril de 1969 às seis e meia da manhã encontraram novamente 

na Praça Negrão de Lima no bairro Floresta e às sete horas dirigiram-se para a Casa 

Tucano. Esta ação não chegou a ser efetiva, no momento em que o proprietário 

Sebastião Rocha se preparava para abrir a loja, três militantes entrou, nesse momento o 

pai do comerciante teria sido ferido superficialmente por um tiro disparado por um dos 

membros do grupo. Momento em que Sebastião apanha uma arma e começa atiram em 

direção ao grupo de militantes. Pela precipitação do grupo, e a reação inesperada do 

proprietário da Casa Tucano, a ação foi um fracasso do ponto de vista tático. No mesmo 

dia a noite o grupo reuniu-se em um aparelho da organização e constatando que o 

veículo utilizado nas ações armadas teria sido identificado, decidiram pela destruição do 

automóvel, o que suposta menteteria sido feito por Gilney, Márcio e José Adão Pinto, 

na praça da Bandeira no bairro Sion com a utilização gasolina e de bananas de dinamite. 

No entanto não encontramos provas documentais, ou depoimentos confirmando o ato 

em questão, o que deixa dúvidas, sobre a veracidade do fato. Após estas ações a 

CORRENTE foi desarticulada pelo DOPS e pela PMMG, parte da organização que 

conseguiu escapar do cerco da repressão em Minas Gerais, foram para o Rio de Janeiro, 

onde ficaram inseridos na estrutura da ALN entre eles; , Arnaldo Cardoso da Rocha, 

Eduardo Antônio da Fonseca, Hélcio Pereira Fortes, Sônia Maria Ferreira de Lima, 

Gilney Amorim Viana, Eustáquio e “Efigênia”
81

.  

        Diversos autores já demonstraram a fragilidade, a falta de inserção social e 

integração das organizações guerrilheiras de esquerda no Brasil. E a CORRENTE não 

fugiu à regra do que ocorria com as organizações guerrilheiras em outras regiões do 

país, principalmente a partir de 1970-71, quando passar a haver um declínio da luta 

armada e uma sofisticação do aparato repressivo do regime. A atuação armada da 

CORRENTE sofreu severas críticas posteriores por parte seus integrantes. “As ações, 

planejadas e executadas pela Corrente, espelharam a nossa falta de experiência. Foram 
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Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html em: Acesso 

em: 14/5/2012. 
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poucas, mal planejadas e de resultados duvidosos”, segundo Ricardo Apaua. No restante 

do depoimento ela completa sua autocrítica.  

 

Da maior parte delas, tenho informações a partir de terceiros, já que delas 

não participei. Já não estava no Brasil. Mas, apesar disto, fui acusado, pela 

polícia, de ter participado de algumas. Cheguei a participar de alguns 

planejamentos de ações que só se realizaram após a minha saída. Houve 

assalto a uma loja de armas da qual não se levou nem um só revolver e de 

onde se saiu com um companheiro ferido. Houve assalto a uma pedreira para 

a obtenção de explosivos que jamais foram utilizados. Em um assalto a 

banco, com ocupação da região central de Ibirité, na região metropolitana de 

Belo Horizonte, foram presos dois companheiros por não se ter planejado a 

rota de fuga
82

. 

 

 

        Conforme destacado, os IPM produzidos após o desmantelamento da CORRENTE, 

como podemos notar, são conduzidos de forma a gerar a culpabilidade dos indiciados e 

produzir delações verdadeiras ou falsas, em muitos casos, militares e policiais que 

interrogavam os suspeitos, vários deles inclusive apontados pelos presos políticos como 

torturadores. O caso de Ricardo Apgaua é ilustrativo deste exemplo. Conforme seu 

depoimento não teria participado diretamente de nenhuma das ações armadas da 

CORRENTE, apenas do planejamento. As primeiras ações conforme demonstramos 

ocorreram em fins de 1968 e restante no ano seguinte e mesmo assim poucas e de fraco 

resultado. Assim como Ricardo houve outros militantes acusados na mesma situação. 

 

Ação Libertadora Nacional 

          Em 1970, militantes que atuaram na CORRENTE, nos dois anos anteriores, agora 

na ALN voltariam a realizar ações armadas em Belo Horizonte, reforçados com apoio 

de militantes de outros estados, a partir da segunda metade daquele ano. Um assalto 

realizado pela ALN por volta de junho de 1970 produziu um IPM que se estendeu até o 

ano seguinte, há registros de que a ALN teria chegado a fazer treinamento próximo a 
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Depoimento de Ricardo Apgaua a Otávio Luiz Machado. Ouro Preto: Laboratório de Pesquisa Histórica 

da UFOP/Projeto A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, 2004. Disponível 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com/2007/07/depoimento-de-ricardo-apgaua.html em: Acesso 
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cidade de Paracatu no noroeste de Minas Gerais. Em maio de 1970 realizaram um 

treinamento de guerrilha no Pico do Itacolomy, próximo a Ouro Preto, o treinamento 

consistiu em marchas, resistência à fadiga e intempérie e execução de tiros a distancia, o 

treinamento foi dirigido por Eduardo Antônio da Fonseca. Este grupo tentou assaltar o 

supermercado Camponesa em seis de junho no qual não tiveram êxito, sete dias depois 

planejam um novo assalto, desta vez a outro supermercado. O objetivo da organização 

era organizar os grupos de fogo da ALN, montar uma estrutura na capital mineira para 

mais adiante, estabelecer uma base de guerrilha rural na região de Governador 

Valadares ou Norte de Minas, estando prevista a vinda de militantes com treinamento 

guerrilheiro em Cuba. Considerada pelas agências de repressão como uma “ação de 

vulto” da ALN, foi nada mais que uma ação expropriatória para arrecadação de recursos 

financeiros (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 4002 Rolo: 050Data: mar. 1956 - out. 1972 

Imagens: 208).  

         Na noite de 13 de junho de 1970, o taxista Dorival Jorge de Jesus deixou um 

passageiro na avenida Amazonas e continuou o trajeto até a esquina com a Afonso 

Pena, nesta avenida o taxista segue em frente a Galeria Dantes, próximo à esquina com 

Alfredo Balena, quando percebeu três rapazes que faziam sinal, o motorista para o 

veiculo segue até a Praça da Bandeira, a esta altura o taxista recebe ordens para entrar 

em uma rua de pouco movimento nas proximidades, quando o passageiro do banco 

dianteiro anuncia: “isso é um assalto, vamos precisar do seu carro para fins políticos”, o 

mesmo passageiro perguntou ao motorista do taxi onde ele queria que o veículo fosse 

deixado, respondeu que “em qualquer lugar desde que não quebrassem o carro”, o 

passageiro assaltante respondeu: “dentro de uma hora você pode apanhar o carro na 

Avenida Bias Fortes, esquina com Gonçalves Dias”, os militantes pensaram em amarrar 

o taxista, mas a pedido deste acabaram desistindo e o deixaram ir embora, seguiram até 

a Rua Araguari esquina com Augusto de Lima e apanharam mais dois militantes (APM 

– Fundo DOPS/MG Pasta: 4002Rolo: 050Data: mar. 1956 - out. 1972Imagens: 208).  

         Ao chegarem à mercearia armados de revolveres, pistola e metralhadora, 

anunciaram o assalto e renderam os funcionários, conseguiram levar vinte mil cruzeiros 

novos, ao fim da ação pincharam no chão da mercearia ALN + verbas para a 

Revolução. No dia seguinte, Dorival veio a encontra seu taxi, não no endereço 

combinado, mas na Rua André Cavalcanti esquina com Oscar Tompowski sem nenhum 

dano e ainda com a quantia de 15 cruzeiros no porta luvas, talvez isso fosse uma espécie 
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de “compensação” pelo assalto para utilizá-lo em uma ação revolucionária, participaram 

da ação; Arnaldo Cardoso da Rocha “Flávio”, Eduardo Antônio da Fonseca “Paulo”, 

Newton Moraes “Brandão” ou “Gordo”,este último, natural de São Paulo/SP, era 

estudante de engenharia em Ouro Preto, participou do movimento estudantil nesta 

cidade em 1968, Cecílio Emigdio Saturnino “Tião” ex-cabo da PM, mais outro 

militante de codinome “Gonzaga”, cujo nome verdadeiro é desconhecido. No momento 

que o IPM sobre este assalto estava sendo conduzido pelo capitão Orlando de Abreu 

Ferreira, Newton Moraes e Cecílio Saturnino estavam presos no DOPS/MG. Eduardo 

Antônio da Fonseca morreria em uma emboscada feita por agentes do DOI/SP um ano 

depois e Arnaldo Cardoso da Rocha na mesma situação dois anos mais tarde também 

em São Paulo (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 4002Rolo: 050Data: mar. 1956 - out. 

1972Imagens: 208). 

            De acordo com o depoimento de Newton Moraes, examinaremos os 

antecedentes da ação no Supermercado MERCI. Antes desta ação houve uma tentativa 

frustrada de assalto ao Supermercado Camponesa, na noite de seis para sete de junho, 

que não ocorreu devido à chegada de grupo após o expediente. Após a mencionada 

tentativa de assalto, Newton Moraes foi deixado por Arnaldo perto do Colégio Santo 

Agostinho de onde se dirige ao apartamento de um colega de nome Luiz Fernando no 

edifício Contagem na avenida Augusto de Lima esquina com rua São Paulo. Na 

segunda-feira oito de junho às 9 horas da manhã próximo à Igreja do Carmo marca novo 

ponto, comentaram sobre a ação frustrada e Arnaldo decide fazer uma ação de 

expropriação ao MERCI-Mercearias Nacionais, onde Arnaldo julgava haver mais 

recursos que poderiam ser melhor em termos quantitativos para a organização, bem 

como a localização do estabelecimento comercial facilitaria a ação do grupo, acertaram 

que um taxi seria expropriado e dirigiram-se para nas proximidades do supermercado 

para fazerem o levantamento do local e o itinerário da fuga e o slogan que Arnaldo 

propôs e Newton prontamente aceita escrevê-lo durante a ação (APM – Fundo 

DOPS/MG Pasta: 4002Rolo: 050Data: mar. 1956 - out. 1972Imagens: 208).  

           No dia marcado para ação, às 19h, Newton Moraes encontra-se com Arnaldo e 

“Gonzaga” em frente ao Correio Central na avenida Afonso Pena. Newton sai para dar 

uma volta com “Gonzaga” enquanto Arnaldo faz os últimos preparativos para a ação, 

buscar; armas, máscaras, luvas e tinta spray. Às 20h45min, os três militantes tomam o 

táxi, e Arnaldo rende o motorista com uma pistola 7,65 e o deixa em um ponto de pouco 
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movimento no centro de Belo Horizonte. De acordo com o depoimento do taxista, os 

atacantes cogitaram amarrá-lo, mas, por pedido do motorista, deixam de fazê-lo. 

“Gonzaga” assume a direção do veículo e seguem em direção à rua Araguari, esquina 

com Augusto de Lima, onde entram mais dois companheiros, Cecílio Emigdio 

Saturnino e Eduardo Antônio da Fonseca, este último levava uma valise com uma 

metralhadora INA.45 e Cecílio um revólver calibre 32. Durante o trajeto, Arnaldo 

distribui para os ocupantes do veículo luvas de borracha vermelha, meias de mulher 

para cobrir o rosto e munição(APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 4002Rolo: 050Data: mar. 

1956 - out. 1972Imagens: 208).  

        Ao chegarem ao local escolhido para ação, dão duas voltas com o taxi pelo 

quarteirão afim tomarem as devidas precauções e finalmente param o carro e entram no 

estabelecimento comercial, “Gonzaga” permanece à porta do local com o carro ligado, 

Eduardo armado com a metralhadora permanece na porta do lado de dentro dando 

cobertura à ação, Newton imobiliza os funcionários armado com um revolver.38, 

Arnaldo e Cecílio entram no escritório rendem os demais funcionários e retiram cinco 

mil cruzeiros do cofre, de posse do dinheiro entram no taxi e saem em direção à avenida 

Barbacena, desceram nas imediações do Colégio Pio XII e cada participante da ação 

recebeu cem cruzeiros (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 4002Rolo: 050Data: mar. 1956 - 

out. 1972Imagens: 208). 

          A outra ação do mesmo grupo da ALN em BH seria marcada por uma dupla 

tragédia, a morte sob tortura de um militante e a de um adolescente por um disparo que 

arma de fogo durante uma tentativa de fuga. Em agosto de 1970, o mesmo grupo de 

militantes planejariam um novo assalto desta vez no Banco Crédito Real de Minas 

Gerais na capital, mesmo feito o planejamento e o levantamento pormenorizado do local 

a ação não foi concretizada, tiveram que esperar até o ano seguinte. Em fins de agosto e 

setembro de 1970 chegavam com objetivo de reforçar a organização em Belo Horizonte 

mais dois quadros da ALN, Aldo Sá Brito e Marcos Nonato da Fonseca.                                  

           O grupo empreendeu uma fuga desesperada em dois automóveis, Marcos Nonato 

e Manuel José de Abreu em um automóvel aero willys, Newton Moraes e Aldo Sá Brito 

em um fusca em direção ao bairro Floresta, sendo seguidos por uma viatura policial, na  

Praça Negrão de Lima o grupo deixou o automóvel e seguiu  a pé pela rua Santa Maria 

onde entraram no edifício Alvarenga para se esconderem, ao tentarem fugir saltando de 
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terceiro andar foram presos, um adolescente de 14 anos que passava pelo local foi 

atingido por disparo de arma de fogo e morreu, Marcelo Coimbra Tavares 14 anos, 

Newton Moraes foi acusado da morte do menor, mais tarde foi provado que não fora de 

sua arma que saiu o disparo que vitimou o jovem, o verdadeiro autor do disparo nunca 

foi identificando levantando suspeita de ter sido um dos policiais que seguiram no 

encalço dos militantes. A prisão deste grupo acabou desestruturando o trabalho da ALN 

em Belo Horizonte, contribuindo para as prisões do ex-cabo da PM Cecílio Emigdio 

Saturnino
83

, Luiz Fernando Gonçalves dos Reis, Hervê de Mello, Maria Célia de Mello 

dentre outros. Arnaldo Cardoso da Rocha, Eduardo Antonio da Fonseca
84

, Marcos 

Nonato e outros militantes deslocaram para São Paulo.  

         No final de 1971 o trabalho de implantação da ALN estava desarticulado em 

Minas Gerais. Sua base de apoio entre estudantes e professores os contatos com 

lavradores e pescadores no norte do estado estava desfeito, no mês de fevereiro havia 

treze pessoas indiciadas em um IPM. Manoel iniciou sua militância em 1969, 

provavelmente na CORRENTE, através de contatos com Arnaldo Cardoso da Rocha, na 

época Manoel era estudante de História na UFMG, suas ligações com “Flávio” 

continuaram até o inicio de 1972 quando se deu sua prisão e a de várias outras pessoas, 

recebia regularmente várias publicações da ALN de cunho político (APM – Fundo 

DOPS/MG Pasta: 0051Rolo: 005Data: jan. 1972 - mar. 1972Imagens: 75).  

          Em janeiro de 1971, foi novamente procurado por Arnaldo, que lhe deu a 

primeira missão como militante, teria que esconder Marcos Nonato da Fonseca que 

havia participado de uma ação contra o Banco Crédito Real no centro da capital 

mineira. Manoel procurou então um amigo advogado para escondê-lo. Marcos ficou 

escondido vários dias e em diferentes lugares em Belo Horizonte a seguir para 

Conselheiro Lafaiete de onde finalmente pode deslocar para local seguro. Dois anos 

antes ajudara a esconder Hélcio Pereira Fortes por vinte dias em sua residência a pedido 

                                                           
83

 As declarações de Cecílio Emigdio Saturnino constantes no IPM foram tomadas sob tortura e ameaças, 

conforme consta no Projeto BNM. Cecílio tomou choques elétricos, foi espancado durante o 

interrogatório, tendo inclusive uma unha do pé arrancada, as torturas quase o levou a morte. Faleceu em 

1996 aos cinqüenta e seis anos de insuficiência cardíaca e respiratória, sem ter sido anistiado. 

http://betinhoduarte.blogspot.com.br/2009/11/nossos-herois.html Acesso: 19-02-2013. 
84

 Neste mesmo ano, Eduardo Antonio da Fonseca e mais três militantes da ALN sofreram uma 

emboscada ao tentarem tomar de assalto um jipe do Exército estacionado no local. Morreram além de 

Eduardo, Antônio Sérgio de Matos e Manoel José Nunes de Abreu. Ana Maria Nacinovic 

(posteriormente, assassinada em 14 de junho de 1972) sobreviveu a emboscada, revelou que não tiveram 

tempo de reagir, o que mostra a intenção da repressão de executá-los ao invés de efetuar a prisão 

(MIRANDA & TIBÚRCIO. 1999: p. 63).  
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de Sonia Maria Ferreira Lima uma ex-colega de faculdade, em um encontro com Hélcio 

no Rio de Janeiro recebeu vários jornais e panfletos da organização e uma pasta 

contendo uma grande quantidade de joias proveniente de um assalto para serem 

vendidas em Minas com a finalidade de obter recursos financeiros para a ALN (APM – 

Fundo DOPS/MG Pasta: 0051Rolo: 005Data: jan. 1972 - mar. 1972Imagens: 75). 

        Os recursos obtidos com a venda das joias seriam para organizar cooperativas 

agrícolas na região do Vale do São Francisco, em São Romão e Pirapora. O dinheiro 

dos assaltos seriam para adquirir redes de pesca e para constituir fundos da futura 

cooperativa, manter o trabalho na região e custear viagens, pretendiam ainda pagar os 

dias de trabalho dos agricultores e ainda dividir a colheita com eles (Idem). 

         Manoel chegou a realizar plantações de algumas roças em São Romão com 

lavradores locais e, em Pirapora já havia contado pescadores para se filiarem em uma 

futura cooperativa. Segundo suas declarações sua missão consistia em formar uma 

liderança local “mostrar aos trabalhadores que uma pessoa contrária ao governo 

trabalhava em proveito deles” (Idem). Manoel havia lecionado em uma escola em João 

Pinheiro e, em São Romão estava precisando de professores no colégio e, havia a 

probabilidade do diretor do colégio em São Romão deixar o cargo e ele vir a ser o 

substituto. Estava interessado em realizar o trabalho de organização dos camponeses 

numa cooperativa rural. No local “tinha um ilha de terras devolutas” o que evitaria o 

problema de adquirir uma propriedade no local, permaneceu na localidade entre os 

meses de setembro e novembro de 1971. Entre os camponeses a aceitação do trabalho 

era relativa, no primeiro contato os trabalhadores demonstraram sua descrença, em que 

ninguém poderia ajudá-los, particularmente pela própria experiência pessoal de miséria 

e privação. (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 0051, Rolo: 005, Data: jan. 1972 - mar. 1972 

Imagens: 75).  

           Havia ainda outro problema no caminho da ALN na região, norte-americanos do 

Corps of Peace (Corpos da Paz) já estavam na região realizando trabalhos junto a 

população rural desde há algum tempo. Seus contatos para a realização deste trabalho e 

a obtenção de recursos eram feitos com Hélcio Pereira Fortes e Arnaldo Cardoso da 

Rocha. O trabalho da ALN no interior mineiro foi interrompido com a prisão da rede da 

organização em Belo Horizonte, mais uma vez era desarticulado os planos de 

implantação da guerrilha rural. Hélcio Pereira Fortes nos dias que o IPM sobre as 



149 
 

atividades da ALN em Minas Gerais estava em curso, seria morto por agentes do DOI 

em São Paulo. “Deixou de ser indiciado tendo em vista seu falecimento em São Paulo 

durante a fase das apurações do presente IPM” (APM – Fundo DOPS/MG Pasta: 0051 

Rolo: 005 Data: jan. 1972 - mar. 1972 Imagens: 75). Segundo a versão oficial em 

tiroteio, entretanto existe a possibilidade de ter sido capturado com vida e vindo a ser 

torturado e executado.  

         Conforme demonstrado durante a discussão, o principal objetivo das ações da 

ALN na capital mineira no início da década de 1970 era; organizar e fortalecer os 

grupos de fogo da organização, montar aparelhos e criar uma estrutura organizacional 

em Belo Horizonte, reatar contatos com outros militantes que passaram despercebidos 

da repressão policial-militar e também manter Belo Horizonte dentro do eixo urbano 

estratégico conforme previsto na estratégia da luta guerrilheira no Brasil. No interior do 

estado; retomar os contatos com militantes e simpatizantes a época da CORRENTE nas 

cidades do interior e, estabelecer laços com trabalhadores e camponeses da região e, 

conseqüentemente partir para a etapa de estruturação da guerrilha rural, como principal 

objetivo constituir, um exército popular revolucionário e de libertação, que 

desencadearia a revolução brasileira.   

        Concluindo este capítulo e já anunciando a discussão do capítulo seguinte, nos 

IPM que apuram as ações armadas, há uma superestimação da capacidade de ação da 

organização guerrilheira, que não correspondia à dimensão que lhe foi atribuída pelos 

serviços de repressão e espionagem. Estes serviços, aliás, possuem uma cultura de 

vigilância e repressão ao comunismo proveniente de décadas, e neste contexto de 

repressão e policiamento político da sociedade, o zelo anticomunista no combate ao 

inimigo interno, faz com que os agentes encarregados de tal tarefa, procedam de forma a 

aumentar o impacto das ações, armadas ou não, das esquerdas.     

          No caso da ALN em Minas Gerais, a documentação proveniente dos arquivos da 

policia política, os quais consultamos, consta que houve um dimensionamento e uma 

superestimação das atividades da ALN, que parece não corresponder a sua real 

capacidade de ofensiva. A organização conformada com quadros remanescente da 

CORRENTE que não foram detectados pela polícia, e outros que vieram do Rio de 

Janeiro para Belo Horizonte, certamente estava tentando constituir uma estrutura de 

apoio na capital mineira e conseqüentemente lançar a guerrilha rural no interior do 
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estado. Talvez por esse motivo ou mesmo porque vários das pessoas presas por 

envolvimento com a ALN podem ter fornecido as informações sobre a organização, 

nenhuma destas afirmações são descartadas, as torturas durante os interrogatórios são 

situações limites em um dos depoimentos em que é comprovadamente o caso de tortura 

como o de Newton de Moraes, neste caso o assunto que se tratou foi a estrutura da ALN 

em BH. Era composta em três divisões: 1) Setor de massas (com presença entre 

profissionais liberais, operários e bancários) 2) Setores estudantil 3) setor armado ou 

(grupos de fogo) subdivididos em seções a) expropriação, b) sabotagem, c) propaganda. 

A polícia política havia divulgado na imprensa que o objetivo da ALN na capital 

mineira era o sequestro do cônsul britânico, até agora o que constatamos era que o real 

objetivo do ALN em Minas, era retomar os contatos cortados pela desarticulação da 

CORRENTE um ano antes, construir um comando regional da organização, organizar 

os grupos de fogo, e estruturar a organização na capital do estado. Talvez pelo fato de 

Aldo de Sá Brito ter sido considerado suspeito de participação no sequestro ou captura 

do embaixador suíço Giovanni Erico Bücher
85

, que estava em curso naquela ocasião.  

          Há várias outras informações contidas nestes inquéritos que apuram as atividades 

da Ação Libertadora Nacional, além do suposto seqüestro do diplomata britânico, a 

organização estaria ainda planejando uma ação de grande envergadura em uma unidade 

militar com a finalidade de expropriar armamento. Pela lógica de um movimento 

armado e clandestino, supõe-se que o grupo busque de estruturar materialmente em uma 

determinada área, adquirindo locais para reuniões (aparelhos), automóveis e toda uma 

logística apropriada para a atuação de uma organização guerrilheira. No entanto, estas 

informações contidas nos IPM, devem ser abordadas com cautela justamente pelo que 

afirmamos anteriormente, são obtidas em situações limite e, conduzidos de forma a 

produzir resultados condenatórios dos implicados. Para a finalidade de conter e eliminar 

os movimentos de oposição de esquerda, a ditadura civil-militar construiu um 

sofisticado aparato de repressão e espionagem, que será discutido no próximo capítulo 

os casos envolvendo a desarticulação da CORRENTE e da ALN.  
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 O embaixador suíço Giovanni Enrico Bücher foi sequestrado pela VPR, foi o mais longo sequestro 

político já ocorrido no Brasil, depois de mais de quarenta dias, setenta presos políticos embarcaram para o 

Chile em troca da liberdade do embaixador.    
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Capítulo 4 

O DESMANTELAMENTO DA CORRENTE E DA ALN PELA REPRESSÃO 

 

É importante  levar-se em consideração que éramos muito poucos os que 

resistíamos  militarmente à ditadura. Brincávamos dizendo que éramos um 

“exército” que cabia dentro de um Volkswagen. 

Ricardo Apgaua 

 

Na última parte do nosso trabalho, procuramos demonstrar a crise do projeto 

revolucionário das esquerdas armadas, o desmantelamento da CORRENTE e da ALN 

nos anos 1969 a 1971. Faremos também algumas referências às circunstâncias das 

mortes de alguns militantes que foram protagonistas na formação dos movimentos 

revolucionários em Minas Gerais, da utilização do terrorismo de Estado na contenção 

destruição das organizações guerrilheiras. 

 

O terrorismo de Estado em nome da segurança nacional 

 

          Se para os guerrilheiros revolucionários que lutavam contra a ditadura civil-

militar brasileira ser terrorista “é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, 

porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada (...)” 

(MARIGHELLA, 2003: p. 3), para os militares e agentes policiais encarregados de 

combatê-los, não passavam de “terrorista”, “subversivos” e “bandidos”, 

“comprometidos com o comunismo internacional”, a “serviço de outra pátria”, que 

queriam destruir os pilares da civilização ocidental e a nação brasileira, como a família, 

a religião cristã e o direito à propriedade. Havia uma demonização contra a esquerda, o 

comunismo ou os comunistas, fruto de décadas de tradição anticomunista.  Motta 

(2002) descreve dois grandes surtos anticomunistas no Brasil, o primeiro entre 1935-37 

e o segundo entre 1961-64, a repressão contra os movimentos de esquerda que 

recrudesce partir 1968 em diante, é consequência direta do segundo surto. 

         A bipolaridade da Guerra Fria trouxe novas reformulações para o pensamento 

estratégico militar, a partir de então vão desenvolver o conceito de segurança nacional, 
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que de uma forma bastante simplificada constitui no binômio segurança e 

desenvolvimento. Este conceito estratégico, transformado em ideologia foi 

desenvolvido pelo National War College em Washington e tornou-se o principal 

pressuposto na formação das elites militares da América Latina. A partir de então os 

militares brasileiros começam a estreitar laços com os norte-americanos, foi neste 

ambiente de aproximação que o então tenente-coronel Castelo Branco que menos de 

vinte anos depois seria o primeiro presidente da ditadura civil-militar estabeleceu laços 

de amizade com Vernon Walters do Exército dos Estados Unidos esta relação 

possibilitou aos norte-americanos ter informações privilegiadas durante o golpe de 

1964. 

        No Brasil, o principal centro difusor desta ideologia foi a ESG, que no início 

contou com assistência norte-americana. Foi a ESG que instrumentalizou a Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN) no Brasil, que foi a ideologia oficial do regime de 1964. A 

doutrina trabalhada pela ESG é todo um conjunto de pressupostos para serem 

implementados nas diversas instâncias do poder político nacional, trata-se de várias 

estratégias de caráter político, econômico, psicossocial e militar, nesta doutrina a 

questão da segurança e do desenvolvimento nacional são fatores intrinsecamente 

indissociáveis. A ESG foi construída com o objetivo de proporcionar estudos entre civis 

e militares acerca de planos para o desenvolvimento do país. A partir de então os 

militares estreitaram os laços com as elites empresariais civis e neste sentido a DSN era 

um instrumento para ser aplicado no planejamento governamental, num plano mais 

específico a DSN era a “orientação para a  ação e  emprego da destinação do poder” 

(ESG, 1977-1978: p.11). 

          A DSN faz um apelo cívico para a união coletiva dos cidadãos em torno da pátria, 

defende ao mesmo tempo um projeto nacionalista, o livre comércio e a iniciativa 

individual e uma aliança estratégica com os Estados Unidos. Segundo o general Aurélio 

Lyra Tavares a segurança nacional é um problema de toda a sociedade, de todos os 

grupos que integram a nação, desde o plano espiritual até o material, “porque exige do 

governo, das classes dirigentes e do povo a consciência sobre o que ela é como deve ser 

entendida e realizada, as vulnerabilidades que apresenta e os perigos que pode ocorrer” 

(TAVARES, 1962: p.14).  
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         Esta visão tem base em um pressuposto de guerra total e permanente entre 

capitalismo e socialismo, os perigos e as vulnerabilidades, são a propagação das ideias 

marxistas (pelos partidos e organizações comunistas) em vários setores da sociedade, 

que na visão dos doutrinadores são os preparativos para a guerra revolucionária e, o 

início da fase “subversiva”. A ideologia propagada pelo estado de segurança nacional “a 

produção ideológica pode permitir o mascaramento, a deslocação ou o desvio dos 

conflitos ou das potencialidades do conflito, e ainda enxergar o conflito e amenizá-lo, 

articulando um conflito imaginário entre as potencialidades efetivas” (ANSART, 1978: 

p. 83), sendo assim podemos afirmar, que a ditadura civil-militar por meio da 

propaganda oficial, que difunde sua ideologia e legitima suas ações, faz uso ostensivo 

do aparelho repressivo de estado no sentido de calar, conter, neutralizar e eliminar 

fisicamente as opiniões dissidentes, por sua vez os órgãos de segurança interna como 

parte da comunidade de informações (aparelho repressivo do estado) como receptores e 

consumidores desta ideologia, tem seu ethos, prática e direcionamento operacional 

voltadas para o controle e vigilância dos inimigos do estado, sendo as organizações 

clandestinas de esquerda e seus simpatizantes. Deste modo “a ideologia surge, então 

como instrumento permanente dos poderes e como o ponto simbólico onde os poderes 

são incessantemente legitimados ou contestados, reforçados ou enfraquecidos” (1978: p. 

83-84). 

          Na visão dos formuladores da DSN, a nação constitui-se num corpo com 

possibilidade de fragmentar-se e ser destruída em sua unidade interna seja de ordem 

material ou espiritual. Os teóricos da segurança nacional esquematizaram a nação como 

um organismo vivo semelhante aos sistemas fundamentais do organismo humano, 

dividido em quatro partes: o primeiro é o campo político identificado com o sistema 

nervoso, neste encaixa o governo. O segundo o sistema circulatório é a economia. O 

terceiro o sistema sensorial é o psicossocial, isto é todas as instâncias da sociedade, 

desde instituições convencionais como a família, a escola, a religião, passando por 

fatores como a cultura, saneamento, saúde, habitação, trabalho, previdência social, da 

ecologia à tecnologia. O quarto e ultimo é o sistema muscular, e é aí que entra as Forças 

Armadas (TAVARES, 1962: p. 14). Não cabe aqui entrar em todos esses aspetos porque 

a abrangência e a complexidade do assunto  exigiriam  um  trabalho  mais  denso   ou   

outro trabalho a parte. Para o Estado-Maior do Exército a seria a Guerra Revolucionária: 
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...a guerra interna de concepção marxista-leninista e de possível adoção por 

movimentos revolucionários diversos que – apoiado por uma ideologia, 

estimulados e, até mesmo auxiliados do exterior – visam a conquista do 

poder através do controle progressivo, físico e espiritual, da população sobre 

que é desencadeada, desenvolvendo-se segundo um processo determinado, 

com a ajuda de técnicas particulares e da parcela da população assim 

subvertida
86

.  

 

          A parte que realmente nos interessa sobre a DSN neste trabalho é sua estratégia 

militar. A Guerra Fria era uma guerra constante travada em todos os campos – político, 

militar, econômico – porém, como sabemos o confronto militar direto foi evitado. A 

estratégia militar da DSN é uma resposta as formas de enfrentamento armado que 

tiveram maior notoriedade durante a Guerra Fria. Que tipo de conflito era esse? Após a 

Segunda Guerra mundial com redefinição das chamadas “fronteiras ideológicas”, o que 

restava do colonialismo europeu na África e na Ásia entrava em processo de 

emancipação política, essas antigas colônias tornaram-se nações, muitas das quais após 

um prolongado processo de luta armada. Pela lógica da geopolítica da Guerra Fria, era 

evidente que alguns destes novos países passariam ou para a órbita de influencia norte-

americana ou soviética. Dois exemplos ilustrativos dessas guerras de libertação nacional 

são as guerras da Argélia e da Indochina que envolveu a França. Com a derrota da 

França a Argélia estabeleceu um governo de cunho socialista e a Indochina dividiu-se 

em Vietnã do Norte socialista e Vietnã do sul capitalista. As experiências francesas na 

Argélia e na Indochina estão narradas no livro do coronel Gabriel Bonnet Guerras 

Insurrecionais e Revolucionárias lançado no Brasil em 1963 pela editora Biblioteca do 

Exército que serviu de base para formulação da doutrina de segurança interna dos 

militares brasileiros. 

         Desde o Princípio, a ESG estava comprometida com a luta anticomunista e 

tornou-se o “centro do pensamento ideológico relativo à estratégia contrarrevolucionária 

no Brasil”(STEPAN, 1975: p.132). Tomando emprestada a racionalização francesa e 

norte-americana sobre o assunto, nos manuais da ESG a chamada “Guerra 

Revolucionária Comunista” era um instrumento do “comunismo Internacional” e parte 

da política externa de Moscou para os países do então chamado Terceiro Mundo, já que 

na visão dos formuladores da doutrina da ESG a política de coexistência pacífica 
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implementada por pela URSS durante o governo de Nikita Krushev, era uma forma 

disfarçada dos soviéticos de “desestabilizar governos e nações” (ESG, 1977-1978: 

p.237-238).  

          Nesta visão dos teóricos da contrainsurgência como Hermes de Oliveira Araújo 

os revolucionários argelianos, vietnamitas e latino-americanos seriam meros fantoches 

nas mãos de técnicos russos da “Guerra Revolucionária”. Porém,  após a Segunda 

Guerra Mundial a URSS “não desejava nem tentava ampliar sua área de influência” 

(HOBSBAWM, 2003: p. 424-425), dessa forma as guerras de guerrilhas e outros 

fenômenos violentos do Terceiro  Mundo  poderiam  ser  compreendidos  sem  nenhuma  

relação  com  a  história  destes povos. 

          A justificativa ideológica fornecia toda interpretação, por exemplo, o livro Guerra 

Revolucionária do tenente-coronel português Hermes de Oliveira Araújo, coloca os 

movimentos de libertação nacional afro-asiáticos como uma maléfica conspiração do 

“comunismo internacional”e os guerrilheiros como um bando de assassinos fanáticos. 

Este livro foi lançado no Brasil em 1965, o prefácio da obra foi escrito pelo então chefe 

do Estado-Maior do Exército general Décio Escobar, que em alguns trechos transcreve 

bem o imaginário dos militares sobre as guerrilhas ou que eles entendem por “Guerra 

Revolucionária”. 

  

A guerra revolucionária é uma das manifestações mais insidiosas e 

imprevistas da luta que o mundo de nossos dias em permanente estado de 

tensão, em equilíbrio instável e constitui grave e perene ameaça às 

democracias. Diferem essencialmente da guerra clássica por sua tática, sua 

técnica e seus processos. (...) Eles são fanáticos empenhados de espírito e 

coração na conquista dos objetivos que lhes são indicados. Move-os o ódio, 

de cuja virulência procuram tirar o máximo proveito (Araújo. 1965: p.6-7). 

 

         Para os militares brasileiros do regime de 1964, os movimentos de esquerda seja 

os que defendiam a luta armada ou não, são encarado da mesma forma, visam a 

“subversão da ordem”, a “dissolução da sociedade”, a “indisciplina e “quebra de 

hierarquia”, valores que são considerados tabus para os militares. Respaldados pela 

DSN e reelaborando seus estudos estratégicos acerca das “novas formas de guerra” a 

partir da experiência francesa e de outros países criaram sua própria doutrina 

contrarrevolucionária. 
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        Assim sendo, a concepção belicista das mudanças sociais, a visão maniqueísta 

reforçada pelo antagonismo leste oeste, as mobilizações dos movimentos sociais em 

torno das reformas de base foram vistos como mobilização para a “guerra 

revolucionária” no Brasil, e penetraram profundamente no imaginário dos estrategistas 

militares. A “guerra revolucionária” segundo os manuais da ESG começa por meio da 

ação psicológica, feita por elementos “subversivos” infiltrados entre a população, 

visando à conquista e das “mentes” e dos “corações” do povo, falando em nome deste, 

agindo de maneira progressiva com uma minoria de quadros que aos poucos faz com 

que a “subversão” aumente e culmine na criação de uma força de guerrilha. 

           No entanto as Forças Armadas em um regime que tem por base a DSN assume 

funções policiais e envolve toda a sociedade na luta antissubversiva, transmitindo uma 

idéia de segurança coletiva.  De acordo com Borges “a geopolítica dos militares latino-

americanos visa não  só  definir  as  fronteiras  geográficas, mas  também  as  fronteiras  

ideológicas” (BORGES, 2003: p. 27)  (no  caso capitalismo  e  socialismo),  este  tipo  

de  fronteira  não  separa  um Estado-Nação de outro, ela  segrega parte da população 

dentro de um mesmo Estado. É criada a idéia do “inimigo interno” o “subversivo” que 

infiltra na sociedade para “confundir” e “dividir” o povo explorando as contradições 

sociais. 

         O componente bélico da DSN “reside no enquadramento da sociedade nas 

exigências de uma guerra interna física e psicológica” (2003: p. 27). O sistema social 

torna-se um sistema de guerra condicionado pela perspectiva da violência e da repressão 

transformando o quotidiano da sociedade em um sistema pautado pela lógica da 

desconfiança. A luta interna segundo o manual da ESG atribui um forte papel a 

sociedade civil e aos dispositivos de segurança e informações do Estado. O mito da 

“guerra revolucionária” permite ao Estado de Segurança Nacional implementar uma 

política repressiva acionando os órgãos de segurança e informações para exercer seu 

papel “moralizador, desmobilizando, com isso, a população” (2003: p. 28). 

        Em nome da segurança nacional e do combate ao “inimigo interno” todas as 

instancias da sociedade civil e do funcionalismo público foram enquadrados nas 

exigências de uma operação de guerra, neste ponto a ação de guerra psicológica tem um 

papel fundamental, pois trata de manter a população afastada do “processo subversivo” 

e despolitizada. Neste sentido propagandas que exaltam o nacionalismo tem um papel 
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fundamental, slogans como “Brasil ame-o ou deixe-o”, “esse é um país que vai pra 

frente” foram utilizados como parte da estratégia psicossocial da ditadura. Com relação 

à repressão física é o uso do terrorismo de Estado a fim intimidar os “inimigos internos”, 

é a partir daí que o Estado de Segurança Nacional faz uso sistemático dos órgãos de 

segurança e informações que farão o policiamento político da sociedade, e que serão 

responsáveis em grande medida por prisões arbitrárias, torturas, assassinatos e 

desaparecimento forçado de pessoas. 

          A prática da tortura disseminou-se no meio policial-militar em todo o país, como 

método e prática rotineira nos interrogatórios de presos políticos, sendo defendida por 

oficiais-generais como método adequado de “combate ao terrorismo”, por sua 

funcionalidade capaz de produzir resultados imediatos. Os militares brasileiros 

estudaram a experiência francesa das guerras de descolonização e libertação nacional da 

Indochina (1946-1954) e da Argélia (1954-1962), onde os militares franceses criaram o 

conceito de Guerre Révolutionnaire. Este conceito, assim como a doutrina norte-

americana da contrainsurgência,  parte do pressuposto de que os inimigos enfrentados 

não constituem forças armadas regulares, estão infiltrados na população e, por isso a 

ação guerrilheira, ou guerra irregular é um conflito de contornos indefinidos, 

diferenciando da guerra convencional. Estes métodos mais tarde ficaram conhecidos 

como doutrina francesa de contrainsurgência onde após e durante o interrogatório, era 

utilizada como método a tortura, física e psicológica, depois de conseguirem as 

informações desejadas a vítima era eliminada, o que ocorre com quase todos os 

guerrilheiros urbanos capturados depois de 1970.   

 

Se os marxistas propunham uma guerra total, seus inimigos não deveriam 

hesitar em combatê-los da mesma forma. A nova guerra não admitia 

negociação, nem compromisso e exigia a abolição das formalidades legais 

dos regimes democráticos e de qualquer noção de respeito aos direitos 

humanos. No extremo, implicava na completa desumanização do inimigo 

(MARTINS FILHO, 2012: p. 526). 

 

         Esta metodologia que foi exportada pelos militares franceses a diversos países 

latino-americanos
87

. O filme do cineasta italiano Gillo Pontecorvo, A Batalha de Argel 
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(1966), retrata de forma bastante próxima da realidade a ação policial-militar francesa 

durante a guerra de libertação nacional da Argélia. A guerra da Argélia foi considerada 

um conflito referência na aplicação da estratégia da contrarrevolucionária, 

universalizando este método repressivo, as forças militares francesas empregaram um 

alto grau de violência contra a FLN e os suspeitos de serem simpatizantes ou 

colaboradores com o movimento de independência, foi 

  

...um conflito de uma brutalidade peculiar, que ajudou a institucionalizar a 

tortura nos exércitos e forças de segurança de países que se diziam 

civilizados. Popularizou o infame e uso posterior e generalizado da tortura 

com choques elétricos aplicado a línguas, bicos de seios e órgãos genitais 

(HOBSBAWM, 2003: p. 278).  

 

        No Brasil, a aplicação das estratégias da doutrina francesa da Guerre 

Révolutionnaire e a reestruturação do sistema de repressão e policiamento político, 

possibilitou o desmantelamento das organizações de guerrilheiras. Não apenas 

guerrilheiros os urbanos ou as pessoas próximas, mas também outros exerciam 

militância política pacífica passou pela tortura, a lógica da suspeição pairava sobre a 

sociedade gerando um ambiente de desconfiança mútua e denuncias. A tortura tornou-se 

não um castigo físico, mas uma metodologia de trabalho empregada para a obtenção de 

informações que possibilitassem a localização de guerrilheiros e militantes políticos e o 

desmantelamento das organizações revolucionárias.  

       Sendo assim podemos concluir que a ideologia da DSN, fornece subsídios 

ideológicos para a estruturação de um aparato destinado a ação repressiva, queremos 

deixar claro que o regime de segurança nacional, não sanciona e reproduz seu domínio 

unicamente através da violência e da repressão pura e simples, mas através de todo um 

arcabouço ideológico que legitima esta violência e gera um consenso entre 

determinados seguimentos sociais. 

 

O sistema repressivo e a “identificação de terroristas” 

        A montagem da estrutura de repressão começou a ser concebida logo nos primeiros 

momentos depois do golpe de Estado. Alguns autores como Alves (1985) e Fico (2001), 
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apontam como o embrião dos órgãos repressivos da ditadura, na chamada “Operação 

Limpeza” subsequente ao golpe de Estado e os Inquéritos Policiais Militares (IPM), 

conduzidos por coronéis e instaurados em todas as instancias governamentais e do 

funcionalismo público, no início do governo Castelo Branco (1964-1967). Foi a 

primeira mobilização das forças repressivas, para neutralizar a “corrupção” e a 

“subversão”.  

       “Os IPMs tornaram-se uma fonte de poder de facto para o grupo de coronéis 

designados para chefiar e coordenar as investigações” (ALVES, 1985: p. 57). Muitos 

dos IPMs instaurados acabaram sendo arquivado, um dos motivos é que acabaram 

esbarrando nos mecanismos legais ainda vigentes. De acordo com Alves (1985), o 

grupo de oficiais militares encarregados da condução destas investigações, 

configuravam o primeiro núcleo de aparato repressivo em gestação (1985: p. 57). Desde 

a instauração da ditadura em 1964, se discutia a forma de ação repressiva contra a 

oposição de esquerda. No governo Castelo Branco foi criado o Serviço Nacional de 

Informações (SNI) que seria a cabeça do aparato repressivo da ditadura civil-militar, no 

decorrer do regime foi aumentando gradativamente chegando ao auge nos anos 1970. 

Dois chefes do SNI chegaram anos depois a Presidência da República, os generais 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) e João Batista Figueiredo (1979-1985). Durante 

o governo do general Costa e Silva (1967-1969) foram criados o Centro de Informações 

do Exército (CIE) e o Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica (CISA), a 

Marinha já possui o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR) desde 1957.  

         O ponto alto na edificação de aparato repressivo destinado a contenção e 

eliminação do “inimigo interno” deu-se em 1970 com a edição das Diretrizes Especiais 

de Segurança Interna e a criação do chamado Sistema de Segurança Interna 

(SISSEGIN) integrado ao Sistema Nacional de Informações (SISNI)
88

. Este sofisticado 

sistema repressivo tinha como objetivo centralizar as atividades repressivas que passaria 

a ser coordenadas a partir de então pelo Exército. Foram criados os Destacamentos de 

Operações de Informações (DOI) e os Centros de Operações de Defesa Interna (CODI) 

que ficaria conhecido pela sigla DOI-CODI. Era um esforço conjunto entre as policias 

estaduais e as forças armadas no combate à guerrilha urbana, esta reorganização 

repressiva foi implantada em onze capitais brasileiras a partir de 1970, em Belo 
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Horizonte foi oficialmente estabelecido em 1971. Passaria a executar missões diversas, 

investigar, efetuar prisões, interrogatórios, e conduzir IPM. A partir desta nova 

organização das atividades repressivas o país passaria a ficar divido em seis Zonas de 

Defesa Interna e subdividido em Áreas de Defesa Interna e Subáreas de Defesa Interna, 

de acordo com as divisões administrativas do Exército na época. Este esforço conjunto 

na atividade repressiva visava contornar as disputas existentes entre as forças 

repressivas
89

. 

        Dessa maneira, a constituição dos DOI e dos CODI eram flexíveis, permitindo uma 

maior mobilidade e autonomia em suas ações, por este motivo o novo organismo de 

repressão contava com uma composição mista de policiais militares e civis e membros 

das forças armadas e uma maior flexibilização no comando. 

 

É preciso, imediatamente, proceder, in loco, a uma transformação completa 

do comando, à correção de todo o aparato militar, à readaptação das grandes 

unidades. É um trabalho demorado e paciente, exigindo inteligência e 

vontade. As grande unidades, com dificuldades fracionáveis, devem fazer 

abstração de seus princípios táticos e de seus métodos de combate 

(BONNET, 1963: p. 245). 

 

         O general Paul Aussaresses
90

 veterano das guerras da Argélia e Indochina tem 

uma extensa folha corrida de serviços prestados à França e outros países, em 

consultorias e treinamento militar e de inteligência de combate antiguerrilha, no Brasil 

foi instrutor do curso de interrogatório e informações no Centro de Instrução de Guerra 

na Selva em Manaus/AM e adido militar no Brasil entre 1973 e 1975. Em suas 

memórias admitiu: “Liquidar a FLN pressupunha evidentemente não só uma vontade 

política, mas métodos adaptados. A polícia não era feita para essa missão e os quadros 

dos regimentos não eram formados para esse tipo de guerra” (MARTINS FILHO, 2012: 

p.533) Dessa maneira os DOI-CODI seriam concebidos como uma organização policial-

militar cujo principal objetivo seria a mobilidade e obtenção de informações. Bem 

próximo do que era os Détachement Opérationnel de Protection (DOP) de criação 

francesa, que operavam na Argélia (Idem, 2012: p.533-34)   

                                                           
89
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          O principal pressuposto para as ações dos órgãos repressivos que compunham o 

SISSEGIN e dos demais órgãos de segurança e informações que compunham a 

autodenominada Comunidade de Informações
91

 além do anticomunismo, tudo que fosse 

moralmente reprovável na sua visão. A grande maioria das informações produzidas por 

estes centros de repressão política eram sobre o que eles consideravam “subversivos”. A 

seguir um documento elaborado pelo CIE, por volta de 1971, contendo instruções “para 

identificação de terrorista”, difundido para os órgãos de informações  e  repressão. O 

documento tem vinte e cinco pontos que ajudam a compreender o meio em que foi 

forjado e vale a pena ser destacado na íntegra: 

 

No caso do preso não conhecer o nome real do elemento desconhecido, as 

perguntas abaixo auxiliarão na identificação do mesmo: 

1. Descrição física sinais característicos, defeitos físicos; maneira de trajar, 

vícios, idade aparente. 

2. Qual é o seu estado de origem? Seu sotaque denota sua origem? É 

estrangeiro ou filho de estrangeiro? 

3. Qual a sua faculdade (ou colégio) que frequentou? Em que época? 

4. É do seu conhecimento que esse elemento tenha exercido cargos em órgãos 

estudantis (UNE, UME, DCA, DCE, etc.)? 

5. Foi punido pelo Decreto-Lei 477/69 

6. Foi preso por ter atuação no Movimento Estudantil? Quando e onde? 

7. Esteve ele no XXX Congresso da UNE em IBIUNA/SP? (Mesmo que o 

preso desconheça esse fato, sempre lhe devem ser mostradas as fotografias 

dos elementos que estiveram nesse Congresso). 

8. É elemento cassado pela revolução de 1964? 

9. Tem (ou teve) parentes presos (ou mortos) por atuação subversivo-terrorista? 

Quem são? 

10. Que profissão exercia (ou exerce)? 

11. Tem vida legal? Ou semilegal? Sabe o motivo pela qual esse elemento 

entrou na clandestinidade? 

12. Antes de militar na atual organização, a que outras pertenceu que codinomes 

usava nessas organizações? Qual era sua setorização nessas organizações? 

13. Frequentou (ou frequenta) cursos em CUBA ou outro país comunista, em 

que época? Já esteve asilado? Tomou parte em algum seqüestro (autoridade, 

aeronave etc...)? 

14. Tomou parte no movimento guerrilheiro de CAPARAÓ? 

15. Que funções exerceu ou exerce na atual organização? 

16. Quais as ações armadas que você sabe ter ele tomado parte? Já foi ferido em 

alguma ação armada? 

17. Costuma andar armado? Possui carro (em caso positivo de que tipo?) 

costuma abrir pontos a pé ou de carro? 

18. Quem é (ou foi) sua amante ou mulher? Nos tempos de faculdade ou 

colégio, quem era sua namorada (ou amante)? 
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19. Quem lhe passou esse elemento? Que outros militantes esse elemento lhe 

passou? De quem é o trabalho de ampliação desse elemento? 

20. Quais os locais (bares, restaurantes, etc...) que ele costuma frequentar? 

21. Em que outros estados (regionais), já atuou? 

22. Esse elemento já esteve preso por militar na organização atual ou em outra? 

Quando e onde e/ em que circunstancias? 

23. Qual é o seu nível cultural e político? Ele já elaborou documentos teóricos? 

Quais? Fala alguma língua estrangeira? 

24. É ele parente de militar, político ou policial? Sua família é abastada, média 

ou pobre? 

25. Que se comenta na organização sobre ele/ quais os elementos da organização 

mais ligados ao mesmo? Quais os elementos presos poderão identificá-lo? 

(APM – fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, Imagens 44,45). 

 

        Este montante de perguntas evidencia o grau de controle exercido pelo sistema de 

repressão política do regime no sentido do policiamento político da sociedade, bem 

diferente de um serviço de inteligência nos moldes dos países ocidentais de governo 

civil e mecanismos eficientes de controle dos órgãos de segurança e das Forças 

Armadas, a comunidade de informações brasileira teve uma expansão rápida, que se 

configura em uma mega estrutura concebida como aparato repressivo de controle 

político e social dos elementos alcunhados de subversivos. Era, entretanto, um sistema 

de contenção das oposições internas e de neutralização dos alcunhados de “subversivos” 

e “terroristas”.  

        As perguntas são construídas de modo a estabelecer o perfil ideológico do 

elemento inquirido. Começando pelas características físicas, o perfil social, moral e 

profissional da pessoa, se leva vida legal ou clandestina prováveis, motivo pelo qual 

tomou este caminho e locais que frequenta vícios etc., local de nascimento até mesmo 

aspectos da vida pessoal do investigado estão sob  vigilância. Os pontos que mais 

chamam atenção são se a pessoa investigada foi ou é membro de instancias estudantis 

como DCE, DA de faculdades grêmios ou membro das então extintas UNE ou UEE, se 

foi processado em função de sua militância no Movimento Estudantil, com relação ao 

movimento estudantil, o XXX Congresso da UNE ocorrido em Ibiúna/SP em 1968, é 

um ponto privilegiado na inquirição, muitos dos quadros que compunham as 

organizações armadas de esquerda estiveram neste congresso, caso o interrogado não 

tivesse participado do mesmo, os agentes sempre mostravam fotografias de suspeitos 

que estiveram presentes em Ibiúna.  

        Outro ponto de interesse no interrogatório era se elemento procurado pela 

repressão havia sofrido cassação em 1964, isto é, perderam os direitos políticos foram 
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exilados pelo regime, esteve preso em função de seu posicionamento ideológico ou 

ligado de alguma forma ao governo deposto. No que se refere às organizações de 

guerrilha urbana, os interrogadores são orientados a direcionar suas perguntas para o 

conhecimento do suposto terrorista e o seu papel dentro da organização, se exerceu 

função de direção,, codinomes, em quais ações armadas ou seqüestro tomou parte, , se 

participou da guerrilha de Caparaó e, principalmente se fez treinamento de guerrilha em 

Cuba.  

          O perfil traçado de terrorista pela comunidade de informações reflete um forte 

teor ideológico típico da Guerra Fria na América Latina, estudante, jovem muitas vezes 

oriundo da classe média, são as mesmas características dos agentes do processo 

subversivo descrito nos manuais de estratégia antiguerrilha estudados nas escolas 

militares e nas academias de polícia, o “inimigo interno” que busca “subverter” o status 

quo, “que age de forma sorrateira”, “dilapidando a sociedade”, “colocando em risco a 

paz social”, além do mais as perguntas são elaboradas de modo a induzir o interrogado a 

confirmar sua culpabilidade, apontando uma série de episódios em supostamente estaria 

ligado. O método era a detenção, o interrogatório e a tortura.    

         Um militar constantemente citado pelos presos políticos em Belo Horizonte, não 

só da CORRENTE, mas também de diversas organizações revolucionárias, citam com 

frequência nos depoimentos à Justiça Militar, o então tenente Marcelo Paixão de 

Araújo. Em alguns trechos de sua entrevista a revista Veja, o ex-tenente do Exército, 

descreve de maneira categórica, como esta atividade era empregada pelas forças de 

segurança, contra os militantes de organizações revolucionárias:  

 

A primeira coisa era jogar o sujeito no meio de uma sala, tirar a roupa dele e 

começar a gritar para ele entregar o ponto (lugar marcado para encontros), os 

militantes do grupo. Era o primeiro estágio. Se ele resistisse, tinha um segundo 

estágio, que era, vamos dizer assim, mais porrada. Um dava tapa na cara. Outro 

soco na boca do estômago. Um terceiro, soco no rim. Tudo para ver se ele 

falava. Se não falasse, tinha dois caminhos. Dependia muito de aplicava a 

tortura. Eu gostava muito de aplicar a palmatória. (...) Você manda o sujeito 

abrir a mão. O pior de tão desmoralizado, ele abre. Aí se aplicam dez, quinze 

bolos na mão dele com força. A mão fica roxa. Ele fala. A etapa seguinte era o 

famoso telefone das Forças Armadas. (...) É uma corrente de baixa amperagem 

e alta voltagem. (...) não tem perigo de fazer mal. Eu gostava muito de ligar nas 

pontas dos dedos. Pode ligar numa mão e na orelha, mas sempre do mesmo lado 

do corpo. O sujeito fica arrasado, o que não pode é deixar a corrente passar pelo 

coração. Aí mata.(...) O último estágio que cheguei foi o pau-de-arara com 

choque. Esse era para o queixo-duro, o cara que não abria nas etapas anteriores. 
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Mas o pau-de-arara é um negócio meio complicado.(...) o pau-de-arara não é 

vantagem. Primeiro, porque deixa marca. Depois, porque é trabalhoso. Tem de 

montar a estrutura. Em terceiro, é necessário tomar conta do indivíduo porque 

ele pode passar mal. (Entrevista de Marcelo Paixão de Araújo a Alexandre 

Altamari. Revista Veja, São Paulo, p.42-53, 9 dez. 1998). 

 

         Militares brasileiros que defenderam a tortura sustentaram que os presos da 

“guerra revolucionária” não estavam inseridos nas leis de guerra da Convenção de 

Genebra, por esse motivo alguns militares entraram em contradição ao taxar os 

“subversivos” e “terroristas” de criminosos comuns como o general Carlos de Meira 

Matos: “Em nenhum lugar do mundo o terrorista é considerado um combatente. Em 

qualquer país do mundo, atentados e sequestros são crimes comuns. O terrorista é 

desleal, usa a chantagem, sua ação é condenada por todos os povos”
92

.  

       Se sequestros e atentados são crimes comuns, não estariam às organizações 

armadas de esquerda submetidas à jurisdição civil para criminosos comuns, ao invés da 

justiça militar para crimes de segurança nacional? A lógica era de que o Brasil estava 

em “guerra revolucionária” e que para vencer esta guerra todos os métodos eram 

válidos, desde estratégia psicossocial através de propaganda ou a repressão física. Não 

restando à menor dúvida que a imposição do Sistema Nacional de Segurança Interna 

com base nos pressupostos belicistas da estratégia de “Guerra Revolucionária 

Comunista” contida na Doutrina de Segurança Nacional, levou inexoravelmente ao 

abuso de poder por parte dos agentes do Estado.  

        Vários militares que aparecem nos IPM sejam conduzindo as investigações ou 

mesmo como testemunhas, listados como torturadores no projeto Brasil: Nunca Mais 

(BNM: 1985) e no testemunho de vários presos políticos
93

. Vários presos relataram à 

Justiça Militar terem sido obrigados sob ameaças a assinar seus depoimentos 
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previamente escritos após a condução dos IPM. Por exemplo; o militante Márcio Araújo 

de Lacerda sofreu torturas durante o inquérito, choque elétricos pelo corpo e órgão 

genitais, três dias depois das torturas foi obrigado pelo capitão Portela assinar o 

depoimento sob ameaças (BNM, 1985: Tomo V, Vol. 3, a tortura, p. 27). Lúcio Dias 

Nogueira, preso nas mesmas circunstâncias, no início foi torturado no G-2 da Polícia 

Militar de 8:00hs até às 11:30 da manhã, sofreu espancamentos, choques elétricos e 

queimaduras de cigarro pelo corpo, foi ameaçado pelo próprio secretário de segurança 

pública de Minas Gerais, Joaquim Ferreira Gonçalves, de que caso não confirmasse 

todos os fatos que sabia seria novamente entregue aos oficias da PMMG e não poderia 

responder por sua vida (BNM, 1985: Tomo V, Vol. 2, a tortura, p. 794-95). José Adão 

Pinto passou pela mesma situação junto a seus companheiros sofrendo com 

espancamentos, choques elétricos e queimaduras de cigarro pelo corpo, José Adão 

revelou posteriormente que teria ficado estéril devido as seções de choques elétricos e 

teve um cabo de vassoura introduzido no ânus por um dos torturadores. “Todo mundo 

me torturava, e não apenas o Marcelo (Paixão de Araújo) pois eu era o único negro”. De 

acordo com a ação indenizatória que moveu contra a União: “era levado da PAN para a 

“enfermaria do 12º RI” de maca. Esta condição, no entanto, não o livrava da cota diária 

de torturas. Em quase todas as ocasiões, de forma sarcástica, os torturadores 

lembravam-lhe sua condição de “pobre, preto e comunista
94

”.    

         Mário Zanconato foi preso em um bar no centro de Belo Horizonte enquanto 

jantava em companhia de Hélcio Pereira Fortes. Zanconato foi preso e conduzido ao G-

2 (serviço secreto da PM) na Praça da Liberdade, próximo ao Palácio Episcopal e da 

sede do governo mineiro. Hélcio conseguiu escapar do cerco ao bar, ferindo a bala um 

tenente da PM e alertou outros militantes. Segundo o relato de Zanconato, nas primeiras 

horas após a prisão, quase não foi interrogado, “foi só castigo com muita violência”, 

nem nomes ou endereços lhe foram perguntados, descontavam nele a fúria pela fuga de 

Hélcio Pereira Fortes. No local havia testemunhas das ações armadas da CORRENTE, 

um tenente da PM e uma das testemunhas da ação contra a loja de armas “Casa 

Tucano”, identificou Zancontato com um dos participantes dos assaltos. Segundo ele 

neste momento estava “bem aturdido, vomitando e urinando sangue”, nesse momento 

chegam os oficiais do G-2 e “começaram as torturas propriamente ditas”, foi levado 
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para vários lugares entre unidades da Policia Militar e a Colônia Penal Magalhães Pinto 

em Ribeirão das Neves: 

 

Comigo a tônica sempre foi sobre a extensão da organização e suas alianças 

(Carlos Marighella, Mário Alves). Comigo havia sido pego um esboço de 

planos de ações violentas para quinze dias. Só uma parte, pois consegui 

„comer‟ a outra. Então era só sobre isso que me interrogavam durante um par 

de dias. Fantasiei bastante, errei algo e enganei outro tanto. Da mesma forma 

agi sobre nossas concepções e objetivos, com erros e acertos. O capitão 

Aécio se identificou como preparado pelo Canal do Panamá
95

; nós só 

tínhamos muita firmeza ideológica e disposição. Não tive participação na 

queda de nenhum companheiro: não delatei aparelhos nem ações. Os 

inquéritos foram montados ação por ação e no final mostrou-se um para o 

curso da organização, com os dirigentes e estruturas mais ou menos 

próximos da verdade. Quem montava os depoimentos, ditados palavra por 

palavra era o capitão Portela, como pode assegurar qualquer dos 

companheiros. Depois nos dava pra assinar sob ameaças
96

. 

 

Exílio: tempo de autocríticas e redefinições 

 

         Ricardo Apgaua após o treinamento guerrilheiro em Cuba retorna ao Brasil no 

final de 1970, depois quase dois anos. Ricardo saiu de Cuba com um passaporte 

emprestado de um militante de São Paulo o trajeto foi igualmente tortuoso quanto ao 

inda para não chamar a atenção das agencias de repressão e espionagem.  

       Passando por diversos países, (Tchecoslováquia, Itália, Chile), até chegarem ao 

Uruguai de lá esperarem pelo momento oportuno de entrarem no Brasil. Ricardo saiu de 

Cuba acompanhado por uma militante de São Paulo de nome Darcy, descendente de 

japoneses, e por Sérgio Ribeiro Granja militante da ALN no Rio de Janeiro, 

desembarcaram em Montevidéu no Uruguai.  
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          Na capital uruguaia constaram estar sendo seguidos, Sérgio Granja para despistar 

os agentes, fingiu escrever alguma coisa em um pequeno pedaço de papel e o lançou em 

uma lixeira, deram uma pequena volta para ganhar tempo e quando regressaram ao 

mesmo local, perceberam que a lixeira estava no chão e quatro homens agachados em 

volta verificando no lixo espalhado. Ricardo e Sérgio fazem então um movimento 

displicente fingindo normalidade, os perseguidores nem perceberam que os dois rapazes 

os tinham visto. De acordo com Ricardo, eles estavam sendo seguidos desde o momento 

em que se separaram da Darcy com quem se encontraram momentos antes, os militantes 

retornam ao hotel e queimam as mensagens que haviam trazido de Cuba. Marcam um 

novo encontro com a militante que os acompanhou e a advertem que haviam sido 

seguidos e, que precisavam procurar alguma embaixada, ou outro lugar para não serem 

presos.   

          Ricardo revelou que a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) lhe forneceu 

documento secreto do antigo SNI relativo à sua pessoa comprovando que foi espionado 

no Uruguai, segundo ele, o documento sugere que ele seria o contato da ALN com os 

Tupamaros
97

, superdimensionado sua passagem pelo país. No mesmo dia em que 

tiveram certeza de que estavam sendo vigiados, decidiram procurar a embaixada do 

Chile, planejaram com cuidado o trajeto até a embaixada para não despertarem 

suspeitas, ao chegarem o prédio estava fechado. Caminham então sem saber ao certo o 

que fazer quando passam em frente a sede do Partido Democrata Cristão uruguaio que 

compunham uma aliança com Frente Ampla daquele país, uma coalizão de forças de 

centro e esquerda,  que iriam disputar as eleições presidenciais. Ao chegarem explicam 

que estavam fugindo do Brasil estavam sendo seguidos e precisavam chegar ao Chile. 

Depois de um rápido diálogo são acolhidos, explicam sua situação ao pessoal da 

secretaria de assuntos internacionais do partido e depois ao então candidato a 

presidência do Uruguai o senador Juan Pablo Terra, que os ouviu atentamente. Os três 

brasileiros passam algumas noites na sede do Partido Democrata Cristão, ao deixarem o 

Uruguai foram acompanhados por uma escolta de jornalistas e a distancia pelo senador 

Juan Pablo Terra, para assegurarem caso houvesse algum incidente com a polícia, a 

noticia espalharia rapidamente.     
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         Hoje já são conhecidos os mecanismos utilizados pela ditadura brasileira de 

monitoramento de opositores no exterior, por exemplo, o Ministério das Relações 

Exteriores, possuía uma agência dedicada à espionagem de brasileiros no exterior. O 

Centro de Informações do Exterior (CIEX), esta agência de espionagem atuou de forma 

ativa nos países onde havia maior presença de brasileiros exilados; Buenos Aires, 

Montevidéu e Santiago, chegando inclusive a monitorar brasileiros em cidades 

européias (PENNA FILHO, 2004: p. 166-67). Montevidéu por exemplo, era uma das 

principais cidades de atividade das agências de espionagem brasileiras lá chegaram as 

primeiras levas de exilados brasileiros após o golpe de Estado em 1964 entre eles o 

presidente deposto João Goulart e o ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel 

Brizola. O Uruguai nestes anos passava por uma complexa situação política, o país 

possuía até então um regime democrático e constitucional, na década de 1970 foi 

progressivamente caminhando rumo ao autoritarismo político que culminou no golpe de 

Estado em 1973 que resultou em uma ditadura de doze anos.  

          Ricardo permaneceu no Chile por um ano, mas tampouco seria sem certa tensão. 

Para a  direção da ALN os três haviam entrado em pânico precipitada a ida ao Chile, a 

militante Darcy declarou à Organização que só havia buscado refúgio junto aos 

democratas cristão uruguaios forçadas pelas circunstâncias que o excesso de cautela ou 

pelo desespero gerado. Por consequência destes acontecimentos Ricardo e Sérgio 

ficaram um ano isolados do restante da ALN em Valparaíso. Durante esse tempo com 

ajuda do Movimiento de Acción Popular Unitária (MAPU), um partido de origem na 

democracia cristã chilena, trabalharam como carpinteiros para uma empresa estatal 

(SIMSA) que produzia casas pré-fabricadas em Viña del Mar, segundo Ricardo: “para 

só retornar após a quarentena a que nos submeteram”. Ainda no Chile faria sua 

autocrítica a respeito da luta armada
98

: 

 

Mesmo antes de voltarmos para o Brasil, já tínhamos um pensamento muito 

crítico com relação à atuação tática da ALN. O nosso interesse era que a 

ALN repensasse a questão da luta armada e retomasse as iniciativas junto à 

sociedade civil e ao movimento de massas. Estabelecemos, então, que 

deveríamos, a exemplo do que eu tinha feito em Minas após o golpe, 

garimpar contatos e refazer a organização. Orientados pelo Ricardo Zarattini, 

Rolando Fratti e o Argonauta Pacheco, procuramos alguns velhos 
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comunistas que tinham integrado a ALN em São Paulo. Queríamos 

convencer o que restava da ALN da necessidade de mudar o nosso rumo
99

. 

 

          Desde o momento em Ricardo Apgaua e outros militantes da CORRENTE e da 

ALN saíram do Brasil para realizarem o treinamento guerrilheiro, houve significativas 

mudanças no interior do regime ditatorial. O grupo do qual Apgaua fazia parte deixou o 

Brasil no mesmo dia em que o governo baixou o AI-5, o regime já traçava as principais 

linhas de combate às organizações guerrilheiras. Quando retornaram no final de 1970, 

os DOI-CODI já estavam em fase de implantação nos principais centros urbanos do 

país. A guerrilha urbana já dava sinais de crise.  

 

Seguramente, a nossa mudança de opinião com relação à luta armada 

desagradou boa parte daquela  turma  mais aguerrida, que estava estruturada 

dentro  da  ALN. Não sei se eles estavam conscientes da solidez das nossas 

convicções.  Estávamos, no entanto, convencidos de que era o momento de 

se fazer uma ofensiva política, de parar com a luta armada e não sei se esta 

discussão  chegou  a  se  dar no seio da ALN. É muito possível que tenham 

considerado que estávamos abandonando a luta, mas, até hoje, não ouvi 

qualquer comentário a respeito. De qualquer maneira, eu me senti 

desobrigado com relação a eles, já que tinham faltado aos meus
100

. 

 

 

Mais duas histórias para contar 

 

          A última ação de visibilidade da ALN em Belo Horizonte seria marcada por uma 

dupla tragédia. A morte sob tortura de um guerrilheiro e a de um adolescente por um 

disparo que arma de fogo. No começo de 1971 chegavam com objetivo de reforçar a 

organização em Belo Horizonte mais dois quadros da ALN, Aldo Sá Brito e Marcos 

Nonato da Fonseca.                                  
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         Em seis de janeiro de 1971, o grupo da ALN, formado por Aldo Sá Brito, Newton 

Moraes, Milton Campos de Souza, Marcos Nonato da Fonseca, assaltou a agência do 

Banco Nacional de Minas Gerais entre as ruas Tupinambás e Rio Grande do Sul. Três 

entraram no banco e efetuaram o assalto enquanto um dos guerrilheiros aguardava no 

carro e outro vigiava a porta da agência bancária. Porém, por descuido durante a ação, 

uma dos funcionários do banco conseguiu escapar e deu o alarme, logo em seguida uma 

viatura policial estava na porta da agencia bancaria. 

       Uma parte do grupo fugiu de automóvel, em direção ao bairro Floresta, sendo 

seguidos por policiais, na Praça Negrão de Lima Newton Moraes e Aldo Sá Brito 

deixaram o automóvel e seguiram a pé pela rua Santa Maria onde trocaram tiros com os 

policiais, próximo ao edifício Alvarenga, um adolescente de 14 anos que passava pelo 

local foi atingido por disparo de arma de fogo e morreu no hospital, Marcelo Coimbra 

Tavares 14 anos, Newton Moraes foi acusado da morte do menor.     

       Milton Campos de Souza e Newton Moraes foram conduzidos ao DOI, no 

momento de sua prisão Newton foi golpeado com uma barra de ferro na cabeça por um 

dos policiais (BNM, 1985: tomo V, vol. 3 as torturas, p. 324). A imprensa da época 

noticiou declarações de Newton Moraes em que ele renegava seu envolvimento com o 

terrorismo e se mostrava arrependido
101

. Em uma carta que escreveu aos pais na prisão, 

teria dito:  

 

“Prezados pais, sinto tê-los decepcionado profundamente em seus propósitos 

quanto a mim. Espero que o golpe não tenha sido muito rude. Quanto a mim, 

tudo bem. O tratamento não é nem de longe aquilo que apregoavam lá fora. 

Estou sendo até bem tratado, em relação ao que fiz. Não se preocupem e me 

desculpem pela besteira que fiz depois de tanta confiança que os senhores 

depositaram em mim. Um abraço do seu filho Newton”
102

.   

 

      Entretanto, sabemos que as torturas e a forte coação física e psicológica infligidas 

aos prisioneiros os deixavam à mercê dos interrogadores e acabavam confirmando o que 
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estes queriam que confirmassem, e outra, carta divulgada na imprensa era controlada 

pela censura. A pesquisa realizada pelo projeto Brasil Nunca Mais contesta versão dos 

militares de que Newton teria prestado seu depoimento de livre e espontânea vontade 

sem sofrer nenhuma forma de pressão, ao contrario, Newton foi espancado, tomou 

choques elétricos e foi torturado no pau-de-arara. Para alguns colegas na ALN, teria 

“desbundado”, isto é, ter deixado de lado e se arrependido da militância, suas 

declarações públicas após a prisão contribuíram para que ficasse com sua imagem 

deteriorada entre seus colegas de militância, correndo até certos riscos dentro do 

presídio de Linhares em Juiz de Fora, conforme mencionado por Gilney Viana. 

 

O Newton como a gente falava naquela época “desbundou”. E pior que isso: 

ele fez declarações públicas, e tal. Então, ficou numa situação que até a 

segurança dele estava sob risco lá em Linhares. Então, os militares o tiraram 

de lá. Mas o Newton tinha uma característica: eu era o dirigente da ALN e 

comandava a ALN dentro da cadeia, então ele fez uma carta para mim. E 

algumas coisas ele se comprometendo, mas com um certo grau de decência 

pessoal porque politicamente eu acho que ele totalmente se destruiu 

enquanto quadro da esquerda. Mas pessoalmente ele procurou ter decência 

em algumas coisas que para nós era muito claro na cadeia. E isso foi muito 

importante
103

.  

 

         Em julho de 1971, os presos políticos na Penitenciária de Linhares em Juiz de 

Fora redigiram um documento denunciando as torturas a que eram submetidos na 

prisão. Newton Moraes e Milton Campos de Souza aparecem como signatários neste 

documento denúncia. Neste mesmo ano o jornal clandestino Venceremos da ALN, 

publicou uma declaração de Moraes como forma de desconstruir a versão montada pela 

ditadura de se arrependera, alguns trechos da declaração de Moraes diz: 

 

...venho com esta declaração reiterar minha posição de militante e 

revolucionário da ALN, sendo portanto partidário da derrubada da ditadura 

militar fascista por meio da luta armada e, consequentemente, da instauração 

de um regime popular (...). 

Companheiros estou sendo vítima de uma trama desta ditadura que, pela 

falsificação de um bilhete meu à minha família, lançou a calunia na imprensa 
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escrita e falada, do meu repúdio à guerra popular revolucionária (...).  
(Venceremos, número 3 – junho/julho de 1971 – Brasil. In: GASPAROTTO, 2008: 

p. 138). 

 

         Entretanto, mais uma vez, o regime divulgava pela imprensa informações e 

documentos relativos a “campanha contra o Brasil de autoria de terroristas presos na 

Penitenciária de Linhares” (GASPAROTTO, 2008: p. 136-139). Em uma das notícias 

divulgadas, Moraes teria encaminhado uma carta ao juiz na Auditoria Militar em Juiz de 

Fora desmentindo ter sido vítima de qualquer tortura e que assinou a nota publicada 

pelo jornal Venceremos sob coação dos companheiros. “Percebe-se, neste caso, a 

utilização de mecanismos de informação e contra-informação tanto por parte do regime 

quanto da organização revolucionária” (2008: p. 139). Não se conhece depoimentos ou 

entrevistas posteriores de Moraes sobre este episódio ou sobre a prisão em Juiz de Fora, 

se realmente arrependera, ou se procedera desta maneira como forma de 

autopreservação.  

          A prisão destes militantes e a morte de Aldo Sá Brito acabaram desestruturando o 

trabalho da ALN em Belo Horizonte, contribuindo para as prisões do ex-cabo da PM 

Cecílio Emigdio Saturnino, Luiz Fernando Gonçalves dos Reis, Hervê de Mello entre 

outras pessoas. Arnaldo Cardoso da Rocha, Eduardo Antônio da Fonseca, Marcos 

Nonato deslocaram para São Paulo. Depois desta ação, o pequeno grupo de apoio da 

ALN na capital mineira é preso, um destes casos significativos, recentemente revelados 

por Maria Célia de Mello irmã de Hervê esclarece um pouco a ação repressiva contra a 

ALN em Minas Gerais. Maria Célia passou a militar na ALN por influência do irmão 

Hervê de Mello, nunca participou de ações armadas, foi presa em casa, seu único crime 

foi participar de reuniões da ALN e dar aulas de alfabetização para adultos. No DOPS 

foi acusada de uma série de coisas de que não participou. Foi obrigada a assistir à 

tortura do irmão, quando levantava a voz contra as brutalidades cometidas contra o 

irmão, ouvia ameaças contra sua família. Sofreu com queimaduras causadas pelo por 

pontas de cigarros pelo corpo e ainda um estupro que resultou em gravidez interrompida 

por um aborto espontâneo. “Havia raros momentos esperançosos, quando se abria a 
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porta de minha cela e, assim, eu e meu irmão tínhamos a oportunidade de nos 

comunicarmos por sinais, já que as celas davam vista uma para a outra”
104

 

       Maria Célia é natural de Salinas, Norte de Minas, os pais viviam nesta cidade e 

Maria Célia e o irmão estudava em Belo Horizonte, formou-se em Geografia e 

Educação Física, de acordo com ela seu pai mesmo sendo um homem conservador, deu 

oportunidades iguais de estudo para os filhos e filhas. Sentia uma enorme indignação 

pelas desigualdades sociais do país, entrou para a ALN. Após a prisão exilou-se no 

Chile, após o golpe de Estado desferido contra o governo Salvador Allende pelo general 

Pinochet em 1973, seguiu para o novo exílio na Suécia, onde casou com um cidadão 

sueco que conheceu em Santiago. Hoje é mãe de dois filhos e formada também em 

Fisioterapia exercendo a profissão como autônoma. Desde então vive no exterior, vindo 

ocasionalmente ao Brasil
105

.        

 

A morte de Aldo de Sá Brito 

          O episódio envolvendo a prisão e a morte de Aldo Sá Brito é ilustrativo para 

compreender a dinâmica dos órgãos repressivos, quando a ação envolvia a morte de 

presos políticos. O DOI-CODI estava em fase de implantação na capital mineira e já 

produzia sua primeira vítima fatal. Aldo Sá Brito de Souza Neto pertencia ao comando 

regional da ALN no Rio de Janeiro, veio para Belo Horizonte para reforçar a ALN 

local, estaria encarregado de organizar os grupos de fogo da organização. Foi detido 

junto com Newton de Moraes no bairro Floresta em frente ao Edifício Alvarenga ao 

tentar fuga no dia dois de janeiro, após o assalto a agencia do Bando Crédito Real. Foi 

seviciado no DOI-CODI, vindo a falecer em conseqüência das torturas, morreu aos 

dezenove anos iria completa vinte dentro de treze dias. Uma das formas de tortura que 

lhe foram aplicadas foi a chamada coroa de cristo, uma fita de aço que passa ao redor 

do crânio que é gradativamente aperta numa espécie de torniquete, essa tortura brutal 
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veio causar-lhe um afundamento de dois centímetros no crânio que ocasionou sua morte 

por hemorragia cerebral no dia sete de janeiro. 

          No dia seguinte, sete de janeiro, nenhuma informação a respeito desta ação e das 

prisões foi publicada na imprensa, no dia oito os jornais publicaram uma reportagem 

detalhada sobre o assalto, as fugas e as prisões dos militantes. Para isso uma farsa foi 

montada; informaram que um certo “Fernando Antônio Araújo Barcelar” saltara do 

terceiro andar de um prédio no bairro Floresta fraturando a bacia e as duas pernas e 

morrido em conseqüência da queda, foi informado ainda que o corpo estava no IML a 

guardado por policiais a espera do parentes. Um dos delegados do DOPS, Renato 

Aragão, convocou um coletiva com a imprensa anunciando que fora preso em Belo 

Horizonte, “o conhecido e perigoso terrorista Aldo Sá Brito”, o delegado declarou ainda 

surpreso com a presença de Aldo em Belo Horizonte, e disse que o militante “estava 

sendo interrogado sob o maior sigilo” (MIRANDA & TIBÚRCIO: 1999: p. 59-60). 

        A versão montada pela repressão prosseguiu até os dias 9 a 13, no dia 14 o 

delegado dá novas informações pela imprensa, afirma que a morte ocorrida no dia 7 fora 

a de Aldo Sá Brito, e que “Fernando Antônio Araújo Barcelar” nunca existira – corpo 

presente no IML era de outra pessoa alheia ao fato. Segundo informou o delegado, a 

construção da história fantasiosa fazia parte de uma “estratégia para levar pânico ao 

terror”. Neste mesmo dia terminara o seqüestro do embaixador suíço com a libertação 

de setenta presos políticos que foram conduzidos até o Chile.        

        O regime criou uma versão para sua morte, aproveitou o assalto realizado pela 

ALN ao Banco Nacional de Minas Gerais no dia seis, e divulgou que a morte de Aldo 

foi em decorrência de uma tentativa de fuga após este assalto, em que teria saltado de 

um prédio. O exame necroscópico feito pelos médicos Neyder Teixeira e Vera Lucia 

Junqueira Monteiro de Barros, confirmaram a versão fabricada pela ditadura. A avó de 

Aldo foi informada por um telefonema anônimo que o neto estava preso em Belo 

Horizonte, pediu então uma representação ao cardeal Jayme de Barros Câmara para o 

arcebispo de Belo Horizonte que designou um bispo para acompanhá-la. Dirigiu-se 

então para o DOPS, onde foram informados que Aldo havia sido transferido para Juiz 

de Fora e que dentro de dois dias ele estaria de volta. Ao retornar ao aeroporto 

depararam com uma noticia de jornal que anunciava a morte de Aldo, retornaram de 

imediato ao DOPS e foram informados que um rapaz de vinte anos foi morto por 
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atropelamento, foram a até o IML checar a informação, e constataram que se tratava de 

outra pessoa.  

        Ao retornar ao aeroporto, depararam com uma notícia de jornal que anunciava a 

morte de Aldo, retornaram de imediato ao DOPS e foram informados que um rapaz de 

vinte anos foi morto por atropelamento, foram até o IML checar a informação, e 

constataram que se tratava de outra pessoa. A família retorna ao Rio de Janeiro. Dias 

depois retornaram a Belo Horizonte conforme combinaram com a autoridade policial 

foram mostradas varias fotografias de presos, entre elas uma de Aldo. Foi dito então à 

família que Aldo havia morrido em conseqüência de uma tentativa de fuga ao saltar de 

um prédio. A família providenciou então o translado do corpo para o Rio de Janeiro, as 

ordens das autoridades eram claras não poderia haver velório e caixão só poderia ser 

aberto apenas no cemitério para um rápido reconhecimento
106

.  

         Neste episódio, existem dois pontos que levantam dúvidas sobre a versão 

difundida pelos órgãos de repressão; Aldo seria suspeito de participação no seqüestro do 

embaixador suíço, este seqüestro foi efetuado pela VPR e Aldo era quadro da ALN, não 

faz sentido que estaria envolvido nesta ação, apesar de haver casos em que as 

organizações de esquerda realizarem ações conjuntas como o caso do seqüestro do 

embaixador norte-americano em 1969 pelo MR-8 e ALN, talvez a veiculação desta 

suspeita infundada nos jornais teria sido realmente uma tática de contra-informação 

empregada pelos órgãos  repressivos para acobertar a morte sob tortura. A outra versão 

é de que depois de participado do assalto ocorrido no dia seis no centro de Belo 

Horizonte e que na tentativa de fuga teria entrado em um edifício e saltado, o que teria 

ocasionado sua morte. Entretanto essas hipóteses são descartadas pelo fato que o 

objetivo da fabricação desta versão foi para esconder o motivo real e ganhar tempo para 

a construção de uma versão inverídica; morte sob tortura. Os órgãos de repressão 

produziam diversas versões fantasiosas para justificar a morte de presos políticos e 

guerrilheiros capturados ou feridos, as mais comuns eram: “por atropelamento”, 

“suicídio” e “resistência à prisão”, isto é, quando agentes excediam na aplicação das 

torturas, ou quando eram deliberadamente assassinados por ordens superiores.  
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Agentes infiltrados  

 

“Quando conseguíamos um bom infiltrado, íamos aos poucos levantado, 

fotografando e seguindo seus contatos com os demais membros da 

organização. Esses contatos iam se ampliando de tal maneira que já 

passávamos a seguir outros de seus membros sem a de nosso infiltrado. 

Nesse momento ele não era mais seguido por nós, par necessidade evitar 

qualquer suspeita por parte dos militantes. Porém nossos contatos com 

ele continuavam com a finalidade de obter maiores informações.” 

(USTRA, 1987: p. 164).  

 

         Estas palavras do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ilustra como eram feito 

o trabalho de infiltração nas organizações clandestinas de esquerda há casos de agentes 

dos próprios órgãos de repressão que faziam este trabalho, mas devido a representar 

uma atividade de alto risco para os agentes conforme descrito pelo comandante do DOI 

paulista, na maioria dos casos este trabalho era feito por militantes que ao serem 

capturados pela repressão, passavam a colaborar com os órgãos de segurança, em alguns 

casos para salvar a própria vida, por fim às torturas e em outros em troca de uma boa 

remuneração em dinheiro. Nestas operações os agentes alugavam casas ou apartamentos 

próximos ao “aparelho” de determinada organização e passavam a vigiar a 

movimentação do grupo ou da pessoa investigada, geralmente duravam dois meses 

essas operações (1987: p. 164).  

        Após a morte de Marighella, a direção da organização tentava se reorganizar e 

refazer os preparativos para a implantação da guerrilha no campo. Coube a Joaquim 

Câmara Ferreira o comandante Toledo, retomar os planos. Câmara Ferreira sucedeu 

Carlos Marighella no comando da ALN, estava na Europa supervisionando as 

atividades da representação da ALN, de lá seguiu para Cuba para coordenar o retorno de 

militantes que haviam realizado o treinamento guerrilheiro (GORENDER, 1997: p. 

209). Toledo retornou ao Brasil no começo de 1970 e deveria a partir de então 

reorganizar a ALN. Um dos principais objetivos da organização neste momento era 

retomar o projeto de implantação da guerrilha rural, para isso teria que descolar vários 

militantes para uma área estratégica no norte do país. A região escolhida foi Imperatriz 

no estado do Maranhão próxima ao estado do Pará.          
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           Porém, o plano não foi concretizado devido à delação de um militante que se 

tornou agente infiltrado na ALN, José da Silva Tavares
107

, Severino ou Victor, que havia 

militado na Corrente Revolucionária de Minas Gerais. Severino foi preso na rodoviária 

de Belém em setembro de 1970, quando tentava embarcar para imperatriz, a partir daí 

passou a trabalhar para a repressão sendo cooptado pelo delegado Sérgio Paranhos 

Fleury do DOPS/SP. Uma semana depois reapareceu em São Paulo, encontrou-se com 

membros da direção da organização e com Câmara Ferreira, disse que havia escapado 

de um hospital em Belém simulando suicídio.  

          Agentes da repressão teriam mandado publicar a história da falsa fuga de Tavares 

em jornais do Pará para dar um tom de verdade na história/cobertura que dita por 

Severino aos companheiros, trata-se de uma tática dos serviços de inteligência bastante 

usada para encobrir certos, funcionaria bem com a imprensa submetida a censura. 

Fleury ao tomar conhecimento das ligações que Tavares havia mantido contato Toledo 

em São Paulo recebeu apoio do comando para buscá-lo em Belém. Coincidentemente, o 

documento de que trata do treinamento guerrilheiro em Cuba, está datado de 28 de 

setembro, cerca de duas semanas depois da prisão de Tavares, é bastante provável que 

este documento tenha sido elaborado com nas informações fornecidas por Tavares, vale 

destacar que as investigações que levaram a localização de Marighella, foram 

conduzidas pelo delegado Fleury com apoio do Centro de Informações da Marinha 

(GASPARI, 2002: p. 179).  

        As informações prestadas por Tavares acabaram contribuindo para a prisão de 

Toledo, que se deu em 23 de outubro de 1970. Até então Tavares era tido como um 

militante exemplar dentro da ALN, seria um quadro acima de qualquer suspeita, tinha 

inclusive a confiança de Câmara Ferreira, segundo Ricardo Apgaua: "Ele era um aluno 

tão aplicado que chegava a nos irritar. Ganhou a confiança dos cubanos e da alta cúpula 

da ALN no país. Hoje, ao ver o que o Severino fez, tenho a certeza que todo o empenho 

dele não passava de simulação" (Jornal Estado de Minas: 08-01-2009). Alguns 

companheiros de Tavares suspeitaram que ele estivesse cooperando com os órgãos de 

repressão como Carlos Eugênio Paz, que não acreditou na versão de Severino para fuga 
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do hospital em Belém, tentou inclusive alertar o comandante Toledo, mas sem sucesso: 

“eu avisei ao Toledo que esse cara era um traidor. A gente tem, no mínimo, de checar 

essa história de fuga antes de estabelecer novos contatos com ele. Mas infelizmente o 

comandante não me ouviu” (Idem, 08-01-2009).  

         As suspeitas de traição começaram a cair sobre outros militantes, o que acabou 

provocando um dos maiores equívocos da ALN, reconhecido hoje por ex-guerrilheiros 

desta organização. Marcio Leite de Toledo, que havia participado junto com Tavares e 

outros militantes do treinamento guerrilheiro em Cuba. Foi morto em março de 1971 

por seus companheiros em São Paulo, Marcio estava aos poucos se afastando da ALN e 

fez críticas a organização, começaram a desconfiar que houvesse contribuído para a 

morte do comandante
108

. Câmara Ferreira morreu depois de ser torturado em um sítio 

que funcionava como aparelho clandestino da repressão em São Paulo. “O delegado 

Fleury, tendo obtido informação de que Victor havia contatado com Toledo, antes de 

seguir para o norte do país, obteve autorização e apoio para buscar o marginado e trazê-

lo para São Paulo”  (Estado de Minas 08-01-2009). 

          As investigações que culminaram na morte do comandante Toledo permitiram aos 

órgãos repressivos levantar uma série de informações significativas sobre a ALN, 

alguns documentos e anotações apreendidas no “aparelho” utilizado por Câmara 

Ferreira trazia nomes de alguns militantes
109

 e um documento da organização contendo 

um “Relatório sobre a coordenação da região centro-norte”, este relatório traz uma 

autocrítica da organização sobre sua atuação nos últimas messes de 1969 e no começo 

de 1970. Critica a supervalorização do treinamento guerrilheiro em detrimento do 

trabalho de massa, e as dificuldades de construir uma rede de logística eficiente e 
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Paula Xavier Pereira, o endereço é de Irene Taitson, Rua D. Joaquim Silvério 163, Coração Eucarístico, 
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política de aproximação com outras organizações. O documento caiu em poder dos 

órgãos de segurança da ditadura que descobrindo os pontos fracos da organização, não 

teve grandes dificuldades em ir debilitando sua estrutura. Alguns trechos do texto dizem 

o seguinte: 

 

“Essa tarefa de acordo com nossa concepção de Guerra Revolucionária 

consistia na criação e desenvolvimento de uma estrutura clandestina, político 

militar vinculada organicamente às massas de determinadas áreas táticas rurais 

(por ex. A área canavieira do nordeste) em função da ligação e apoio logístico a 

guerrilha rural bem como a preparação político-militar das massas dessa região, 

ou melhor, dessa regiões. O aspecto mais importante deste trabalho era a 

formação dos comandos camponeses com os elementos mais avançados do 

campesinato, ligados a produção altamente clandestinos, que em volta de si 

iriam incorporando nos mais diversos níveis o apoio camponês (rede de 

coiteiros, informantes etc.)” (APM – Fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, 

Imagem 45). 

 

            Com relação a Minas Gerais, a organização propõe um remanejamento dos 

quadros para outros Estados e para a região norte de Minas: 

 

“Sobre Minas Gerais podemos dizer que após as violentas quedas de maio de 

69 o contato foi refeito em meados de 69, se adotando uma política de:  

 Retirada dos quadros da área queimada para o Rio; 

 Concentração dos setores não atingidos no interior, no Norte de Minas. 

Esse trabalho através da montagem de planos de apoio, de redes de coiteiros e 

informantes, ou seja, uma estrutura político-militar se vincularia ao trabalho nas 

áreas estratégicas, procurando formar a partir dos quadros legais que restaram 

uma infraestrutura, particularmente no setor operário nas cidades.” (APM – 

Fundo DOPS/MG, Rolo 050, Pasta 4024, Imagem 46).  

 

            Neste documento, também encontramos conforme mencionado, uma crítica à 

“unidade física” com outras organizações, com base na chamada “frente de 

mobilização”, sugerindo a formação de frentes num nível estratégico, (divisão de áreas 

de trabalho, etc.) e a formação de frente tática com outras organizações para uma 

ofensiva de “justiçamento”, isto é um eufemismo utilizado para atentados e execuções 

promovidas contra autoridades identificadas com a ditadura (APM – Fundo DOPS/MG, 

Rolo 050, Pasta 4024, Imagem 46). Deste modo estariam descartando ações conjuntas 

do tipo assalto a bancos, também chamadas de “ações expropriatórias”, na prática não 
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fazia tanta diferença da situação em que estavam, é um momento em que as 

organizações armadas de esquerda no Brasil, entra em ciclo de repressão, infiltração por 

parte dos serviços de repressão e o aniquilamento definitivo.  

         Nesta mesma operação, foi encontrado um exemplar do jornal oficial do Partido 

Comunista de Cuba, o Gramma, contendo uma entrevista de Câmara Ferreira, apesar da 

situação de fragilidade que ALN se encontrava após a morte de Marighella, a entrevista 

do comandante “Toledo” traz um tom triunfalista o que logo se nota no título da 

reportagem; La acción revolucionaria continuara en las ciudades de Brasil y será 

llevada al campo, sobre a morte de Marighella; Los asesinos pagaran personalmente, 

em um dos trechos da entrevista. (APM- Fundo DOPS/MG: Pasta: 4024, Rolo: 051, 

Data: nov. 1966 - dez. 1971Imagens: 55-56). Nestes documentos apreendidos, os 

agentes das seções de análise de informações assinalaram diversos trechos e anotaram 

nomes, a exemplo da citada entrevista, os pontos assinalados pelos agentes permitiram 

tecer um quadro em que poderiam levantar hipóteses as sobre a situação das 

organizações guerrilheiras, assinalaram pontos da reportagem considerados delicados 

pelo regime como as denuncias de tortura contra presos políticos e a continuidade das 

ações armadas nas cidades e uma possível vingança pela morte de Marighella um trecho 

da entrevista que os analistas de informações destacaram, é onde “Toledo” reafirma a 

continuidade da luta armada e possibilidade de lançamento da guerrilha no campo, e 

uma possível unificação das ações das esquerdas armadas no Brasil, como o seqüestro 

do embaixador americano feito em conjunto com o MR-8 citado na mesma entrevista. 

(APM- Fundo DOPS/MG: Pasta: 4024, Rolo: 051, Data: nov. 1966 - dez. 1971Imagens: 

55-56). 

             Outro exemplo de infiltrado com danos fatais para as organizações de esquerda 

foi João Henrique Ferreira de Carvalho, Jair para os companheiros da ALN e jota para a 

Comunidade de Informações. Segundo Marival Chaves do Canto que serviu na seção de 

análise de informações do DOI-CODI/SP e depois no CIE em Brasília, João Henrique 

era citado na EsNI como o infiltrado modelo (1999: p. 93). Há duas expressões para 

essa prática dos serviços de informações; “infiltrar” e “virar”, é difícil estabelecer a 

diferença mais nítida entre os dois termos empregados pela Comunidade de 

Informações, entretanto, o general Fiúza de Castro disse a respeito deste tipo de 

operação que “o máximo de todo serviço de informações é “virar” um camarada, não é 

infiltrar. Infiltrar é muito bom. Mas o máximo do máximo é “virar”, é pegar um 
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camarada importante do outro lado “ganhá-lo” e fazer com que ele trabalhe para você” 

(FIUZA DE CASTRO, 1994: p. 40). Em 1972 perseguido pelos órgãos de repressão 

política, Jota asilou-se em Buenos Aires, pouco tempo depois resolveu retornar ao 

Brasil e entregou-se na Polícia Federal e foi conduzido ao DOI-CODI, onde a partir daí 

passou a colabora com este órgão repressivo como infiltrado na ALN por cerca de três 

anos, João Henrique, conforme declarou a Veja disse que seu trabalho “era um trabalho 

de paciência” de ir cobrindo os pontos para que os militantes fossem seguidos, e abrir 

caminho para a repressão setor por setor da ALN aos quais tivesse acesso, sem despertar 

suspeitas, além de fornecer informações que orientassem os torturadores nos 

interrogatórios (1999: p. 94-95 e Veja, 1992: p. 29). 

 

Sem despertar suspeitas, João Henrique freqüentava reuniões, mantinha 

“pontos” de encontro, participava de ações. “Guiava”, assim a repressão até os 

outros militantes, que a partir daquele momento passavam a ser seguidos e 

controlados, podendo ser presos ou mortos quando os órgãos de segurança 

desejassem (MIRANDA & TIBÚRCIO, 1999: p. 95). 

 

            O trabalho de infiltração de João Henrique na ALN resultou pelo menos na 

morte de vinte pessoas, entre elas a de Arnaldo Cardoso da Rocha, Francisco Seiko 

Okama e Francisco Emanoel Penteado no dia 15 de março de 1973 em São Paulo no 

Bairro da Penha (1999: p. 93-94). Cerca de menos de dois meses antes o mesmo grupo 

executou a tiros o proprietário do restaurante Varela na Mooca Manoel Henrique de 

Oliveira um alcagüete da polícia que denunciou a presença dos guerrilheiros, 

reconheceu o rosto de Ana Maria Nacinovic em um cartaz de procurados. Nesta ação 

foram mortos Ana Maria Nacinovic Corrêa, Iuri Xavier Pereira e Marcos Nonato da 

Fonseca, Antônio Carlos Bicalho Lana conseguiu escapar ferido do cerco montado para 

matá-los, em 14 de junho de 1972. (MIRANDA & TIBÚRCIO, 1999: p. 80)Treze dias 

antes de ser morto em dois de março, Arnaldo fez contatos com João Henrique, depois 

do encontro Arnaldo foi localizado por agentes da repressão conseguindo escapar com 

um ferimento na perna.  

       Segundo a versão oficial Arnaldo, Penteado e Okama teriam sido mortos 

supostamente ao travar tiroteio com agente do DOI, ao serem localizados na Rua 

Caquito, na verdade os três estavam sendo monitorados desde algum tempo pelos 

órgãos de segurança com a colaboração de Jota. Arnaldo teria tentado fuga e deparado 
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com outra equipe de agentes e morrido no enfrentamento. Dois meninos andavam de 

bicicleta no local na hora do tiroteio, um deles afirma que viu Arnaldo correr, cambalear 

e cair de bruços, logo em seguido dois agentes o levantaram e colocaram em um carro 

que saiu em alta velocidade (MIRANDA & TIBÚRCIO, 1999: p. 94-95). Outra 

testemunha um militante da VAR-Palmares, Amílcar Baiardi preso no DOI afirma ter 

presenciado neste dia a cerca de quarenta metros de distância, euforia e as 

comemorações dos agentes daquele destacamento por mais uma operação bem 

sucedida. Os dois homens feridos passaram por uma tentativa de interrogatório no pátio 

interno do DOI. Segundo Baiardi; “após as tentativas de interrogatório, que para o 

observador não surtiam efeito, foram deixados sobre a quadra, esvaindo-se em sangue, 

até serem recolhidos por um rabecão do IML” (Idem, 1999: p. 94). 

           Jota contribuiu ainda para a operação que resultou no assassinato de Antônio 

Carlos Bicalho Lana e sua companheira Sônia Maria Lopes de Moraes, Lana assim 

como Arnaldo fora militante da Corrente Revolucionária de Minas Gerais e com a 

desarticulação desta organização pela repressão em Belo Horizonte, se uniu a ALN. 

Antônio e Sônia foram capturados em um ônibus quando se preparavam para viajar de 

São Vicente para São Paulo foram colocados em dois carros e conduzidos a um centro 

clandestino da repressão mantido pelo DOI-CODI na zona sul de São Paulo, lá “foram 

torturados e assassinados com tiros no tórax, cabeça e ouvido. Os cadáveres foram 

colocados no porta-malas de um carro e levados até o bairro de Santo Amaro na zona 

sul de São Paulo. Ali encenou-se a farsa do tiroteio para simular a morte deles
110

”.  

         As versões oficiais plantadas na imprensa pelos órgãos repressivos 

frequentemente anunciavam as mortes de militantes em “tiroteio”, “suicídio”, 

“atropelamento”, ou “tentativa de fuga”, em um dos jornais que anunciavam sua captura 

dizia: “Tiroteio em Santo Amaro: morto o chefe do terror” e “Dois terroristas morrem 

em tiroteio com a polícia”, a reportagem dizia que “os dois terroristas” morreram a 

                                                           
110

As circunstâncias da morte de Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia Maria Lopes de Moraes estão 

descritas nos livros-dossiês Direito à Memória e à Verdade (2007), dos filhos deste solo (1999) e Dossiê 

dos Mortos Desaparecidos Políticos a partir de 1964 (1996). Sônia era casada com Stuart Angel Jones 

guerrilheiro do MR-8 desaparecido em 1971, em maio de 1973 Sônia que estava exilada em Paris resolve 

regressar ao Brasil, passou a pertencer a ALN. Teve um relacionamento com Antônio Lana, com vivia 

junto naquele ano. No momento da prisão foram levados em carros separados, Sônia foi levada para o 

DOI-CODI do Rio de Janeiro onde foi estuprada por um cassetete, foi trazida já exangue para São Paulo 

no mesmo centro clandestino da repressão onde Lana foi levado. Já neste local antes de ser morta a tiros 

teve os dois seios arrancados, Antônio Carlos Lana foi torturado e executado a tiros (1996: p. 179, p. 204-

210), (2007: p. 363-366) e (Veja 18/11/92: p. 23). 
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caminho do hospital depois do suposto tiroteio com os agentes da repressão, na 

reportagem está enumerado dezenas de ações que supostamente teria participado, 

assaltos e atentados, entre os quais os “justiçamentos” de um chefe de equipe de busca 

do DOI paulista delegado Otávio Gonçalves Moreira Junior no Rio de Janeiro em 1973 

e do dono restaurante da Mooca Manoel Henrique de Oliveira, é improvável que tenha 

participado de todas essas ações, as informações foram plantadas na imprensa com o 

objetivo de evidenciar a “periculosidade dos terroristas” denunciando-os a população 

como simples bandidos, o plano dos órgãos de repressão era ocultar do público em geral 

a verdade sobre esses episódios e garantir que fatos relacionados à morte e 

“desaparecimento” de militantes jamais fossem revelados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         O que procuramos neste trabalho foi contribuir na análise das organizações 

guerrilheiras de esquerda brasileiras dos anos 1960-1970, sobretudo em Minas Gerais, 

um estado brasileiro que, na década de 1960, primava por característica conservadoras, 

seja na cultura política das elites mineiras ou no comportamento de grande parte da 

população. Como destacou Marco Antônio Victória Barros, na cidade de Ouro Preto, 

conviviam de forma paradoxal o “conservadorismo nativo” da população como os 

estudantes que chegavam de diversas regiões de Minas e do Brasil, com novos valores 

comportamentais e emancipatórios, com novas discussões e com diversas manifestações 

artísticas e políticas.  

         A violência durante a ditadura civil-militar foi empregada pelos dois lados 

antagônicos do conflito ideológico. Guerrilheiros e militares, a seu modo, utilizaram da 

violência armada e do terrorismo. Tiveram suas técnicas de combate e seus repertórios 

teóricos e ideológicos. De um lado, a guerrilha urbana, ações rápidas e furtivas, 

emboscadas e expropriações, de outro as forças de segurança que, através da 

espionagem e policiamento político, da infiltração, do interrogatório e da tortura, 

praticavam o terrorismo de Estado, como política de governo.    

          O que motivou e deu sustentação para que estes iracundos de acordo com Darcy 

Ribeiro pegarem em armas? Há uma resposta que pode parecer simples e reducionista 

ao mesmo tempo, mas que aparece com frequência nos depoimentos de antigos 

guerrilheiros, “porque eram jovens”, ou “porque tinham interiorizado uma utopia 

romântica”. Vários ex-militantes da luta armada hoje admitem que tiveram sua dose de 

romantismo e utopia em sua vontade de transformação da realidade. De fato, tratava-se 

de uma utopia romântica, mas revolucionária, imbuída de uma vontade de 

transformação social política. Havia na época uma conjuntara internacional que oferecia 

todo um arcabouço ideológico e instrumental para radicalizações políticas dos jovens 

militantes do movimento estudantil e das organizações de esquerda. No plano interno, 

no Brasil, ao mesmo tempo em que se era influenciado por ventos libertários nas artes e 

na produção cultural do período, havia um governo autoritário que, de várias formas, 

procurou cercear as liberdades políticas, desmobilizar os movimentos sociais, censurar a 

produção artístico-cultural, inibindo as potencialidades criadoras. 
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          Foi nesta atmosfera de radicalismos políticos, romantismo revolucionário e 

utópico que os militantes revolucionários da CORRENTE e a ALN estão inseridos. Um 

grupo de dissidentes do PCB que optou pelo emprego da violência revolucionária como 

forma de resistência à ditadura civil-militar. Assim como o COLINA – outra 

organização guerrilheira atuante em Minas Gerais – teve duração efêmera, sendo as 

duas primeiras organizações guerrilheiras desarticuladas pela repressão. Um diferencial 

da CORRENTE em relação a outros grupos armados da época é que procura ter uma 

militância também no movimento operário, desempenhando um importante papel na 

Greve de Contagem em 1968, movimento este que obrigou a ditadura atender as 

reivindicações dos trabalhadores grevistas, que acabaram influenciando a organização 

de outro importante movimento em Osasco/SP.  

         A CORRENTE foi uma organização irmã do Agrupamento Comunista de São 

Paulo, que dá origem à ALN. Ambas as organizações são fruto da fragmentação do 

PCB após o VI Congresso em 1967. Devido à mesma origem e aproximação entre as 

duas organizações, os militantes mineiros que não foram alcançados pela repressão que 

abateu sobre a CORRENTE em 1969, deslocaram para o Rio de Janeiro e São Paulo e 

passaram a militar na ALN. A partir de 1970, com o objetivo de lançar a guerrilha rural 

e estruturar os grupos de fogo e uma base em Belo Horizonte, voltam a atuar em Minas 

Gerais, porém essa volta seria ainda mais efêmera. A partir de 1970, a repressão 

policial-militar está mais sofisticada e preparada para enfrentar as organizações 

guerrilheiras, sobretudo com a criação dos DOI-CODI nos principais centros urbanos.    

          Neste trabalho, não tivemos a pretensão de esgotar o tema em torno da atuação 

das organizações revolucionárias CORRENTE e a ALN. Este trabalho é apenas uma 

pequena contribuição à discussão sobre os movimentos de resistência à ditadura, 

existem ainda diversas lacunas que devem ser preenchidas e fragmentos que devem ser 

encontrados, sobretudo nos arquivos da repressão que agora começam vir à luz por meio 

da consulta pública.        
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ANEXO – I 

Arquivos e fontes documentais 

 

Arquivo Público Mineiro – Fundo DOPS/MG 

Arquivo Nacional: Projeto Memórias Reveladas – Centro de Referência das Lutas 

Políticas no Brasil  (http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/) 

Arquivo Ana Lagôa: Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa – Hemeroteca. Belo Horizonte   

Projetos coordenados pelo historiador Otávio Luiz Machado (2003) disponíveis em; 

http://sejarealistapecaoimpossivel.blogspot.com.br/: 

 A Corrente Revolucionária de Minas Gerais, Reconstrução Histórica das Republicas 

Estudantis da UFOP 

A Atuação do Diretório Acadêmico da Escola de Minas de Ouro Preto: entre o 

desenvolvimentismo e o radicalismo (1956 e 1969) 

Projeto “Brasil: Nunca Mais” – Arquidiocese de São Paulo, 1985 

 

Ações Armadas da Corrente Revolucionária de Minas Gerais listadas pelos 

Inquéritos policiais militares 

 

a) Assalto a drogaria São Felix – Belo Horizonte, 25-10-1968. 

b) Assalto à Boite Seis-a-Seis – Belo Horizonte, 01-12-1968. 

c) Assalto a uma pedreira a fim obterem material explosivo – Belo Horizonte, 20-01-

1969 

d) Assalto à Firma Itaminas Comércio de Minerios S/A – Sarzedo, 30-01-1969 

e) Assalto à Agência do Banco de Minas Gerais – Ibirité. 

f) Assalto à Mercearia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Industrial (Contagem), 

03-02-1969. 
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g) Assalto à Caixa Econômica Estadual: Agência Alfredo Balena – Belo Horizonte, 

31-03-1969. 

h) Roubo de um Carro Simca – Belo Horizonte, 20-03-1969. 

i) Tentativa de assalto à Casa Tucano – Belo Horizonte, 01-04-1969. 

j) Tentativa de assalto à Mercearia São Vicente – Belo Horizonte, 14-12-1968. 

k) Tentativa de resgate de dois militantes da CORRENTE que estavam em um hospital 

– Belo Horizonte. 

 

Inquéritos Policiais militares referentes à Corrente Revolucionária de Minas 

Gerais 

IPM – Caixa Econômica Estadual de Minas Gerais 

IPM – Drogaria São Félix 

IPM – Firma Itaminas Comércio de Minérios/SA 

IPM – Boite Seis-a-Seis 

IPM – Casa Tucano 

IPM – Armazém São Vicente 

IPM – Carro Simca 

IPM – CORRENTE 

 

Nome dos indiciados nos Inquéritos Policiais Militares
111

 

 

Abner de Souza Pereira  (Natal) 

Afonso Carlos  (Vitor Hugo) 

Ana Lúcia Batista (Estrela)  (Ivana) 

Antônio Carlos Bicalho Lana   (Cauzinho) 

Antônio Carlos Madeira 

                                                           
111

 Em Itálico os codinomes 
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Antonio José de Oliveira Lopes 

Antônio Magalhães Antunes 

Antônio Maria Clarret Tôrres  

Antônio Resende Guedes 

Ápio Costa Rosa 

Armando Teixeira Frutuoso (Juca) 

Arnaldo Fortes Drumond (João)  (Joaquim) 

Braz Teixeira da Cruz  

Carlos Marighella  

Celso Aquino Ribeiro e (Carlos) 

Conceição Imaculada de Oliveira  (Helena) 

Délio de Oliveira Fantini  (Daniel) 

Demétrio da Rocha Ribeiro (Isaac) 

Efigênia Maria de Oliveira  (Santa) 

Elias Siqueira 

Elza Pereira 

Eustáquio Pinto de Oliveira (Taque) 

Farid Helou 

Fernando Freitas Picardi (Vanderley) 

Francisco Antônio de Souza (Jorge) 

Geraldo Clemente Soares (Martelete), (Rogério), (Esquema) e (Dino) 

Geraldo Moreira da Silva  

Gilberto Fernandes Gomes de Faria 

Gilney Amorim Viana (Augusto) 

Hélcio Pereira Fortes (Ernesto), (Alex), (Roberto) e (Manoel) 

Henrique Roberti Sobrinho 

João Domingos Fassarela 

Joaquim Antônio da Fonsêca (Careca) e (Fonsêca) 

Joaquim Câmara Ferreira (Cavalcanti), (Vasco), e (Toledo) 

José Adão Pinto (Evaldo)  (Luis Carlos) 

José Alfredo Preto  (Henrique) 

José Antonio Pinto Pinheiro (Joaquim) 

José Júlio de Araújo (Israel)  (JJ) 

José Martins da Silva 



196 
 

José Natalino Magalhães (Trem Bom) e (Zezé) 

José Salvati Filho 

José da Silva Tavares (Corisco)  (Tavares) 

Judas Tadeu Tibúrcio  (Sérgio) 

Juversino Cândido da Silva  (Sílvio) 

Leila Dias de Araújo (Lia), (Laura), e (Lourdes) 

Lincoln Ramos Viana 

Lívio Lopes 

Lúcio Dias Nogueira (Tringuela), (Rodrigo), e (Edson) 

Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues 

Marcelo Ribeiro Vaz (Marcelinho)  (Marc) 

Márcio Araújo de Lacerda (Humberto)  (Gringo) 

Marco Antônio Victória Barros (Chico) e (Play) 

Margot de Alvarenga Araújo 

Maria Imaculada Diniz (Imaculadinha) 

Maria Mendes Barbosa 

Marília Angélica do Amaral (Rosa) 

Mário Roberto Galhardo Zanconato (André), (Rocha), (Juca), e (Xuxu) 

Matias Gomes Barbosa (Nego) 

Monir Tahah Sab (Maurício) 

Olavo Gualberto fróes (Antônio)  (Paulo) 

Oswaldo Severiano de Silva (Valdo) 

Otávio Reis da Silva Ramos 

Otto José Walter Schneider 

Paulo Geraldo Ferreira 

Pedro Paulo de Andrade (Cruzeiro) 

Rachid Rachid de Araújo Filho 

Ricardo Apgaua (Eloy)  (Eduardo) 

Rodolfo de Carvalho (Troiano) 

Rogério de Campos Teixeira 

Rouberdário Diniz Valério (Dário)  (Pedro) 

Salatiel Teixeira Rolin  

Sergio Bittencourt Siqueira (Aníbal)  (Atayde) 

Sônia Maria Ferreira Lima (Daniela) (Estela) 
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Yone de Souza Grossi 

Wilson Romeu 

 

Prisão preventiva 

Presos para averiguação: 

Abner de Souza Pereira 

 Antônio José de Oliveira 

 Antônio Magalhães 

 Arnaldo Fortes Drumond 

 Celso Aquino Ribeiro 

 Délio de Oliveira Fantini 

 Demétrio da Rocha Ribeiroü  

 Elias Siqueira 

 José Adão Pinto 

 José Alfredo  

 José Natalino Magalhães 

 Lívio Lopes 

 Lúcio Dias Nogueira 

 Márcio Araújo de Lacerda 

 Marco Antônio Victoria Barros 

 Maria Mendes Barbosa 

 Mário Roberto Galhardo Zanconato 

 Rogério de Campos Teixeira 

 Rouberdário Diniz Valério 

Yone de Souza Grossi 

 

Foragidos: 

 Antônio Carlos Bicalho Lana 

 Antônio Rezende Guedes 

 Ápio Costa Rosa 

 Armando Teixeira Frutuoso 
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 Carlos Marighella 

 Efigênia Maria de Oliveira 

 Elza Pereira 

 Francisco Antônio de Souza Jorge 

 Geraldo Moreira da Silva 

 Gilberto Fernandes Gomes de Faria 

 Gilney Amorim Viana 

 Hélcio Pereira Fortes 

 Henrique Roberti Sobrinho 

 João Domingues fassarela 

 Joaquim Câmara Ferreira 

 José de Silva Tavares 

 José Júlio de Araújo 

 José Salvati Filho 

 Leila Dias de Araújo 

 Margot de Alvarenga Araújo 

 Marília Angélica do Amaral 

 Monir Tahah Sab 

 Paulo Geraldo Ferreira 

 Rachid Rachid de Araújo Filho 

 Ricardo Apgaua 

 Salatiel Teixeira Rolim 

 Sérgio Bittencourt Siqueira 

 Sônia Maria Ferreira Lima 

 Wilson Romeu 

 

Ações armadas praticadas pela Ação Libertadora Nacional 

 

a) Roubo automóvel DKW – Belo Horizonte, 06-06-1970. 

b) Tentativa de assalto ao Supermercado Camponesa – Belo Horizonte, 06-06-

1970. 

c) Roubo de taxi – Belo Horizonte, 13-06-1970. 
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d) Assalto ao Supermercado Merci-Mercarias Nacionais – Belo Horizonte, 13-06-

1970. 

e) Atos preparatórios de assalto contra o Banco Crédito Real de Minas Gerais 

(Agência Floresta) – Belo Horizonte. 

f) Assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais – Belo Horizonte, 06-01-1971. 

g) Assalto ao Banco Crédito Real na Cidade Industrial (Contagem) ocorrido em 

fins de 1972. Ação atribuída à ALN. Porém, não foi possível encontrar 

informações a respeito, se foi ou não praticada por organizações revolucionárias. 

 

Inquéritos Policiais Militares referentes à Ação Libertadora Nacional 

 

IPM – Ação Libertadora Nacional 

IPM – Apuração de atividades da ALN em Belo Horizonte (Supermercado Merci-

Mercearias Nacionais).   

IPM – Assalto a banco 

IPM – Ação Libertadora Nacional - investigações sobre Aldo Sá Brito de Souza 

Neto 

 

Nomes dos indiciados no Inquérito Policial Militar que apurou atividades da 

Ação Libertadora Nacional em Belo Horizonte 

Afonso Maria da Cruz 

Arnaldo Cardoso da Rocha (Flávio) e (Jibóia)  

Cecílio Emigdio Saturnino e (Tião)  

Dea Márcia Dias da Silva 

Eduardo Antônio da Fonseca e (Paulo) 

Fares Mtanios Aoun 

Ernani Ornellas 

Hervê de Mello 
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Lair Marçal de Moraes 

Luiz Fernando Gonçalves dos Reis (Negão) 

Maria Célia de Mello 

Manoel de Oliveira Pinto 

Marcos Nonato da Fonseca (Miranda) 

Marcos Túlio Barreto Rocha Braga 

Maria das Dores Freire 

Mario Bento da Silva 

Milton Campos de Souza 

Moacir Martins Soares 

Newton Moraes (Brandão) e (Gordo) 

Regina Celi Correa Cardoso 

Valmir José Rezende 

 

 

Prisão preventiva: 

Arnaldo Cardoso da Rocha 

Cecílio Emigdio Saturnino 

Eduardo Antônio da Fonseca 

Hervê de Mello 

Luiz Fernando Gonçalves dos Reis 

Maria Célia de Mello 

Marcos Nonato da Fonseca 

Milton Campos de Souza 

Newton Moraes 

 

 

Foragidos: 

Arnaldo Cardoso da Rocha 
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Eduardo Antonio da Fonseca 

Marcos Nonato da Fonseca 
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ANEXO – II 
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 Cartazes das conferências pró-revolução no Terceiro Mundo. O primeiro da OSPAAL 

1966, o segundo a OLAS 1967 

 

                                                  

                                                               Fonte: http://pmzdesign.wordpress.com/ 

 

                                             

                             Fonte: Arquivo eletrônico (CD-RON Direito à memória e a Verdade). 
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Jornal Estado de Minas publica uma reportagem no qual Fidel Castro aparece como o 

principal financiador das atividades guerrilheiras na América Latina. 

 

 

Estado de Minas 23-06-70 Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro 
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A Greve de Contagem 1968 

 

     

    Reunião dos operários com o ministro do trabalho durante a greve. (Fonte: Nosso Século, 1980). 

 

     

Ao centro, Imaculada da Conceição de Oliveira, primeira mulher a integrar a direção do sindicato dos 

metalúrgicos, militante da CORRENTE e uma das principais lideranças da greve. (Fonte: Estado de 

Minas, 12-01-1971). 
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Panfleto distribuído pela CORRENTE fazendo alusão à greve dos trabalhadores 

                                     

 

Panfleto distribuído na greve operária de Contagem, de 1968, que contou com a presença de militantes na 

fábrica da Belgo-Mineira. Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro. 
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Jornal 1º de Maio; distribuídos nas portas das fábricas na Cidade Industrial 

 

 

Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro 
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Repercussão das ações da CORRENTE 

 

 

Reportagem da revista O Cruzeiro sobre CORRENTE. As marcas do terror, Rio de Janeiro, 10-03-1970: 

p. 104-111. Fonte: Biblioteca Pública Estadual Luiz Bessa – Hemeroteca. 

 

 

            Gilney vira “Gisley” nas manchetes policiais. Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro 
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Cofre expropriado na Drogaria São Félix em Belo Horizonte 

 

 

Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro 
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Automóvel utilizado pela CORRENTE em ação armada abandonado em uma rua de 

Belo Horizonte 

 

 

Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro 
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Revista O Guerrilheiro, da ALN. Aprendida pela polícia em Belo Horizonte 1971 

 

           

                                       Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro. 
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Panfleto da ALN apreendido em colégio de Belo Horizonte 

 

 

Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro. 
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Fonte: Acervo: DOPS/Arquivo Público Mineiro. 
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Manual de guerrilha urbana 

    

Mini-manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella. Nesta foto uma tradução 

para o inglês, este livro foi traduzido em diversos idiomas é citado por diferentes grupos 

guerrilheiros da América Latina e Europa como influência na organização e ação destes 

grupos. Fonte: http://cafehistoria.ning.com/forum/topics/carlos-marighella-qual-a   
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A imprensa sob censura noticiava a “periculosidade dos terroristas”. Neste recorte Sônia 

Maria Ferreira de Lima, Hélcio Pereira Fortes e Aldo Sá Brito e outro guerrilheiro são 

denunciados por participação em uma ação armada da qual um vigilante foi morto. 

 

           Fonte: http://imagem.arquivonacional.gov.br/mr/arquivos/naorestrito/62797_5704.pdf 

 

 

Cartaz afixado pelos órgãos de repressão em locais de grande circulação de pessoas, 

conclamando a população a denunciar os revolucionários. Fonte: Arquivo eletrônico 

(CD-ROM Direito à memória e a verdade).  

 



216 
 

Newton Moraes e Milton Campos de Souza são apresentados à imprensa após a 

frustrada ação expropriatória contra o Banco Nacional de Minas Gerias em janeiro de 

1971. Abaixo o prédio próximo ao local em que foram presos. 

        

Fonte: http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/R03893.pdf 

 

 

 

                                          

                                                   Fonte: Arquivo do autor. 
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Policiais militares e agentes do DOPS vigiam a porta do Departamento de Medicina 

Legal assegurando a farsa montada em torno da morte de Aldo de Sá Brito Souza Neto. 

 

Fonte: Jornal Estado de Minas 09-01-1971 
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Repercussão na imprensa da ação contra o Banco Nacional de Minas Gerais janeiro de 

1971. 

 

Fonte: Jornal Estado de Minas 08-01-1971 
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Documento confidencial da 2ª Seção do Exército transmite informações a respeitos das 

atividades da ALN em Belo Horizonte 

 

Fonte: APM – Fundo DOPS/MG: Pasta: 0043Rolo: 004Data: dez. 1970 - abr. 1971Imagens: 56 
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Documento confidencial do CENIMAR informando apreensões realizadas no 

apartamento de Joaquim Câmara Ferreira, o comandante Toledo, após a prisão do 

mesmo. A traição de José da Silva Tavares levou a e a prisão e morte do revolucionário.   

        

Fonte: APM – Fundo DOPS/MG: Pasta: 4024, Rolo: 051, Data: nov. 1966 - dez. 1971, Imagens: 319 
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Jornais de São Paulo noticiam ações dos serviços de repressão contra as organizações 

revolucionárias na década de 1970. No recorte logo abaixo reportagem publicada no dia 

seguinte à emboscada em um restaurante no bairro da Mooca na capital paulista onde 

morreram Ana Maria Nacinovic, Marcos Nonato e Iuri Xavier Pereira. Antonio Carlos 

Bicalho Lana escapou ferido da emboscada. 

 

Fonte: http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/R03509.pdf 

 

No final do ano de 1973 Antonio Carlos Bicalho Lana e Sonia de Moraes são detidos e 

executados em centro clandestino da repressão. A repressão constrói uma falsa notícia 

para simular a morte dos militantes em uma troca de tiros.   

 

Fonte: http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/R03533.pdf 

 

 

 


