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H
á tempos não se ouve essa frase. 
Era usada com frequência como 
síntese do espírito da democracia, 
e continua válida.

É fácil se perceber no campo 
individual quando esse conceito é con-
trariado. Qualquer abuso clama imedia-
tamente pelo senso comum.

A coisa muda de figura quando a 
agressão a esse princípio democrático é 
coletiva, muitas vezes lastreada por ilusó-
rias ideologias.

Assim aconteceu no século passado 
de forma trágica. A onda comunista foi a 
maior catástrofe da humanidade em ter-
mos de vidas humanas. Milhões morreram 
de fome. Milhões assassinados. Houve 
mais mortes do que em qualquer guerra, 
terremoto ou peste na história.

O direito democrático foi desprezado em 
favor do ódio programático, sem limites. A ilu-
são de igualdade gerou líderes “mais iguais”, 
a nomenclatura, uma nova classe social.

A economia controlada pelo Estado se 
mostrou incompetente. A opressão nivelou 
a insuficiência, controlando o consumo.

O comunismo se espalhou pelo mundo 
em grandes fracassos. A Alemanha Oriental 
mostrou sua inquestionável falência.

Cuba e Coréia do Norte sobrevivem 
como eloquentes vitrines da proposta 
absurda. Cuba aluga seus cidadãos ao 
exterior. A Coréia do Norte, faminta, é um 
país comunista chefiado por uma dinastia 
familiar: avô, pai e neto.

O Brasil não foi poupado dos ataques 
dessa insanidade. Tentou-se, por mais de 

uma vez, com traições, assassinatos, guer-
rilha e terrorismo.

A nação brasileira reagiu de forma efi-
caz, ainda que dolorosa. Neste número da 
Revista do Clube Naval celebramos os 50 
anos do início dessa reação, relembrando 
os fatos, com ênfase, evidentemente, na 
participação das forças do Estado.

É fraco consolo saber-se que por ação 
eficaz das Forças Armadas, nossos males, 
quando comparados a outros países, fo-
ram menores.

Mas a história segue. Os brasileiros sa-
bem o que lhes convém. Talvez, em alguns 
momentos, as alternativas disponíveis não 
lhes favoreçam a escolha, mas isso será 
superado.

Nosso destino é crescer, unidos, demo-
craticamente.

É um belo destino.
Vamos a ele.

Osmar Boavista da Cunha Junior
CF (Ref-IM) • Diretor Cultural

o direito de uma 
pessoa cessa onde 
começa o direito
de outra 
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passado e presente

o
s termos direita, centro e esquer-
da se originaram da França, que, 
no final do século XVIII, estava 
dividida em três segmentos, 
chamados de Estados Gerais. O 
primeiro Estado  era o clero; o 

segundo, a nobreza, e o terceiro, o resto do 
povo. Esse terceiro Estado Geral, composto 
de profissionais liberais, empresários, ban-
queiros, comerciantes, artesãos, ou seja, 
a burguesia e o proletariado, respondia 
por 95% da população, mas não podia 
ocupar cargos públicos e nem controlar as 
terras, e a burguesia, mesmo tendo poder 
econômico, não tinha participação política, 
liberdade econômica e ascensão social, no 
que se igualava ao proletariado. O povo vivia 
miseravelmente, enquanto os nobres viviam 
no luxo e no fausto, sugando e dilapidando 
as riquezas do Estado, o que gerava um 
descontentamento geral. 

Os Estados Gerais criaram a Assem-
bleia Nacional Constituinte, em junho de 
1789, para realizar reformas e acabar com 
o absolutismo dos reis. Em 14 de julho 
houve a queda da Bastilha, prisão que 
representava o absolutismo dos reis e, 
em 26 de agosto, a Assembleia aprovou 

diReiTa X esQUeRda 

Luiz Sérgio SiLveira CoSTa* a Declaração dos Direitos do Cidadão, 
promulgando a Constituição Francesa, em 
setembro de 1791.

Devido a essa Constituição, foi eleita a 
Assembleia Legislativa, onde os jacobinos, 
representantes da baixa e média burguesia 
e do proletariado, radicais, que queriam a 
completa transformação do Estado e de suas 
relações com a sociedade, sentavam-se à 
esquerda, e os girondinos, representantes da 
alta burguesia, favoráveis à manutenção da 
monarquia, sentavam-se à direita. Ao centro, 
sentavam-se os montanheses, moderados, 
que queriam mudanças, mas sem radicalis-
mos. Assim, as expressões direita, centro e 
esquerda se derivam das posições ocupadas 
pelos partidos que foram formados com a 
Revolução Francesa, ou seja, os que se sen-
tavam à esquerda eram os revolucionários/
progressistas, e os da direita, os reacionários/
conservadores.

Isso só ocorreu na França, devido ao seu 
DNA revolucionário socialista. Nos demais 
países essa divisão não existiu; na Ingla-
terra, com os partidos Liberal, que defende 
o liberalismo na economia e na política; o 
Conservador, que defende a permanência 
das instituições; e o Trabalhista, composto 
de duas tendências,  a sindical e a socialista, 
ou social-democrata. 

Os dois partidos nos Estados Unidos, o 
Partido Democrata e o Partido Republicano, 

desde a independência, sempre foram, 
acima de tudo, nacionalistas. No Brasil, os 
partidos mais famosos da Nova República, a 
UDN, o PSD, o PSP, o PTB, nunca foram de 
direita e esquerda... eram apenas partidos 
políticos que procuravam o poder, sem qual-
quer ideia revolucionária. Mas, a aplicação 
da ideologia marxista pelos membros da 
Escola de Frankfurt, fugidos para os EUA 
devido à Guerra e as ideias de Gramsci nas 
universidades americanas, produziram uma 
mudança radical na cultura norte-americana, 
a ponto de transformarem o Partido Demo-
crata em um típico partido de esquerda, e 
o Republicano, em função da mudança do 
outro, em um partido conservador.

Apesar de criticas aos termos, basicamen-
te devido à complexidade das sociedades 
atuais, que exigem sistemas e regimes que 
se complementam, não permitindo mais essa 
simplificação maniqueista, os comunistas in-
sistem nela, porque essa bipolaridade atende 
à sua proposição básica, a luta de classes, e 
aos seus slogans e chavões conhecidos, de 
“fascista”, “nazista”, “neoliberal”, “burguês”, 
”direita radical”, “imprensa golpista”, “elite 
raivosa”, “capitalismo selvagem”...

conservadores e progressistas
Como a direita está ligada à defesa dos 

valores tradicionais, à importância da famí-
lia e da Igreja, à preservação dos direitos  

individuais e de propriedade, à manutenção 
do poder e da riqueza nas mãos dos que tra-
dicionalmente os detiveram, os de direita são 
chamados de conservadores, e até mesmo de 
reacionários, termo que remonta 
à Revolução Francesa, para ro-
tular aqueles que se opuseram 
à revolução, às mudanças. A 
esquerda, ao contrário, estaria 
associada à quebra dos valores 
tradicionais, à prevalência dos 
direitos coletivos, à distribuição 
das riquezas e propriedades. 
Consideram-se, pois, revolu-
cionários, ou progressistas, ou 
liberais,  em contrapartida aos 
reacionários, ou conservado-
res, da direita. 

Os conservadores não 
são contra a mudança, mas 
querem que ocorra de forma 
prudente, ordenada e gradual, 
de acordo com a cultura, costumes e con-
venções da sociedade. Segundo o filósofo 
inglês, Edmund Burke, o conservadorismo 
é a negação da ideologia que definia como 
fanatismo político. 

Sobre isso, vale a pena citar a frase de  
Irving Bristol, de que “Um conservador é um 
liberal que foi assaltado pela realidade”. E a 
de Churchill: “Qualquer homem com menos 
de trinta anos, se não for um liberal, não tem 

coração; com mais de trinta anos, se não for 
conservador, não tem cérebro”.

É por todas essas dificuldades que o 
economista Paulo Guedes, em entrevista na 

Veja, renega os termos esquer-
da e direita, preferindo a usar 
social-democracia e liberal-de-
mocracia. Neste nosso estudo, 
não utilizamos o termo liberal-
democracia. Preferimos usar 
liberalismo, nas suas facetas, 
clássica, social ou neo. Mas en-
tendemos perfeitamente o que 
o economista quis dizer, ou seja, 
em vez de o termo esquerda, 
usar social-democracia, e, em 
vez de direita, usar o liberalismo 
clássico ou o neoliberalismo, 
pois, como vimos, a social-de-
mocracia e o liberalismo social 
tem seus pontos em comum. 

Veríssimo, esquerdista, no 
artigo “Que espécies”, publicado no O Globo, 
de 2 de fevereiro de 2006, reafirma essas 
complexidades, ao dizer “...esquerda e direita 
trocam incoerências....”; “...O paradoxo é mais 
amplo. Progressistas costumam ser a favor do 
direito ao aborto e contra a pena de morte. 
Conservadores, que denunciam a interferên-
cia indevida do Estado na vida das pessoas, 
invocam a santidade da vida para que o Estado 
proíba o aborto, e geralmente são a favor da 

pena de morte, a mais radical interferência  
possível do Estado na vida de alguém; “...En-
fim... somos uma espécie complicada”. Essa 
frase, correta, reafirma que as sociedades 
modernas são tão complexas que não se 
podem reduzir seus sistemas e doutrinas a 
um simples maniqueísmo ”direita X esquer-
da” ou “conservador X progressista”.

os aspectos polÍticos, 
econÔmicos e sociais, e seus 
sistemas/regimes 

Entendemos que qualquer poder é de-
pendente do homem, ou seja, não se pode 
falar de poder, seja o político ou o econômico 
sem incluir o social. Com efeito, quando se 
fala em capitalismo, pensa-se logo, em termos 
econômicos, em economia de mercado, na 
prevalência do consumidor. Mas, na descrição 
de suas características, há uma componente 
social, a de uma sociedade de classes. Já com 
respeito ao socialismo, há a característica de 
uma economia planificada, da prevalência do 
planejador, mas também a de uma sociedade 
teoricamente sem classes, aspectos muito 
mais exacerbados no comunismo. Assim, os 
aspectos a serem considerados serão sempre 
sócio-politicos e sócio-econômicos.

No que tange ao aspecto sócio-econômi-
co, podemos distinguir a existência de três 
sistemas ou regimes sócio-econômicos: 

• O capitalismo.
• O socialismo. 
• Comunismo.
Quanto ao componente sócio-político, 

podemos distinguir dois sistemas ou regimes 
sócio-políticos:

• Democracia. 
• Autocracia. Esta, com as vertentes do 

autoritarismo e do totalitarismo, cujas carac-
terísticas são bem conhecidas, considerando-
se o totalitarismo como a exacerbação do 
autoritarismo. Segundo Hanna Arendt, a 
diferença entre os regimes autoritário e 
totalitário é que, nos autoritários, alguns 
são perseguidos e a imprensa é censurada, 
mas não é imposto o pensamento único. Já 
nos totalitários, é imposto o pensamento 
único, do qual não pode haver discordância, 
e a imprensa é destruída, só sobrando o 
órgão oficial do partido, além de o regime 
se assentar na manipulação das massas e 
banalização do terror.

Os sistemas ou regimes são baseados 
em uma doutrina, um conjunto de conhe-
cimentos, conceitos, princípios e normas 
estruturadas de forma coerente para orientar

“Qualquer 
homem com 

menos de trinta 
anos, se não for 

um liberal, 
não tem coração; 

com mais de trinta 
anos, se não for 
conservador, não 

tem cérebro.”
churchill 

o MaNiQUeisMo ReVisiTado

preâmbulo



8                                                          Revista do Clube Naval • 369 • esPeCial Revista do Clube Naval • 369 • esPeCial                                                                          9

direita esquerda
economia de mercado economia de comando

abertura de mercado reserva de mercado

comércio multilateral comércio entre blocos

liberdade comercial protecionismo

privatização estatização

acumulação da riqueza distribuição da riqueza

liberdade de movimentação do capital restrição à movimentação do capital

desregulamentação regulamentação

empreendedorismo, investimento estagnação

prevalência dos consumidores prevalência da produção

o máximo o necessário

a exploração do trabalho a valorização do trabalho

previdência privada previdência pública

concentração da renda  distribuição da renda

maior distância entre ricos e pobres menor distância entre ricos e pobres

eficiência ineficiência 

apropriação privada da produção apropriação pública da produção

propriedade individual da terra propriedade coletiva da terra

redução dos gastos públicos aumento dos gastos públicos

autonomia dependência

interdependência soberania

multilateralismo (abertura) unilateralismo, 

liberalismo (liberdade individual) dirigismo, intervencionismo,

federalismo centralismo

universalismo autonomismo

globalismo nacionalismo

individualismo coletivismo

aburguesamento do proletariado  proletarização da sociedade

cosmopolitismo provincianismo

fisiológico ideológico

prevalência do mérito assistencialismo, populismo 

rigor no cumprimento da lei tolerância no cumprimento da lei

Estado necessário Estado máximo

igualdade de oportunidades igualdade de resultados

desigualdade igualdade

uniculturalismo multiculturalismo

liberdade sindical proibição de sindicatos

um sistema na formulação e condução 
de suas políticas e das estratégias delas 
decorrentes. Assim, podemos considerar 
a existência das seguintes doutrinas sócio-
político-econômicas, que poderíamos tam-
bém chamar de modelos ou concepções, 
ou mesmo de programa de governo, com 
as seguintes características:

• Liberalismo, por sua vez dividido em: 
liberalismo clássico: economia de mercado, 
de livre funcionamento, de base privada e de 
pluralismo democrático e partidário; eleições 
livres, direitos civis, liberdade de imprensa e 
de religião; propriedade privada.

• Liberalismo social: democratização das 
oportunidades sociais; sentido social do uso 
da propriedade; Estado prestador de serviços; 
planejamento público de ênfase social.

• Neoliberalismo (também conhecido 
como Consenso de Washington): ênfase 
no mercado, livre competição, limitada in-
tervenção do Estado no plano econômico, 
liberdade política e econômica; fraca rede 
de segurança social pública; flexibilização 
das relações de trabalho e Estado menor 
e não prestador de serviços.

• Nacionalismo (também chamado de cor-
porativismo): Estado expansionista e orientador 
da vida econômica, governo totalitário, que 
nega as instituições democráticas; unipartida-
rismo; idolatria do Estado ou da personalidade 
do líder popular; submissão dos interesses indi-
viduais aos do Estado. Os exemplos são o na-
zismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, 
o chavismo. Nos dias de hoje, o sindicalismo é 
uma forma de corporativismo, o controle do 
Estado por grupos ou corporações.

• Socialismo marxista (ou leninismo, ou 
comunismo): economia centralmente plani-
ficada, de base estatal, governo autoritário, 
prevalência do coletivo ou cooperativismo;

• Socialismo democrático (ou social-
democracia): concilia o ideal socialista de 
igualdade com o ideal democrático de justiça 
e liberdade; propriedade privada socialmente 
controlada; Estado voltado para atender as ne-
cessidades básicas do povo; economia mista, 
nem totalmente planejada e nem de ampla 
liberdade; regulação das relações de trabalho;

O diagrama a seguir é uma tentativa 
de um entendimento mais concreto para 
assunto tão complexo:

econômicas liberais, originando o que foi 
caracterizado de “Terceira Via”. 

as diFerenças acadÊmicas 
Para uma melhor compreensão das 

diferenças, listamos, a seguir, algumas 
características ou conceitos acadêmicos 
associados ao campo sócio-político-
econômico, com a ótica, então, de que a 
direita é capitalista e liberal, e a esquerda, 
socialista e social-democrata:

a conceituação simplista, 
politicamente oportunista

No universo político universal, espe-
cialmente o brasileiro, adotou-se uma 
simplificação que colocam as doutrinas 
sócio-político-econômicas (liberalismo ou 
social-democracia), basicamente de cen-
tro, com o mesmo peso que o do sistema 
sócio-econômico (capitalismo, socialismo/
comunismo), ou seja, quem é liberal, ou 

capitalista, é de direita; social-democrata, ou 
socialista/comunista, de esquerda.

É por isso, então, que os políticos, por 
demagogia e oportunismo eleitoreiro, em 
países de muitos pobres, como o nosso, 
escondem ou abrandam as suas ideologias. 
Com efeito, o ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, em entrevista publicada na 
revista Veja, de 22 de março de 2006, disse: 
“Me considero de esquerda porque defendo va-
lores como a justiça social e a igualdade.” Ora, é 
muita simplificação – na verdade, é pretensa 
esperteza eleitoreira –, o ex-presidente se 
dizer de esquerda, só porque é a favor da 
igualdade e da justiça social. Embora tenha 
uma preocupação social, é de direita, por 
ser capitalista!

Da mesma forma, Michelle Bachelet, a 
presidente do Chile, em entrevista publicada 
na mesma revista, de 12 de abril de 2006, 
logo após a sua primeira eleição, à pergunta 
“O que é ser socialista ou de esquerda hoje?”, 
respondeu: “É, como sempre, trabalhar para 
que cada um de nossos países seja mais justo, 
mais humanitário, mais solidário e menos 
desigual.” Ora, isso é simplificar demais! Se 
assim for, todos somos de esquerda. Quem 
de nós será contra a justiça e inclusão sociais, 
ao humanismo, a igualdade, a solidariedade, 
a distribuição de renda? 

Idêntica simplificação demagógica fez o, 
então senador, Jorge Bornhausen, ao definir 
o seu partido, o então Partido da Frente Li-
beral (PFL), em entrevista à revista Veja, “O 
PFL é um partido de centro, que defende um 
liberalismo social e não puramente liberal. De 
centro porque estamos distantes do imobilis-
mo conservador e, do outro lado, do populismo 
demagógico.” Apesar de o seu partido ser 
capitalista (direita) e liberal (direita), só por 
causa da palavra “social” (esquerda), ele já o 
considerou de centro, eliminando a direita!  
Não era o caso do PFL. O partido sempre foi 
todo de direita (capitalista e liberal) e apenas 
a preocupação social não poderia levá-lo 
ao centro. Talvez seja por isso que o PFL se 
refundou, adotando o nome de Democratas, 
buscando se vincular às lutas da sociedade, 
especialmente com os movimentos organi-
zados e com as parcelas mais mobilizadas 
da opinião pública. Isso nada mais é do que 
oportunismo político!

Mas, a igualdade, por eles citada, sinô-
nimo de uma sociedade sem classes, e o 
grande objetivo comunista, é, evidentemente 
utópica! Somos desiguais por natureza, pois 
uns são aplicados, estudam, trabalham,

Abstraidos o nacionalismo e o comu-
nismo, de absoluta rejeição no mundo 
moderno, e o liberalismo clássico e o neoli-
beralismo, de dificil aceitação, por desconsi-
derar a importância do social, concentremos 
nossos esforços no liberalismo social e na 
social-democracia, muito parecidos, com as 
suas diferenças se dando essencialmente na 
relação do Estado com o indivíduo.

O liberalismo social é uma doutrina de 
centro. Defende uma economia essencial-
mente de mercado, mas onde o Estado 
também pode fornecer alguns serviços 
ou regular a economia. Os liberais sociais 
valorizam as liberdades individuais, consi-
derando a propriedade privada como uma 
liberdade individual, essencial à felicidade 
do individuo. Adicionalmente, consideram 
a democracia como um instrumento que 
permite manter uma sociedade onde o indi-
víduo pode gozar de liberdade, respeitadas 
as leis. Embora considerem que o Estado 
tem um importante papel de regulação da 
sociredade, os liberais sociais consideram 
que o indivíduo é, no geral, capaz de decidir 
sobre a sua própria vida e não necessita que 
o conduzam em direção à felicidade.

A social-democracia, é uma doutrina, 
surgida no fim do século XIX, por partidários 
do marxismo, que, sem o rejeitarem, que-
riam revisar alguns dos tópicos de Marx, ter 
uma crítica menos hostil ao capitalismo, e 
argumentavam que o socialismo deveria ser 
atingido através da evolução da sociedade, 
em vez de a revolução, por meio de uma gra-
dual reforma legislativa do sistema capitalis-
ta, a fim de torná-lo mais igualitário para a 
sociedade. O conceito de social-democracia 
tem mudado com o passar das décadas. ini-
cialmente de esquerda, a social-democracia 
moderna desviou-se do socialismo, gerando 
adeptos da ideia de um Estado de bem-estar 
social democrático, incorporando elementos 
tanto do socialismo como do capitalismo, 
para beneficiar a sociedade como um todo. 
Os sociais-democratas tentam reformar o 
capitalismo democraticamente, através de 
regulação estatal e da criação de programas 
que diminuem ou eliminem as injustiças 
sociais inerentes ao capitalismo, o que con-
duziria a uma sociedade mais igualitária que 
a dos liberais sociais. Por isso, no final do sé-
culo XX, alguns partidos sociais-democratas, 
como o Partido Trabalhista britânico, o 
Partido Social-Democrata, da Alemanha, 
e o Partido da Social-Democracia Brasi-
leira começaram a flertar com políticas 

libertário
progressista

esquerda
“progressista”

direita
“conservadora”

autoritário
“conservador”

liberalismo social

democracia cristã

anarquismo

comunismo Fascismo

social democracia
liberalismo conservador

conservadorismo

• Na direita: autoritária (conservadora):  
fascismo, nazismo, libertária (progressista): liberalismo conservador, ou clássico.
• Na esquerda: autoritária (conservadora):  
comunismo; ibertária (progressista): social-democracia; anarquismo.
• No centro: autoritária (conservadora) democracia cristã:  
libertária (progressista); liberalismo social.
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se esforçam, buscam as oportunidades, en-
quanto outros são preguiçosos, indolentes, 
hedonistas... E todos têm os seus interesses, 
desejos, projetos, que são pessoais e deci-
didamente legítimos!

A História demonstrou que fracassaram 
todos os países que assim ousaram consi-
derar essa utopia de uma sociedade sem 
classes, sempre há uma classe dirigente, 
a Nomenklatura, cheia de privilégios, uma 
classe de desiguais em relação aos iguais...! 
A igualdade que deve ser perseguida é a da 
existência de regras iguais para todos no 
que tange a vantagens salariais, impostos 
e aposentadoria; de oportunidades de 
estudo e de emprego; de preenchimento 
de cargos por mérito, sem nepotismos e 
favorecimentos. A existência de regras 
diferentes ou desiguais (desigualdade) 
acarreta, pois, injustiça social. 

Podemos, assim, concluir que a igualda-
de, que conduz à justiça social, nada tem a 
ver com a direita ou esquerda. Independen-
temente de sermos de direita ou esquerda, 
somos todos favoráveis à igualdade, mas à 
igualdade de regras e oportunidades. E que, 
portanto, é tolice dizer que se é de esquerda 
só porque se é a favor da igualdade e da 
justiça social, que são, além de tudo, cha-
vões, modismos, muito usados por políticos 
populistas. E oportunistas, como vimos!

a mistiFicação rasteira e 
HipÓcrita dos petistas  

Abstraídas as conceituações acadêmi-
cas, a propaganda socialista/comunista dos 
petistas, no nosso país, usa engodos, mistifi-
cações e hipocrisias, com um único objetivo: 
manter o poder, atingindo a classe mais 
deseducada e pobre da população, mas a de 
maior peso eleitoral. Entre as suas falsidades, 
sem qualquer pudor ou compromisso com a 
verdade, podemos citar:

• A direita está associada à ditadura mili-
tar, à tortura, e nossos guerrilheiros lutavam 
pela democracia, quando sabemos bem que 
lutavam para estabelecer outra ditadura no 
país, de cunho comuno-sindicalista.

• A direita é dos empresários egoístas 
e insensíveis, que só se preocupam com o 
lucro, com a acumulação da riqueza, à custa 
da espoliação do trabalhador. 

• A esquerda, diferentemente da direita, 
se preocupa com as pessoas, com a pobreza, 
com a inclusão social, com a distribuição da 
riqueza, com o Estado provedor.

• A esquerda, diferentemente da direita, 

tem o monopólio da virtude, é intrinseca-
mente boa, gosta do povo, dos pobres, das 
minorias, é contra a redução da maioridade 
penal, que só atingirá os pobres; é a favor das 
minorias, do casamento gay, do aborto, de 
que o homem não é mau, a socie-
dade e a falta de oportunidades 
é que o fizeram ser assim....

• A esquerda, diferente-
mente da direita, é a favor 
da ecologia, da proteção do 
meio ambiente para a socie-
dade futura.

• A esquerda, diferente-
mente da direita, é taxativa: 
não aceita as diferenças e o seu 
objetivo final é a igualdade, 
uma sociedade sem classes...

• O lucro é pecado e a cor-
rupção é aceita, desde que 
seja em proveito da causa, 
da melhoria da sociedade; 
é o caso do mensalão, em 
que os presos petistas não 
são, pelos seus, considerados 
bandidos, mas heróis, pois o malfeito 
contribuiria para a causa do partido, a 
sociedade sem classes... 

• A esquerda é a favor da descrimina-
ção das drogas, e de tudo que signifique 
punição, pois são tolerantes, “a culpa é da 
sociedade”, e não dos malfeitores, estupra-
dores e assassinos...

• O PT não faz privatizações, mas con-
cessões; não é um dossiê, mas “um banco 
de dados”...

• O pior é que, no Brasil de hoje, graças 
ao Presidente Lula, ao seu partido, o PT, e 
aos movimentos sociais que pululam no seu 
entorno, como o MST, por exemplo, cunhou-
se uma simplificação ainda maior: os ricos 
são de direita e os pobres, de esquerda, 
numa lamentável – e perigosa – dicotomia, 
pois leva à luta de classes. 

Essa luta de classes ocorre já no campo 
do Brasil, entre agricultores e índios, aqueles 
perdendo suas terras cultivadas há muitos 
anos, para demarcações, homologações  de 
novas áreas indígenas, já extensas, pela cau-
sa da restauração dos “povos originais”, essa 
utopia multiculturalista dos esquerdistas da 
Funai, das ONGs e dos missionários comu-
nistas. Os índios não são o “povo da floresta”, 
mas nada mais do que brasileiros índios, 
todos aculturados, com suas bermudas Nike, 
motos Honda e TVs de plasma! E que, ao 
arrepio da lei, sob o beneplácito do governo, 

cobram pedágio na Transamazônica!!
• Embora o PT, como partido, se diga 

socialista, os governos Lula/Dilma foram, e 
são, capitalistas, e, consequentemente, de 
direita. Nunca os banqueiros e empresas 

privadas tiveram tanto lucro no 
Brasil. Como disse o cientista 
social Demétrio Magnoli, “É 
subestimar o Lula achar que 
ele tenha alguma ideologia. Ele 
já disse que não é de esquerda, 
e não é mesmo. É um político 
conservador, que se vê como 
o salvador da pátria e mantém 
estreitas relações com o PT, mas 
relações que não são ideológicas, 
e sim utilitárias.”

Apesar de tudo isso, o PT 
é uma fraude; usa e se serve 
da ideologia, quando adequa-
do, para se manter no poder; 
pratica, pois, a hipocrisia ide-
ológica. Enquanto a ideologia 
abomina o paternalismo, o PT 

é paternalista, pois não investe 
em educação, mas em bolsas, que geram 
votos, a curto prazo, e dependência, a longo. 
Enquanto a ideologia é anti-institucional 
(contra a democracia e suas instituições), 
pois é revolucionária, tem um objetivo – a 
sociedade sem classes –, o PT se diz demo-
crático. Mas, enquanto se diz democrático, 
e vive falando em democratização da im-
prensa, do campo,...ataca as instituições 
democráticas (o Judiciário), como na frase 
abaixo, dita recentemente pelo presidente 
do partido, Rui Falcão, com os chavões de 
sempre: “Essa elite suja, reacionária, não tolera 
que um operário tenha mudado um país, que 
uma mulher dê continuidade a esse projeto.... 
Quando são derrotados nas urnas, lançam mão 
de instrumentos de que ainda dispõem, desde a 
mídia conservadora, passando pelo Judiciário, 
para tentar nos derrotar.”

   
a Falta Que a educação Faz, 
e como os esQuerdistas 
a abominam 

Em 2007, o sociólogo Alberto Carlos de 
Almeida lançou o livro A Cabeça do Brasi-
leiro, mostrando os resultados da Pesquisa 
Social Brasileira, um levantamento no qual 
se investigaram os principais valores presen-
tes no cotidiano social, econômico e político 
nacional, ou o que se pode denominar de “o 
pensamento do brasileiro”. A pesquisa, por 
meio de perguntas, foi realizada pelo instituto 

DataUFF (Universidade Federal Fluminense), 
e financiada pela Fundação Ford. Foram 
ouvidas 2.363 pessoas, em 102 municípios. 
Concluiu-se que a parcela mais educada da 
população é menos preconceituosa, menos 
estatizante e tem valores sociais mais sólidos. 
Se todas as pessoas em idade escolar estives-
sem em sala de aula hoje, a pleno vapor, o 
Brasil se tornaria uma nação moderna, depois 
de um ciclo completo de educação.

Os brasileiros passariam a ter baixíssima 
tolerância à corrupção e esperariam menos 
benesses de um estado protetor. Funcionários 
públicos ineficientes e aproveitadores seriam 
uma raça em extinção. Os cidadãos lutariam 
mais por seu futuro, em vez de se entregar 
distraidamente à loteria do destino. No Brasil 
do porvir, as pessoas de qualquer credo ou 
classe social se veriam como portadoras de 
direitos iguais. As diferenças sexuais seriam 
mais respeitadas. Tudo com a educação.

À seguinte pergunta: “Como considerar a 
atitude do funcionário público que ajuda uma 
empresa a ganhar um contrato no governo e 
depois recebe dela um presente de Natal?”, 
80% dos que não sabem ler ou escrever, 
disseram que isso é apenas um “favor” ou 
um “jeitinho”. Para 72% dos que concluíram 
a universidade, é corrupção e ponto final. 
Entre os analfabetos, 40% acham que uma 
pessoa eleita para um cargo público deve 
usá-lo em benefício próprio. Dos que atra-
vessaram todo o ensino superior, somente 
3% pensam assim. O mesmo contraste é 
percebido quando o tema é a intervenção 
do estado na economia. Incríveis 90% dos 
analfabetos acham que o governo deve 
socorrer empresas em dificuldades. Entre 
os que têm nível superior, apenas 27% 
concordam inteiramente com isso e 37% 
aceitam a atitude em alguns casos. Ainda 
mais preocupante é a proporção de iletra-
dos que apóiam a censura governamental. 
Para quase 60% deles, “programas de TV 
que fazem críticas ao governo devem ser 
proibidos”, contra somente 8% dos que 
exibem nível superior.

Como se verifica, aí está a razão de o 
PT investir fortemente em programas tipo 
bolsa-família (que, pasmem, está na 2ª 
geração!), ou Minha Casa Minha Vida em 
que se dá dinheiro ou moradia, mas não se 
dá educação, não se  procura melhorar o 
povo, mas mantê-lo cativo, dependente. Se 
der educação, emancipar o homem, torná-
lo capaz de pensar por si, independente, o 
PT não terá o seu voto! Esse é o verdadeiro 

motivo de o Brasil ser um dos piores do mundo no quesito 
educação. A esquerda desestimula a educação, pois, quanto 
mais mantiver os pobres deseducados e cativos da esmola 
do governo, mais manterão o poder!

a igualdade 
que deve ser perseguida 

é a da existência de 
regras iguais para todos 

no que tange a 
vantagens salariais, 

impostos e aposentadoria; 
de oportunidades de 
estudo e de emprego; 

de preenchimento 
de cargos por mérito, 

sem nepotismos e 
favorecimentos. 

• De J.O. de Meira 
Penna: “O socialismo  
é o altruísmo imposto 
pela polícia.” 
“O socialismo não é  
o caminho, mas o ideal  
de justiça social, sim.”

• De John Lukacs:  
“Fui um anticomunista 
precoce. Li Marx aos 
dezessete anos e achei-o 
quase sempre irrealista.”

• De Stephen Leacock: 
“O socialismo não 
funciona — exceto no 
céu, onde não é 
necessário, e no inferno, 
onde sempre existiu.”

• De Winston Churchill: 
“A diferença essencial 
entre o socialismo e  
o capitalismo é que, 
naquele, as intenções 
são melhores do que os 
resultados, e neste,  
os resultados melhores  
do que as intenções.” 

“O vício inerente ao capitalismo é  
a distribuição desigual da abundância;  
a virtude inerente ao socialismo é  
a distribuição igual da miséria.” 
“No capitalismo, o homem é explorado 
pelo homem. No socialismo é o contrário.”

• De Roberto Campos: 
“O socialismo é uma 
excelente doutrina, 
desde que os  
outros sofram as  
consequências.” 
“Socialista é o cara  
que alardeia intenções  
e dispensa resultados; 

adora ser generoso com o dinheiro alheio  
e prega a igualdade social, mas se 
considera mais igual do que os outros.”

• De João Mellão Neto: 
“O liberalismo é uma 
doutrina que pressupõe 
um galinheiro onde as 
galinhas sejam totalmente 
livres... e a raposa 
também.”

• De Albert Einstein:  
“O nacionalismo é uma 
doença infantil. É o 
sarampo da humanidade.”

• De Karl Marx:  
“Os operários não têm 
pátria.” “A Rússia só  
tem um inimigo:  
o poder explosivo da 
democracia, esse 
impulso inato da 
humanidade na direção 
da liberdade.”

• De Milton Friedman: 
“O socialismo é um luxo 
a que só se podem dar 
os países capitalistas.”

• De Ernest Renan:  
“O comunismo está  
em conflito com  
a natureza humana.;

• De Paulo Guedes:  
“O socialismo é uma 
utopia que se tornou  
irresistível para os 
intelectuais, apesar de 
ser um equivoco 
intelectual completo.”

•  De Jean-Claude 
Chesnais: “A revolução 
socialista levou alguns 
países férteis – Rússia, 
Romênia, Vietnam e 
China – a mendigar 
alimentos aos fazendeiros 

do mundo capitalista. Mas há maneiras 
ainda mais simples de se chegar à mesma 
conclusão; basta comparar as duas 
Alemanhas, as duas Coréias, as duas Chinas...”

outras reFleXões (ou reFleXões de outros)
Neste ponto, eu convidaria o leitor a refletir com frases de 

homens conhecidos e de notável saber. E fina ironia.
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• De Noan Chomsky:  
“O neoliberalismo é um 
sistema que atua em prol 
das grandes corporações, 
que impõe uma política 
que aumenta imensa-
mente o capital privado, 
com total desdém pelas 

conseqüências humanas e ecológicas.”

• De Pedro Bial e 
Reneé Castelo Branco 
(do Livro Leste Europeu, a 
Revolução ao Vivo): “Não 
interessa especular sobre 
a morte do comunismo 
ou a estrada sem volta 

do capitalismo. Acima dos sistemas 
políticos, o ser humano quer o direito à 
dignidade, ao sonho e à liberdade.” 

• Do Papa João Paulo II, 
na sua Carta Encíclica 
– Centesimus Annus:  
“O erro fundamental do 
socialismo é de caráter 
antropológico.  
Ela considera cada 

homem simplesmente como um elemento 
e uma molécula do organismo social, de 
tal modo que o bem do individuo aparece 
totalmente subordinado ao funcionamento 
do mecanismo econômico social.  
O homem é reduzido a uma série de 
relações sociais e desaparece o conceito 
de pessoa como sujeito autônomo de 
decisão moral, que constrói, através dessa 
decisão, o ordenamento social. O homem, 
privado de algo que possa dizer seu e da 
possibilidade de ganhar com que viva por 
sua iniciativa, acaba por depender da 
máquina social e daqueles que a  
controlam, o que lhe torna mais difícil 
reconhecer a sua dignidade de pessoa e 
impede o caminho para a construção  
de uma autêntica comunidade humana.”

• De Denis Lerrer 
Rosenfield: “Se olharmos 
para a história constata-
remos como realizações 
socialistas, “progressistas”, 
a aniquilação da 
liberdade de escolha 

como a maior de suas façanhas, passando 
por uma noção bizarra de cidadania que 
torna todos indivíduos súditos do Estado.”

 
os eXemplos HistÓricos dos 
Horrores da esQuerda

Como bem sabemos, toda essa discus-
são teórica não resiste aos exemplos práti-
cos, ao longo do tempo, em várias partes do 
mundo, de absoluto desprezo pela liberdade 
e vida humana cometidos pela esquerda, 
logo de quem se diz defensora dos direitos 
humanos! E, ao mesmo tempo, exemplos 
de indômita bravura dos que, arriscando as 
suas vidas, tentaram ou fugiram do perverso 
e totalitário regime comunista. Além disso, 
os exemplos de desfaçatez, hipocrisia e 
ilusionismo, característica dessa nefasta 
ideologia. São eles:

• A matança de seu próprio e indefeso 
povo; a esquerda revolucionária se proclama 
defensora dos humildes e oprimidos, mas 
jamais conseguiu progresso e bem-estar 
quando no poder, causando, pelo contrário, 
miséria e opressão. Com efeito, as autocra-
cias de esquerda foram os regimes políticos 
mais desumanos e aterradores da História, 
como os de Stalin, da ex-URSS, com seus 
vinte milhões de assassinatos; Mao Tse 
Tung, e a sua Guarda Vermelha, da China, 
com dez milhões de execuções; Pol Pot, e 
seu Khmer Vermelho, no Cambodja, com 
dois milhões de mortos; chegando a Fidel 
Castro, com seus dezessete mil fuzilados no 
paredón. Com um detalhe: não em guerra, 
mas contra seu próprio povo! No caso de 
Stalin, deve ser citado o brutal extermínio, 
pelos comunistas soviéticos, de 7 milhões de 
ucranianos, em apenas um ano, de 1932 a 
1933, a maioria pela fome, maior do que o 
sofrido por 5 milhões de judeus, nas mãos 
dos nazistas alemães, de 1939 a 1945! 
Não é sem razão que, no momento, o povo 
ucraniano se revolta com seu governo, que 
desprezou o Ocidente e optou pelo alinha-
mento com a Rússia. 

As características desses regimes autori-
tários de esquerda foram a supressão total 
das liberdades, os assassinatos em massa 
dos dissidentes, a miséria do povo, a sub-
missão ao Estado-Partido, a falsidade como 
forma de propaganda, como o conhecido 
chavão que “atribui às elites a culpa por 
todos os infortúnios do povo”. Essa falsi-
dade se comprova ao chamarem o regime 
de “humanista e generoso”, e praticarem 
justamente o contrário. Como disse Che 
Guevara, em discurso na Assembleia da 
ONU, em 1964, “Fuzilamos e seguiremos 
fuzilando enquanto for necessário. Nossa luta 
é uma luta até a morte.” 

Roberto Campos assim se manifestou 
sobre os assassinatos das ditaduras de es-
querda: “As autocracias chamadas de direita 
têm algumas vantagens sobre as ditaduras 
de esquerda. Em primeiro lugar, são mais 
rapidamente biodegradáveis. Nenhuma au-
tocracia de direita alcançou as longevidades 
das ditaduras da União Soviética, da Coréia do 
Norte e de Cuba. Em segundo lugar, são mais 
compatíveis com o desenvolvimento econô-
mico. Espanha, Chile, Coréia e Taiwan foram 
autocracias modernizantes, hoje em processo 
de enriquecimento. Nenhuma das ditaduras 
comunistas, em nenhum continente e de ne-
nhuma raça logrou senão empobrecer os seus 
povos. A Rússia passou de grande potência no 
século XIX a superpotência no século XX, sob 
o comunismo, mas agora descamba para a im-
potência. A Europa Oriental, toda empobrecida 
em contrate como Ocidente. Quando países 
foram  divididos, como no caso da Alemanha e 
Coréia, tornou-se flagrante a incompatibilida-
de das ditaduras de esquerda com o progresso 
econômico. Em terceiro lugar, a grande violên-
cia é incomparavelmente maior nas ditaduras 
de esquerda. Perto dos expurgos de Stalin e do 
paredón de Fidel Castro, os militares brasileiros 
parecem escoteiros encabulados.”

• O Muro de Berlim; construído durante 
a Guerra Fria, em 1961, para evitar a fuga 
de alemães orientais do lado comunista e 
totalitário, para o lado ocidental, capitalista 
e democrático, circundava toda a Berlim 
Ocidental, que ficava dentro do território da 
Alemanha Oriental, dominada pelos comu-
nistas soviéticos. Com 66,5km de grades 
metálicas, 302 torres de observação, 127 
redes metálicas eletrificadas com alarme e 
335 pistas de corrida para cães de guarda, 
era patrulhado com ordens para matar 
quem tentasse escapar da parte oriental, o 
que redundou em 80 mortes, 112 feridos e 
milhares presos. Antes da sua construção, 
3,5 milhões de pessoas haviam escapado 
da parte oriental. Durou de 1961 a 1989, 
deixando Berlim Ocidental como uma ilha 
dentro da Alemanha Oriental ou Repúbli-
ca Democrática da Alemanha, deixando 
a notável constatação de que, não fosse 
construído, todos teriam fugido da miséria 
e perversidade imposta pelos comunistas.  
Sobre ele, é mais do que oportuno relembra 
a frase de Jean-François Revel: “O que marca a 
falência do comunismo não é a queda do muro 
de Berlim em 1989, mas a sua construção em 
1961”, que pode muito bem, só ela, substituir 
toda a longa argumentação deste trabalho.

• Os balseros cubanos; o termo se refere 
aos cubanos que fugiram de Cuba, de seu 
regime comunista, implantado por Castro, 
muitos sucumbindo no mar, em precárias 
embarcações, para alcançar as Bahamas, 
Ilhas Cayman e a Flórida, nos EUA, e con-
quistar a liberdade.

Segundo “O Livro Negro do Comunismo”, 
“Em 30 anos, teriam sido entre 25 mil e 35 
mil os cubanos que tentaram a fuga pelo 
mar. No total, os diversos êxodos fizeram 
com que Cuba tenha, atualmente, 20% dos 
seus cidadãos no exílio. 

• A Alemanha Democrática: durante a 
Guerra Fria, havia duas Alemanhas, a Orien-
tal, da ditadura dos comunistas da URSS, 
e a Ocidental, democrática, dos Aliados, 
com prevalência americana. Quando se 
transformaram em paí-
ses, a parte Ocidental, 
democrática, virou a 
República Federativa 
da Alemanha. A parte 
oriental, comunis-
ta, virou a República 
Democrática da Ale-
manha!!! Democrá-
tica??? Justamente 
a que era dominada 
por uma ditadura 
comunistas???? Essa 
é a prova definitiva 
da hipocrisia, do en-
godo, da desfaçatez, 
do ilusionismo es-
querdista!!

• As duas Coreias: 
a do Sul, capitalista e 
democrática, próspera, industrializada, 
moderna, com um PIB de 1,61 trilhão de 
dólares! A do Norte, o país mais fechado 
do mundo, comunista, totalitária com uma 
população perseguida, miserável e famin-
ta, dependendo de doações de alimentos 
para sobreviver, com um PIB de 40 bilhões 
de dólares! E, além disso, como prova do 
engodo, da desfaçatez, a do Sul se cha-
ma, simplesmente, República da Coreia, 
enquanto que a do Norte, pasmem, é a 
República Democrática e Popular???!!!!

• A liberdade no Leste Europeu comunista: 
o repórter da Rede Globo, Pedro Bial, e a jor-
nalista Renée Castelo Branco, lançaram, em 
1990, o livro “Leste Europeu, A Revolução ao 
Vivo”, um impressionante testemunho dos 
acontecimentos de 1989, que, libertaram e 
mudaram a região e impactaram no mundo, 

desde a violenta queda de Ceaucescu, na 
Romênia, passando pelas mudanças ocorri-
das na Tchecoslováquia, Hungria e Polônia, 
até a queda do Muro de Berlim. No capítulo 
sobre a Rumênia e seu sanguinário ditador 
comunista Nicolae Ceaucescu, disseram: 
“na Rumênia, o governo que se dizia repre-
sentante dos trabalhadores, quase sempre 
permaneceu surdo aos apelos populares, 
e cego diante das necessidades da popula-
ção. Tudo na Romênia era ferrenhamente 
censurado: cinema, TV, teatro e demais ati-
vidades culturais. Num país em que não são 
incomuns temperaturas de menos 30ºC e os 
prédios não têm calefação para economizar 
energia, censuravam-se até os boletins do 
tempo: não se permitia o anúncio de tem-
peraturas abaixo de -15°C”. “Ceaucescu fal-

sificou durante 20 anos 
todas as estatísticas, 
governava um país 
fictício e impunha a 
pobreza absoluta aos 
cidadãos para pagar, 
como pagou, a dívida 
externa” – embora 
ele e sua família vi-
vessem em palácios 
como verdadeiros 
nababos, com tornei-
ras de ouro, quadros 
caríssimos, antiguida-
des... Acabou deposto 
e executado, acusado 
de vários crimes, in-
clusive de genocídio!

• O encobrimento 
da verdade sobre as do-

enças de seus ditadores é uma constante no 
caso dos líderes esquerdistas. Nunca, em 
Cuba, foi revelado qual o mal que acometeu 
Fidel Castro, e, mesmo fora do poder, sua 
doença sempre foi escondida como um 
segredo de Estado.

• O problema de saúde que levou Hugo 
Chávez à morte seguiu o mesmo roteiro de 
mistério, nunca se tendo sabido qual a razão 
das quatro cirurgias a que foi submetido, 
Nem mesmo se sabe onde faleceu, se em 
Cuba ou na Venezuela.

• O progresso dos “não progressistas”, se-
gundo os “progressistas”, o capitalismo seria 
a origem de todos os males. No entanto, foi 
cabal a diferença de progresso industrial e 
crescimento educacional e social entre as 
duas Alemanhas, no passado, e, hoje, entre 
as duas Coreias. Afinal, inexiste, no mundo, 

país progressista sob o manto do socialismo. 
Pelo contrário, o que existe é um progressis-
mo às avessas! E a prova da incapacidade 
industrial, vem da afirmativa de um alemão 
oriental, naqueles tempos, sobre o pequeno 
e obsoleto automóvel Trabant, fabricado na 
Alemanha Oriental, que poluía oito vezes 
mais que qualquer carro da Alemanha ca-
pitalista: “um regime que em 30 anos só é 
capaz de fabricar um Trabant tem alguma 
coisa de errado!”

Cabe aqui, pois, a pergunta final: Esses 
exemplos, independentemente de quaisquer 
considerações acadêmicas, não bastam e 
não são suficientes para que as pessoas 
abominem esse sistema? 

alguns  eXemplos dos dogmas  
e Hipocrisias da esQuerda

• A democracia; a direita considera de-
mocracia o estado democrático de direito, 
regido por uma constituição de direitos e 
deveres, e com os poderes independentes, 
com eleições periódicas, partidos políticos e 
imprensa livres. A esquerda corrompe esse 
conceito e o chama de “centralismo demo-
crático”, com tudo emanando do Partido 
Comunista, cujas  leis são aprovadas pelo 
que denominam “assembléia popular”. O 
Partido é um ente que domina toda a vida 
social e política da nação.

A divisão de classes: a esquerda é 
divisionista, estimula a separação cultural, 
ao rotular a direita como “racista”, contra os 
negros, “ homofóbica”, contra os homossexu-
ais, “sexista”, contra as mulheres, oprimidas 
pelo homem, todos estimulados a culpar a 
cultura branca e rica pelas suas provações, 
criando a dissensão familiar e social e minan-
do a coesão do povo, para seus propósitos 
revolucionários.

O multiculturalismo: a esquerda rotu-
la a direita de nacionalista, de xenofobia, 
de ser intolerante com os imigrantes, que 
devem ser estimulados a entrar no país, 
afrontando os costumes e cultura da nação, 
e abrindo caminho para a sua destruição. 
Os nacionalistas são vistos pela esquerda 
como obstáculo ao seu projeto globalista 
internacional.

O colonialismo: as nações ocidentais, 
democráticas, são acusadas de imperia-
lismo e colonialismo, levando o inculto 
a acreditar que praticam maldades e são 
contrárias à liberdade.

A educação: a esquerda estimula que 
sejam disseminados valores marxistas nas

no capitalismo, 
o homem é explorado pelo homem. 

no socialismo é o contrário.
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Escorraçado
Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como 

imperativo de legítima vontade popular o senhor João Belchior 

Marques Goulart, infame líder dos comuno-carreiristas-negocistas-

sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a história brasileira já 

registrou, o senhor João Goulart passa outra vez à história, agora 

também como um dos grandes covardes que ela já conheceu.

Tribuna da Imprensa – RJ

2 de abril de 1964

A paz alcançada

“A vitória da causa democrática abre o País a perspectiva 

de trabalhar em paz e de vencer as graves dificuldades atuais. 

Não se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja 

toldada, que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o querem as 

Forças Armadas, assim o quer o povo brasileiro e assim deverá 

ser, pelo bem do Brasil.”

Editorial de O Povo – Fortaleza

3 de abril de 1964

*Vice-Almirante (Ref)

escolas, para serem mais facilmente mani-
puladas no discurso de mudança (revolução) 
para um mundo melhor (esperança).

conservador X progressista: 
algumas considerações  
deFinitivas

No passado, a direita era o fascismo, 
e a esquerda, o comunismo, que tinham 
uma característica em comum: o poder do 
Estado, mantido, à força, pela autocracia. 
Hoje, fascismo enterrado, permanece o co-
munismo, tão perverso que só subsiste pela 
autocracia. Nada mudou neles. E eles é que 
se consideram progressistas?????!!!!!

• O conservador conserva as institui-
ções e garantias democráticas e nunca foi 
contra a justiça social; o progressista quer 
a justiça social, mesmo que à custa do sola-
pamento das instituições e da democracia, 
ou seja, é antidemocrata. 

• Quem possibilita a justiça social é o 
capitalismo, o mercado, o emprego, e o 
crescimento educacional, que permitem a 
independência e libertação do Estado. O co-
munismo, pelo contrário, não quer nada disso. 
Detestando a emancipação, sinônimo de 
independência, não dá atenção à educação. 

• A discussão entre capitalismo X 
comunismo acabou, com a vitória do ca-
pitalismo (só Cuba e Coreia do Norte são 
comunistas). A discussão só permanece nas 
universidades, na área dos teóricos, e dos 
oportunistas. A pergunta, então, que cabe 
é “Por que há tanta gente de esquerda nas 
universidades e na imprensa?”.  Porque “pega 
bem”, é simpático num país de tantos pobres 
e deserdados, e, já que o governo se diz 
de esquerda, pode render algum cargo ou 
benesse. É como as nossas celebridades, que 
dependem da aceitação e do aplauso públi-
co: “são” Flamengo, pois é “o mais querido”, 
o mais popular, escolhido especialmente 
pelos pobres, assim como, em matéria de 
escola de samba,”são” Mangueira, a Estação 
Primeira, a mais querida da cidade. Assim 
como os empresários, cujo maior objetivo é 
o lucro, um câncer para os esquerdistas, mas 
“simpatizam” com a causa, de olho, é claro, 
nos vultosos, e a juros baixos, empréstimos 
do BNDES.... Oportunismo, puro!!!

• A História tem demonstrado, cabal-
mente, que o sistema socialista/comunista, 
economicamente, empobrece a todos e, 
politicamente, é perverso às liberdades e 
direitos humanos, ao só subsistir apoiado 
em regime totalitarista, que ergue muros, 

afunda barcos e fuzila dissidentes. Assim foi 
na antiga União Soviética, na ex-Alemanha 
Oriental, na China e Cambodja, e é na Coréia 
do Norte e em Cuba. Por isso, os que propug-
nam esse sistema de horror, baseado em 
uma filosofia contrária à natureza humana, 
apenas demonstram ingenuidade intelectual, 
insensibilidade social e ignorância político-
econômica. Entretanto, a carga ideológica 
é tão forte que, mesmo com os exemplos 
tão desastrosos das nações que sofreram e 
sofrem com esse utópico sistema, a par dos 
eternos aproveitadores e dos que ambicionam 
apenas o poder, ainda encontramos cegos e 
insensatos, que acreditam, de boa fé, que ele 
possa melhorar a vida de seus povos.

• A esquerda é uma utopia social, em que 
o individuo entrega seu destino ao partido, 
delega sua autonomia e responsabilidade 
aos outros, o que é cômodo e confortável, 
pois o exime de culpa, se as coisas ficarem 
difíceis. É a utopia da igualdade, de uma 
sociedade sem classes, onde o sem classe 
nem precisa se esforçar ou se preocupar, pois 
o Estado provê e decide tudo...

• Apesar dos esforços contrários da 
esquerda, conceitos como democracia, priva-
tizações, abertura comercial, mercado livre, 
liberdade, responsabilidade fiscal e social, 
pelos exemplos do mundo atual, já estão 
sedimentados, vacinados. Já transitaram 
em julgado!

  
conclusão

Francis Fukuyama, cientista político norte-
americano, e ideólogo do governo Reagan, 
ficou famoso ao cunhar a expressão “o fim da 
História”, em documento publicado no verão 
de 1989. Argumentava que “a humanidade 
tinha chegado ao ponto final da sua evolução 
ideológica ao encontrar a democracia liberal oci-
dental como forma final e definitiva de governo.” 
Sua tese era de que, como a democracia e o 
liberalismo faziam as pessoas tão felizes, que 
não haveria mais estímulo para mudanças, 
para se lutar por novas causas. Embora não 
tenha citado o sistema sócio-econômico, 
infere-se que seria o capitalismo, pois o libera-
lismo, citado, só existe no sistema capitalista. 
Seria, então, à luz do que já desenvolvemos 
até aqui: a democracia, como sistema sócio-
político, o capitalismo, como sistema sócio-
econômico e o liberalismo como doutrina 
sócio-politico-econômica.

Embora Fukuyama tenha sofrido críticas, 
certamente de comunistas, ao elencar a de-
mocracia e o capitalismo, o mundo atual está 

mostrando que sua análise não foi perfeita, 
ao escolher o liberalismo, desprezando o 
social, na doutrina sócio-político-econômica, 
que tem que, obrigatoriamente, estar presen-
te, devido à complexidade das sociedades 
modernas, sob o manto  permanente dos 
confrontos das civilizações, religiões, atavis-
mos não resolvidos, etc, e das eventuais de 
crises mundiais, como ocorreu com a recen-
te, e ainda não debelada, crise econômica. E 
o “social” com ênfase no crescimento educa-
cional de seus cidadãos e na redução aguda 
da pobreza, desde que, nesse caso, também 
com a redução da natalidade, especialmente 
da irresponsável, das jovens e pobres mães 
solteiras, com filhos, geralmente, de diferen-
tes e desaparecidos pais. 

Por tudo isso, essas conotações simplis-
tas e “matemáticas”, de ”direita”, “conser-
vador” e ”liberal” devem ser abandonadas. 
E, especialmente, as de “esquerda” e “pro-
gressista”, pois, além de tudo, são andrajo-
sas, manipuladas, o ópio dos intelectuais, 
o vício dos teóricos, repetem a mesma 
postura de sempre, os mesmos clichês, 
as mesmas ilusões, a negação da realida-
de, a mentira, o engodo, a desfaçatez, o 
ilusionismo, o desrespeito à experiência, 
inteligência e sensibilidade alheias. Como 
escreveu Arnaldo Jabor, em recente artigo, 
“aplica-se a eles a frase de Talleyrand sobre a 
volta dos Bourbons ao poder: ‘Não aprenderam 
nada e não esqueceram nada.”

Por tudo isso, podemos vozear que 
inexiste alternativa à democracia e ao ca-
pitalismo. E é fundamental a preocupação 
social, mas que ela não seja ideológica, 
mas progressista, sem aspas, que não sa-
crifique o investimento e o crescimento do 
país. No caso do Brasil, 75% do orçamento 
são para finalidades sociais, o que é muito, 
especialmente num país de população ain-
da jovem, o que responde pela deficiente 
infraestrutura e crescimento brasileiro. Em 
resumo, a preocupação deve ser com o  
investimento social, mas sensato, equilibra-
do, não apenas ideológico, pensando no 
Brasil, sem a cegueira ideológica e populista 
da busca do voto. As pessoas passam, mas 
o país tem que ser eterno, para as próximas 
e próximas gerações!

Se me perguntaram, então, o que sou, 
direi: “Sou democrata e capitalista, ideologi-
camente radical; e social-democrata, privile-
giando a redução da pobreza, sem descuidar, 
contudo, do crescimento do país.” 

Lembrando Fukuyama, esse é o meu 

“fim da história”!
Como disse Fernando Henrique Cardoso, 

em seu livro “Xadrez Internacional e a Social-
Democracia”, “...a social-democracia não teme 
o mercado externo, preza as instituições e a 
responsabilidade dos cidadãos, tem consciên-
cia de que a estabilidade do processo democrá-
tico depende de certo progresso econômico, 
mas depende, também, e muito, de políticas 
ativas de redução da pobreza e aumento do 
bem-estar social. De alguma maneira, se trata 
da adoção do que, na Europa se chamou de 
‘economia social de mercado.”

Finalizaria, pois, este trabalho repetindo a 
frase, a meu ver, definitiva, do saudoso em-
baixador J. O. de Meira Penna, que engloba 
tudo o que dissemos até aqui: 

 “O socialismo não é o caminho, mas o ideal 
de justiça social, sim.” n

Ressurge a Democracia!

“Vive a Nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se to-

dos os patriotas, independentemente das vinculações políticas 

simpáticas ou opinião sobre problemas isolados, para salvar 

o que é de essencial: a democracia, a lei e a ordem. Graças à 

decisão e ao heroísmo das Forças Armadas que, obedientes 

a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tenta-

vam destruir a hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do 

governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos 

contrários à sua vocação e tradições [...]. Como dizíamos, 

no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ter a 

garantia da subversão, a âncora dos agitadores, o anteparo da 

desordem. Em nome da legalidade não seria legítimo admitir 

o assassínio das instituições, como se vinha fazendo, diante 

da Nação horrorizada.” O Globo – RJ 

4 de abril de 1964
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preâmbulo

BReVe ReVisão 
HisTÓRica uma  Visão 

pessoaL

revoluções americana     e Francesa

a “grande 
depressão” 

nos eua

a “moda” fascista

Final da 
segunda guerra

MaRCo aNtoNio GoNçalves boMPet*

p
ara se tentar compreender as 
movimentações ocorridas na 
sociedade brasileira que resul-
taram na eclosão do levante 
militar de março de 1964 há 
que se conhecer a evolução do 

processo histórico e político vivenciado no 
mundo no século passado, notadamente a 
partir da década de 20, quando o conceito 
de liberalismo vive um evidente declínio 
na Europa, esse centro de predominante 
influência política e cultural sobre a América 
Latina ao longo de séculos. As linhas que 
se seguem tentam apresentar uma visão 
pessoal de análise histórica desse período, 
de modo a resultar em uma compreensão 
mais nítida de um processo frequentemente 
dominado por paixões e interesses políticos 
e ideológicos que em nada contribuem para 
um entendimento mais próximo da verdade 
sobre a História recente de nosso país.   

        
antecedentes

Os ideais do liberalismo, propagados 
pelas revoluções Americana e Francesa sob 
inspiração dos philosophes do Iluminismo, 
experimentaram uma grande difusão duran-
te o século XIX e valorizaram os conceitos, 
entre outros, de regimes constitucionais com 
ou sob governos e assembleias represen-
tativas livremente eleitos que garantissem 
o domínio da lei; e um conjunto aceito de 
direitos e liberdades dos cidadãos, incluin-
do as liberdades de expressão, publicação 
e reunião e os direitos à propriedade, 
segurança e resistência à opressão. Em 
1914 eram ideias dominantes e mesmo 
as duas últimas autocracias da Europa, a 
Rússia e a Turquia, tinham feito concessões 
na direção de um governo constitucional, 
como nos diz o historiador marxista Eric 
Hobsbawm em seu conhecido livro “Era dos 
Extremos”. Parecia uma marcha inexorável 
para a universalização dessa visão política e  

econômica e nada poderia a ela se contra-
por, pelo menos nas partes “avançadas” ou 
“em avanço” do mundo.

Contudo, a partir dos primeiros anos 
da década de 20 observa-se uma rápida e 
progressiva perda de prestígio do ideal da de-
mocracia liberal, possivelmente decorrente 
do crescimento dos movimentos socialistas 
radicais inspirados pelo sucesso, em 1917, da 
revolução bolchevique na Rússia, da espera-
da reação por parte de associações de direita 
radical, tudo desembocando nos tempos 
trágicos da Grande Depressão que se seguiu 
ao ano de 1929 e produziu um exército de 
milhões de trabalhadores desempregados e 
compreensivelmente desiludidos. Uma ambi-
ência inteiramente desfavorável ao prestígio 
da liberal democracia capitalista, atacada 
até por pensadores europeus como Oswald 
Spengler, que produzia teorias profetizando 
o declínio e fim da civilização ocidental. 
Assim sendo, entre o final da Grande Guerra 

e o da II Guerra Mundial pudemos observar 
o desaparecimento de vinte e dois regimes 
de democracias liberais européias, sobre-
vivendo integralmente tais instituições tão 
somente na Grã-Bretanha, Irlanda, Suécia 
e Suíça. Nas Américas a lista de estados de 
regimes efetivamente constitucionais nesse 
período incluía apenas Canadá, Estados 
Unidos, Costa Rica, Colômbia e Uruguai. 
Na África, Ásia e Oceania, Austrália e Nova 
Zelândia eram os únicos países passíveis 
de serem classificados como democracias 
liberais. Na prática, o expressivo declínio da 
visão de mundo liberal democrata resultou 
na polarização entre os grupos radicais de 
direita e esquerda, simbolizados pelo con-
fronto fascistas versus socialistas.

Curioso observar que essas ideologias 
radicais e aparentemente antagônicas apre-
sentam mais semelhanças do que divergên-
cias. Como nos revela o historiador Toni Judt 
em sua respeitada obra “Pós-Guerra – Uma 
História da Europa desde 1945”: Oswald Mos-
ley  e outros membros do Partido Trabalhista 
Britânico (de esquerda) desiludidos com a 
reação considerada insatisfatória de seu par-
tido diante da Grande Depressão, voltaram-
se para o fascismo. Na Bélgica, o socialista 
Hendrik de Man passou a propor soluções 
claramente autoritárias. Na França “vários 
dos jovens líderes mais brilhantes do Partido 
Socialista se afastaram... Muitos deles, e ou-
tros como eles, se tornaram fascistas. Antes 
de 1940, entusiastas de Mussolini na França 
e na Grã-Bretanha invejavam o sucesso do 
líder italiano por ter supostamente superado 
a desvantagem econômica da Itália através 
do planejamento estatal”. A possibilidade de 
alguém realizar um “planejamento” em uma 

economia capitalista era considerado, em 
ambos os lados (socialista e fascista) uma 
insensatez. Com o fim da II Guerra Mundial 
o mesmo movimento de cooptação entre 
radicais volta a ocorrer, agora no sentido 
inverso. “...líderes comunistas germânicos 
incentivaram o recrutamento de ex-nazistas 
cujos históricos não eram demasiadamente 
comprometedores... Na condição de mem-
bros do partido (comunista), administradores 
locais, informantes e policiais, os ex-nazistas 
se mostraram extremamente bem-adaptados 
às necessidades do Estado comunista.

Afinal, o novo sistema era muito se-
melhante ao antigo, que eles tão bem 
conheciam: os comunistas simplesmente as-

sumiram o controle de instituições nazistas, 
tais como frentes de trabalho, e milícias que 
operavam em áreas residenciais, e atribuíram 
novos nomes e novos dirigentes”, no dizer 
de Judt. Todas as tiranias, no fundo, muito 
se parecem entre si. Nos anos 30, o fascis-
mo era “a nova onda do futuro”, como se 
dizia, não admirando que algumas notórias 
personalidades da vida nacional brasileira, 
identificadas posteriormente com ideias so-
cialistas, tivessem flertado abertamente com 
os grupos integralistas que representavam o 
fascismo brasileiro. Essa tendência era ape-
nas contestada pelo igualmente autoritário 
socialismo bolchevique. O viés dos fascistas, 
contudo, não era basicamente ideológico, 
mas predominantemente nacionalista.



18                                                          Revista do Clube Naval • 369 • esPeCial Revista do Clube Naval • 369 • esPeCial                                                                          19

Kennedy e      Kcruchev: a guerra Fria 

a guerra da coreia

a guerra no vietnã

Os elementos constitutivos fundamentais 
eram essencialmente idênticos nos dois sis-
temas autoritários: o planejamento estatal, 
a supressão das liberdades e dos direitos 
individuais, o partido único, a ausência de 
liberdade de imprensa e demais caracte-
rísticas totalitárias. O individualismo e as 
liberdades da democracia liberal eram o 
inimigo comum.

O Brasil, como não poderia ser diferente, 
não esteve imune a essa confrontação e por 
aqui pudemos testemunhar a denominada 
Intentona Comunista, em 1935, e o estabe-
lecimento da ditadura do Estado Novo, de 
corte fascista, em 1937.

a ii guerra mundial
O Teatro de Operações da Europa foi 

o palco de confrontação dos dois sistemas 
autocráticos. A guerra ali desenvolvida foi 
eminentemente a luta entre o fascismo 
ítalo-germânico e o socialismo bolchevique 
liderado pela União Soviética. Os números 
de divisões de exércitos envolvidas e as per-
das humanas no front oriental evidenciam 
que os demais palcos foram meramente se-
cundários. Mais de 23 milhões de soviéticos 
e sete milhões e meio de alemães mortos, 
muito contrastam como cerca de 450.000 
norte-americanos, basicamente no Teatro do 
Pacífico, e menos de 420.000 britânicos. 

A Grã-Bretanha, uma democracia liberal, 
participou do conflito essencialmente no 

exercício de seu direito de luta pela sobrevi-
vência e os Estados Unidos, a outra democra-
cia liberal, no continente europeu parecem 
ter atuado muito mais em função de conter 
a expansão do Exército Vermelho após o 
desenlace da Batalha de Stalingrado – que, 
no início de 1943, tornou claro quem seria o 
vencedor da guerra européia – e reduzir suas 
consequências a termos aceitáveis. Temia-se 
que, sem a abertura do segundo front, o 
Exército Vermelho viesse a alcançar as praias 
francesas. No final da Guerra, graças às 
ações militares incisivas dos Estados Unidos 
no derradeiro ano do conflito europeu e na 
atuação política nas conferências de guerra, 
a democracia liberal renasceu nas partes 
mais importantes do mundo, inclusive no 
Brasil. Porém estavam  lançadas as sementes 
da futura Guerra Fria, que tornaria global o 
novo enfrentamento, agora essencialmente 
ideológico confrontando os dois países que 
saíram como campeões do último conflito 
e líderes de sistemas político-econômicos 
antagônicos, e que viria a perdurar por mais 
de quatro décadas. 

a guerra Fria
É nesse longo período que se situa o 

episódio histórico em análise, o que faz 
merecer uma reflexão mais aprofundada. É 
a inegável moldura histórica dentro da qual 
vão ocorrer os diversos fatos que deságuam 
no 31 de março de 1964. 

contrário”. “A Guerra Fria entre EUA e URSS, 
que dominou o cenário internacional na 
segunda metade do breve século XX, foi 
sem dúvida um desses períodos”, reconhece 
Hobsbawm (op. cit.). 

  Há que se ressaltar que as políticas de 
construção de Estados de Bem-Estar Social 
(welfare states), promovidas na Europa Oci-
dental pelos social-democratas, em período 
de ostensiva prosperidade, inviabilizaram, 
na prática, o sucesso de investidas radicais 
socialistas. “No decorrer da década de 1950, 
na Alemanha Ocidental, o índice anual 
médio da produção interna per capita subiu 
6,5%; na Itália, 5,3%; e na França, 3,5%. Na 
década de 1960, o ritmo do crescimento co-
meçou a desacelerar, mas as  economias do 
Oeste Europeu ainda prosperavam em níveis 
historicamente incomuns. No cômputo geral, 
entre 1950 e 1973, o PIB alemão per capita 
mais do que triplicou, em termos reais . Na 
França, o PIB per capita cresceu 150%. A eco-
nomia italiana, tendo partido de um patamar 
inferior registrou performance ainda mais 
notável” (Judt, op. cit.). Nada similar se ob-
servava no mundo socialista, o que levou à 
conclusão do historiador marxista de que as 

No campo internacional, nos anos que 
se seguiram ao término da Segunda Guerra 
Mundial, os Estados Unidos viveram uma si-
tuação estratégica-militar bastante cômoda, 
decorrente da indisputada superioridade que 
lhes proporcionaram as bombas atômicas 
lançadas sobre as cidades de Hiroshima e 
Nagasaki – fato de propósito muito mais 
político do que de necessidade estritamente 
militar. A propaganda norte-americana pro-
curou, e ainda procura, “dourar a pílula” com 
alegações sobre presumíveis baixas que te-
riam até o final de um conflito convencional 
contra o Japão, mas isso não possui susten-
tação sólida. Essa superioridade tecnológica 
permitiu aos líderes da nação americana do 
pós-guerra não se preocuparem com o imen-
so poderio do Exército Vermelho. Contudo, 
em 1949, a União Soviética detonou seu 
primeiro artefato nuclear, equalizando as for-
ças e provocando uma corrida armamentista 
de resultado imprevisível, embora tornando 
paulatinamente nítido que uma confrontação 
militar direta entre as duas superpotências 
representaria um suicídio coletivo. A deno-
minação de “guerra” para aquele espaço de 
tempo de quatro décadas que se seguiriam 
de enfrentamento ideológico, é inteiramente 
adequada, como nos ensinou Thomas Hob-
bes em seu clássico “Leviatã”: “... a natureza 
da guerra não consiste na luta real, mas 
na conhecida disposição para tal, durante 
todo o tempo em que não há garantia do 

perspectivas do socialismo como alternativa 
para o mundo dependiam de sua capacidade 
para competir com a economia capitalista 
mundial, reformada após a grande depressão 
e a II Guerra Mundial. Ficou patente após 
1960 que o socialismo estava ficando para 
trás a uma taxa acelerada. Já não era mais 
competitivo” (Hobsbawm, op. cit.).  

As camadas populares nas democracias 
liberais européias estavam desfrutando de 
substancial elevação de seus níveis sócio-
econômicos e, nesse ambiente de prosperi-
dade geral, se quedaram pouco receptivas 
às investidas dos grupos da esquerda radical. 
Por outro lado, a invasão da Hungria, em 
1956, por tropas soviéticas funcionou como 

um golpe mortal no glamour e prestígio do 
socialismo entre os intelectuais europeus.  
Esse conjunto de fatos significativos, asso-
ciado à tradição de convívio com governos 
constitucionais, possibilitaram às democra-
cias liberais enfrentar  os grupos insurgentes 
socialistas nos limites da lei, como foram 
os conhecidos casos do Baader-Meinhof 

na Alemanha e da Brigate Rosse e outras 
organizações extremistas na Itália.

Inviabilizada a possibilidade de con-
flito direto entre as potências líderes pelo 
conceito estratégico de “destruição mútua 
assegurada” (mutual assured destruction) e 
garantida a segurança da Europa Ocidental 
pelos Estados Unidos, os palcos de con-
frontação migraram naturalmente para as 
regiões periféricas, como sejam, África, Ásia 
e América Latina. 

No bojo do processo de descolonização 
que se seguiu ao fim da II Guerra Mundial 
ocorreram diversos confrontos marcadamen-
te ideológicos, que redundaram em estados 
declarados marxistas-leninistas, como foram 
os casos de Iêmen, República Democrática 
do Congo, Benim, Angola, Moçambique, 
Somália e Etiópia. Na Ásia, as guerras da 
Coréia e do Vietnã são bem ilustrativas 
da disputa entre os dois sistemas políticos 
antagônicos. 

         
o brasil

Bem distinto do quadro descrito para a 
Europa Ocidental era a realidade da América 
Latina. Subcontinente historicamente distan-
te das práticas da democracia não desen-
volveram suas elites políticas e intelectuais 
a cultura de estado democrático de direito, 
obtenível apenas com a sua prática longa e 
continuada. As razões para isso são variadas, 
mas não serão aqui objeto de abordagem, 
fazendo-se apenas o registro de que a he-
rança cultural lusitana autoritária em muito 
contribuiu para o caso brasileiro. 

Em um tal ambiente político, as déca-
das de desprestígio da democracia liberal
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no início do século XX, testemu-
nharam uma realidade ainda 
mais aguda no subcontinente 
latino-americano “sob forma de 
um repúdio cada vez mais forte à 
crença liberal de que a democracia 
era o melhor protetor das liberda-
des individuais e dos interesses 
econômicos de todos”, como as-
sinalado pelo brazilianist Thomas 
E. Skidmore em “Uma História do 
Brasil”. Em um clima de  generali-
zada falta de adesão aos cânones 
do liberalismo prosperavam as 
ideologias baseadas em regimes 
fortes praticantes do dirigismo 
estatal. Naqueles anos a disputa 
entre simpatizantes das ideias 
fascistas e socialistas dominavam 
o panorama político. Porém, faz-se imprescin-
dível que tenhamos em conta que os termos 
fascista – ou integralista, a denominação por 
aqui adotada – e socialista não estavam as-
sociados obrigatoriamente a qualquer cono-
tação de natureza negativa; representavam 
apenas visões políticas não seguidoras dos 
princípios da democracia liberal e baseadas 
em estados fortes. Todas as ações bárbaras e 
mortes que vieram a ocorrer sob a égide de 
estados submetidos a ambos os regimes não 
eram passíveis, naquela ocasião, de previsão. 
Por outro lado, como assinala o historiador 
norte-americano: “Embora apresentasse uma 
óbvia semelhança superficial com o fascismo 
europeu, na verdade a AIB (Ação Integralista 
Brasileira) carecia das características racistas, 
expansionistas e plenamente militaristas do 
fascismo europeu, especialmente do alemão. 
A visão integralista era de um Brasil cristão 
baseado numa sociedade disciplinada com 
pouca tolerância para com a ação revolucio-
nária da esquerda”. Não admira que tenha 
sensibilizado tantas figuras ilustres e bem 
intencionadas e a descontextualização de 
fatos se constitui no crime maior de deso-
nestidade intelectual que se comete contra 
a ciência da História.

o tenentismo
Surge na década de 20 no país um 

movimento de jovens oficiais do Exército 
que ficou conhecido como Tenentismo, e 
apresentaria desdobramentos nas décadas 
seguintes. Embora Skidmore afirme que as 
ideias tenentistas eram expressas de formas 
variadas e raramente precisas, há que se 
reconhecer que possuíam alguns pontos 

indiscutivelmente claros, como contestação 
ao poder das oligarquias rurais latifundiárias, 
o fim do voto de cabresto do coronelismo, 
a instituição do voto secreto, a reforma da 
educação pública e o combate à corrupção. 
No entendimento do historiador marxista 
Nelson Werneck Sodré “Enquanto as forças 
regionais , estaduais, privadas caracterizam 
a tradição oligárquica, o poder do latifúndio, 
a força do atraso, o sentido conformista, 
limitado, regional, o Tenentismo começa a 
representar a renovação, o impulso burguês, 
a força do avanço, o sentido inconformista 
amplo, nacional. Assinala o divórcio entre o 
poder, dominado pelo latifúndio, e o apare-
lho militar, que se recusa a servi-lo”. Tinham 
também os tenentes a ambição de um 
projeto nacional modernizante, que trans-
formasse aquele país agrícola do século XIX 
em uma nação moderna e industrial. Como 
assinala Skidmore “Por trás de tudo estava 
a percepção generalizada de que o Brasil 
fracassara em sua luta pela modernidade. 
Eles queriam um governo central forte que 
unificasse o país e pusesse fim aos ‘políticos 
profissionais que enriqueciam às expensas 
públicas’ bem como uma legislação pro-
gressista com um salário mínimo e uma 
legislação do trabalho infantil”.

É indispensável entender que as ações 
dos tenentes estavam assentadas em arrai-
gadas convicções consolidadas ao longo 
de anos, “notadamente a de que não se 
poderia esperar qualquer mudança política 
pelo caminho das urnas em um regime onde 
o processo eleitoral havia sido viciado por 
um sistema de manipulações institucionali-
zadas, as quais começavam na boca da urna, 

onde as ‘mesas eleitorais’ deixavam até os 
mortos votarem, e iam se completar com a 
‘verificação de poderes’, isto é, os poderes 
de ‘verificação’ exercidos pelo Legislativo 
funcionando, no mais das vezes, com des-
carado facciosismo, como ‘justiça’ eleitoral 
e, nesta condição, não hesitando em adaptar 
os resultados das urnas às conveniências 
dos donos do poder. Em face da corrupção 
eleitoral já cristalizada por três décadas de 
fraude, o único recurso possível parecia ser 
a ‘solução de força“, assinalado por João 
Quartim de Moraes em “A Esquerda Militar 
no Brasil“. Essa absoluta descrença nas ins-
tituições da democracia liberal, como vimos 
anteriormente, era inteiramente compreen-
sível naqueles anos, embora esteja sendo 
aqui registrada apenas como constatação 
de fato da realidade.    

Os atos de insurgência armada no âmbi-
to do Tenentismo, como as revoltas de 1922, 
1924 e a marcha da Coluna Prestes-Miguel 
Costa, embora não tivessem conduzido a 
resultados exitosos, serviram para manter 
aceso o facho do inconformismo em relação 
à situação do país e contribuíram para a ocor-
rência da Revolução de 30 – efetivamente o 
primeiro momento de modernização nacio-
nal. O Tenentismo indiscutivelmente apoiou 
aquele movimento e diversos “tenentes” 
vieram a ocupar postos de interventores nos 
estados, como foram exemplos João Alberto 
(Sâo Paulo), Juarez Távora (Ceará), Juracy 
Magalhães (Bahia), entre outros. Contudo, 
as forças que se alinharam para a eclosão 
da Revolução de 30 não suportaram a prova 
do poder e as contradições apresentadas 
na sociedade brasileira iriam se refletir no 

seio do novo poder dirigente. Uma das con-
sequências foi a progressiva anulação do 
Tenentismo. “Os honestos propósitos refor-
mistas dos elementos ligados ao Tenentismo, 
e particularmente daqueles colocados em 
interventorias estaduais, seriam tenazmente 
combatidos. Para alijar esse componente 
incômodo, a burguesia teria de recompor-
se com o latifúndio e de conciliar-se com 
o imperialismo”, registra o historiador em 
seu característico linguajar marxista (Sodré, 
op. cit.). Em 1934 o Tenentismo já estava 
enfraquecido e a decretação da ditadura do 

fundado em 1922, no âmbito das esquerdas, 
se mantiveram neutros e indiferentes aos epi-
sódios de outubro de 1930, embora o próprio 
Prestes tenha sido convidado por Getúlio Var-
gas para liderar militarmente a rebelião. A recu-
sa se deu, conforme se soube posteriormente, 
por ter Prestes ingressado, sem conhecimento 
público, no PCB e se encontrasse já sob a dire-
ção de Moscou (Skidmore, op. cit.).

Contudo, os comunistas brasileiros enfren-
tavam as mesmas dificuldades de seus com-
panheiros na maioria dos países do Terceiro 
Mundo. A doutrina do partido comunista, 

Estado Novo, por Getúlio Vargas em novem-
bro de 1937, pareceu a pá de cal definitiva 
nos propósitos dos tenentes. Mas, de fato, a 
ditadura getulista não seria a morte daqueles 
ideais, mas apenas seu “adormecimento” por 
algum tempo. 

o estado novo
No âmbito das esquerdas, tanto os rema-

nescentes do anarquismo e do anarco-sindi-
calismo, como o líder tenentista Luiz Carlos 
Prestes e o Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

ao cumprir a estratégia determinada pelo 
Comintern soviético, era voltada totalmente 
para os trabalhadores urbanos, a partir da 
premissa de que a consciência da classe tra-
balhadora poderia ser mais bem trabalhada 
entre trabalhadores urbanos, enquanto os 
trabalhadores rurais ofereciam pouco ou 
nenhum potencial revolucionário. Acontece, 
porém, que o Brasil era então basicamente 
uma sociedade agrária e as possibilidades 
de sucesso dessa estratégia eram escassas. A 
industrialização do país veio a se dar a partir 

de 1930, o que provocou expressivos fluxos 
migratórios do campo para as cidades, mas 
já em 1940 a população economicamente 
ativa ainda residia 64% em áreas rurais, 
conforme dados da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) mencionados por 
Alberto Passos Guimarães. Além disso, 
muitos trabalhadores urbanos eram recém 
chegados das zonas rurais e, desse modo, de 
difícil doutrinação. Erros de avaliação como 
esse, cometidos pelos dirigentes soviéticos, 
viriam a se repetir quando da eclosão da 
Intentona Comunista de 1935,  concebida 

como um golpe militar. Pretendia-se im-
plantar, por meio de típica quartelada, uma 
ditadura do proletariado sem conhecimento, 
envolvimento ou participação do próprio 
proletariado. A principal consequência dessa 
iniciativa mal concebida foi o fortalecimento 
de grupos integralistas e a perseguição aos 
comunistas empreendida pelo governo de 
Getúlio Vargas.

A decretação da ditadura do Estado 
Novo, em novembro de 1937, foi mais uma 
evidência da falta de compromisso das

a coluna prestes

getúlio e o estado novo
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lideranças da sociedade brasileira para com 
os paradigmas das democracias liberais.

o interregno democrático
Finda a ditadura getulista em 1945, 

na década de 1950 o país vive um perío-
do de aparente liberalismo democrático, 
porém conturbado por diversas crises de 
intensidades variadas, incluindo o suicídio 
do presidente Getúlio Vargas no auge de 
uma delas, acirrada pela ação criminosa de 
alguns de seus mais próximos auxiliares. O 
suicídio, contudo, pela repercussão popular 
provocada, frustrou qualquer pretensão de 
tomada do poder porventura existente da 
parte de espíritos mais radicais. 

O governo iniciado por Juscelino Ku-
bitschek em 1956 caracterizou-se pelo 
lançamento de um ambicioso programa 
de desenvolvimento econômico, que veio 
a provocar uma contínua crise no balanço 
de pagamentos e o início do processo de 
escalada da inflação.

Do ponto de vista ideológico, a concep-
ção econômica de Juscelino pode ser classi-
ficada como centrista, por envolver intenso 
investimento público como também muitos 
incentivos para investimentos privados. 
Foi indiscutivelmente exitosa em alcançar 
o propósito básico de rápido desenvolvi-
mento e industrialização, mas a um custo 
elevado provocado pela chamada “inflação 
do financiamento” – o financiamento dos 
déficits públicos pela simples impressão de 
dinheiro. Já os déficits no balanço de paga-
mentos somente poderiam ser cobertos com 
empréstimos externos, apenas viáveis após 
um acordo com o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), acordo esse rejeitado por Ku-
bitschek, que ainda rompeu relações com o 
Fundo. Isso lhe rendeu dividendos políticos, 
mas isolou o Brasil da economia mundial e 
deixou um alto preço a ser pago no futuro 
por financiamentos externos. Ao fim do 
mandato de Kubitschek tornou-se evidente 
que seu modelo de desenvolvimento havia 
se esgotado e o próprio governo admitia, 
de forma implícita, esse fato “adotando uma 
política de ‘adiamento de problemas’; visava 
transferir para a administração seguinte os 
problemas que se acumulavam sem serem 
resolvidos”, como nos informa o escritor 
marxista René Armand Dreifuss em sua 
obra “1964: A Conquista do Estado”. Uma 
autêntica herança maldita. 

As oposições no campo político se radi-
calizavam e as vozes mais moderadas eram 

abafadas no clamor da histeria ideológica 
generalizada. Para se ter uma ideia do grau 
de exacerbação dos espíritos, um intelectual 
respeitável e moderado como o professor Hé-
lio Jaguaribe era rotulado de entreguista pela 
esquerda, enquanto a direita o classificava de 
comuno-nacionalista, como nos conta Skid-
more em sua conhecida obra “Brasil: de Ge-
túlio a Castelo”.  Interessante observar quão 
bizarra e anacrônica soa agora a discussão 
central de então, quando vemos a Presidente 
da República – de passado ligado à extrema 
esquerda radical e revolucionária – ir ao 
Fórum Mundial de Davos, agora em janeiro 
de 2014, justamente tentar convencer a alta 
cúpula do capital internacional a realizar 
investimentos no Brasil. Exatamente a luta 
contra a entrada desse capital estrangeiro era 
a principal bandeira do Partido Comunista, 
dos “nacionalistas” marxistas e das esquer-
das de então. Fina ironia do destino pregada 
nas esquerdas. O futuro parece ter conferido 
razão aos pejorativamente chamados de en-
treguistas, aqueles que defendiam a entrada 
de capitais estrangeiros que contribuíssem 
para o desenvolvimento nacional.      

O ambiente de disputa se acirrava e 
“de cada extremo do espectro ideológico 
extremistas políticos operavam por soluções 
anti-democráticas, compartilhando da cren-
ça de que cada um estava em condições de 
ganhar mais com o desmoronamento da 
política democrática” (Skidmore, op. cit.). 

A democracia liberal estava órfã então e 
também não possuía nem padrinhos nem 
patronos. No grupo de direita predomi-
nava a ideia de que não se podia confiar 
no eleitorado brasileiro e, assim, somente 
com uma meticulosa tutela poderia o povo 
deixar de cair nas malhas de políticos 
demagogos. Essa, aliás, uma discussão 
que remonta aos tempos da famosa dis-
puta entre Címon e Péricles na Atenas da 
Grécia Clássica a propósito da adoção da 
aristocracia (governo dos melhores) ou da 
democracia (governo dos mais numerosos 
ou do povo) e seus respectivos inconvenien-
tes. Esse grupo seria apoiado pelos homens 
de negócios e industriais paulistas, que 
posteriormente viriam a criar o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Sociais (IPES).

Na esquerda, os elementos radicais 
tentavam capitalizar qualquer crise política 
a fim de provocar uma abrupta transferên-
cia de poder. Seu propósito era influenciar 
a opinião pública até o ponto em que os 
árbitros estabelecidos do poder fossem 
desacreditados ou vencidos, ainda segundo 
o citado brazilianist. Era a busca da ruptura 
institucional, uma vez que a esquerda ra-
dical demonstrava sérias dúvidas quanto 
à possibilidade de satisfazer seu desejo 
de mudanças radicais dentro da estrutura 
constitucional vigente, e visando isso se 
organizava no Comando Geral de Greve, no 
Pacto Sindical de Unidade de Ação (PUA), 

Fidel chega triunfante à cuba

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 
dominado pelo PCB, grupos católicos e, no 
campo, nas Ligas Camponesas.  

A essa ambiência política carregada e 
instável veio juntar-se, em 1/1/1959, um 
novo e fundamental complicador e acirrador 
dos ânimos: a tomada do poder em Cuba 
por Fidel Castro e seu grupo marxista revo-
lucionário. Do mesmo modo que na Europa 
dos anos 20 e 30 a chegada ao poder na 
Rússia pelos bolcheviques estimulara as 
ambições revolucionárias de socialistas 
em diversos países, na América Latina os 
grupos radicais de esquerda anteviram con-
cretamente a possibilidade da chegada ao 
poder pela via armada. Se os cubanos, no 

a escola Superior de guerra (eSg) e o  
gen. golbery do Couto e Silva

“quintal” dos Estados Unidos, puderam, por 
que não nós? Um questionamento natural 
e óbvio. Deixemos que a voz respeitada do 
historiador Skidmore, com sua visão neutra, 
insuspeita e desapaixonada nos fale. ”Fidel 
Castro, triunfante em Cuba em 1959, estava 
determinado a exportar sua revolução e o 
Brasil era um dos alvos naturais. O presidente 
John F. Kennedy, eleito em 1960, estava 
igualmente determinado a impedir a ofensi-
va cubana. O resultado foi um entrechoque 
de representantes (cubanos, soviéticos, 
americanos) que tentavam, frequentemente 
com êxito, infiltrar, subornar ou de algum 
outro modo influenciar os partidos políticos, 
governos estaduais, oficiais do Exército, 
universidades, associações profissionais, 
igrejas e qualquer outra instituição brasileira 
considerada importante.

A esquerda brasileira havia crescido 
constantemente desde a volta de Getúlio 
em 1951, mas havia-se tornado também 
muito mais heterogênea. Um componente 
era o Partido Comunista Brasileiro, com sua 
longa experiência em política tanto aberta 
como clandestina. Mas o Partido Comunista 
trazia ainda marcas da repressão durante o 
Estado Novo e era onerado pela lembrança 
de sua revolta abortada em 1935.  

Igualmente importantes à esquerda esta-
vam os muitos e variados “nacionalistas radi-
cais”. Os mais exaltados eram os grupos de 
esquerda filiados à Igreja Católica Romana, 
que haviam atraído muitos estudantes uni-
versitários e pretendiam criar consciência 
política entre as massas marginais, urbanas 
e rurais. A linguagem dos nacionalistas 
radicais era marxista e muitos de seus 
membros tinham estreitos vínculos passa-
dos ou presentes com o partido comunista 
ortodoxo, mas raramente estavam sob 
controle deste e frequentemente seguiam 
uma estratégia própria”. 

Do lado antagônico a esses grupos es-
querdistas alinhavam-se militares em torno 
de um reduto político-ideológico, a Escola 
Superior de Guerra (ESG), entre eles oficiais 
que iriam desempenhar papéis importantes 
no futuro, como Juarez Távora, Cordeiro 
de Farias, Orlando Geisel, Ernesto Geisel, 
Golbery do Couto e Silva, Aurélio Lyra Ta-
vares, Fernando Belfort Betlem, Ademar de 
Queiroz, entre outros. Ali se discutiam ideias 
para uma efetiva modernização do país com 
vistas ao seu desenvolvimento no âmbito do 
capitalismo. Desse núcleo participavam, com 
maior ou menor intensidade, empresários 
civis também comprometidos com propostas 

modernizadoras, os denominados tecno-
empresários, pessoas mais jovens e atuantes 
que não se encontravam vinculados aos 
antigos interesses agrários de exportação e 
representavam as novas formas de interes-
ses financeiros-industriais multinacionais e 
associados. Esses grupos se organizavam 
em instituições variadas como o Instituto 
Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), As-
sociação Brasileira para o Desenvolvimento 
da Indústria de Base (ABDIB), Conselho 
Nacional das Classes Produtoras (CONCLAP), 
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Desde ontem se instalou no País a verdadeira legalidade 

[...] Legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a 

no que de mais fundamental ela tem: a disciplina e a hierarquia 

militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado 

dos comunistas.
Editorial do Jornal do Brasil – RJ

1º de abril de 1964

Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados 

o governador do estado e chefes militares. O ponto culminante 

das comemorações que ontem fizeram em Belo Horizonte, pela 

vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, 

a concentração popular defronte ao Palácio da Liberdade. Toda 

área localizada em frente à sede do governo mineiro foi totalmente 

tomada por enorme multidão, que ali acorreu para festejar o êxito 

da campanha deflagrada em Minas [...], formando uma das maiores 

massas humanas já vistas na cidade.

Estado de Minas – BH 

2 de abril de 1964

Os bravos militares

Salvos da comunização que celeremente se preparava, os bra-

sileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram 

de seus inimigos [...] Este não foi um movimento partidário. Dele 

participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, 

pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais.

O Globo – RJ

 2 de abril de 1964

*Capitão-de Mar-e-Guerra (Ref)

Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), associações comerciais e 
diversos escritórios de consultoria tecno-
empresarial destinados a atender às neces-
sidades dos empreendedores de modernos 
procedimentos de planejamento, perícia téc-
nica e administração eficiente, sendo a mais 
destacada a Sociedade Civil de Planejamento 
e Consultas Técnicas Ltda (CONSULTEC). 
Diversos integrantes dessas organizações 
interagiam diretamente com os militares na 
condição de conferencistas e debatedores na 
ESG. A afinidade era evidente por estarem 
tanto os militares da ESG como os novos 
empresários voltados para o mesmo proje-
to nacional de modernização capitalista e, 
naturalmente, se assemelhavam em suas 
ideias políticas e compartilhavam preocu-
pações comuns em relação à organização e 
movimentação dos elementos da esquerda 
radical. Há que se ressaltar que quase todos 
os militares que integravam esse núcleo ou 
que vieram a ter protagonismo nos anos 
subsequentes eram nascidos no período que 
vai dos últimos anos do século XIX ao fim da 
primeira década do século XX. Essas pessoas 
formaram suas mentes, suas visões de mun-
do e suas concepções políticas nos anos 20 e 
30, justamente, como vimos anteriormente, 
o período em que o prestígio da democracia 
liberal passava pelo seu nadir. Não resta 
dúvida de que a imensa maioria dos seres 
humanos consolida suas concepções gerais 
sobre a vida, inclusive política, nessa fase da 
juventude e as mantêm até o final de seus 
dias. Somente indivíduos excepcionais são 
capazes de reformular radicalmente suas 
mentes, já na maturidade ou velhice, e subs-
tituir ideias arraigadas por outras diferentes 
ou até mesmo contrárias. Alguns poucos 
exemplos disso têm sido observados recen-
temente no Brasil basicamente de profissio-
nais do campo da Cultura. Por outro lado, a 
consciência democrática é algo que somente 
se consolida em um povo no decorrer de um 
longo período de sua prática e de testes que 
a História inevitavelmente coloca. Assim, uma 
visão democrática do mundo é muito mais 
fácil de ser encontrada no povo da Inglaterra 
– o berço da democracia moderna – ou dos 
Estados Unidos do que em países sem tradi-
ção de séculos de vivência nesse regime. A 
democracia tem que ser longamente vivida 
e praticada para entranhar-se nas almas dos 
indivíduos que constituem uma sociedade 
humana. Positivamente não era esse o caso 
da América Latina e do Brasil no final da 

década de 50 do século passado.
O palco estava armado e o cenário mon-

tado para a confrontação de duas visões em 
entrechoque. Emoldurados pelo clima tenso 
da Guerra Fria, de um lado os antigos tenen-
tes – agora coronéis e generais – associados 
a empresários modernos e ambicionando a 
construção de um projeto nacional capitalista 
que transformasse profundamente o país e 
o conduzisse à condição de ator de peso no 
cenário mundial. Inequivocamente tinham 
como um dos principais faróis orientadores 
Mustafa Kemal, o Ataturk, e seus Jovens 
Turcos, líder da exitosa revolução moderni-
zadora da Turquia, realizada sob um Estado 
reconhecidamente de governo forte. Aliás, 
lá nos anos 20, os visionários idealistas do 
Tenentismo gostavam de ser conhecidos 
como “jovens turcos”. 

Do outro lado, grupos bolcheviques 
de viés stalinista (aparentemente o hoje 
famoso “discurso secreto” de Nikita Krus-
chev não foi por aqui conhecido ou levado 
em consideração) ou maoísta empenhados 
na montagem de um modelo socialista de 
sociedade. Um confronto entre uma concep-
ção modernizante autoritária dos “tenentes” 
e outra estatizante  totalitária dos socialis-
tas, quase reproduzindo, com as habituais 
décadas de atraso experimentadas pela 
América Latina, o enfrentamento ocorrido 
nos anos 30 e 40 na Europa. 

Triste sina da América Latina. n

Saber ganhar 

Sabíamos todos que estávamos na lista 

negra dos apátridas – que se eles consumas-

sem os seus planos, seriamos mortos. Sobre 

os democratas brasileiros não pairava a mais 

leve esperança, se vencidos. Uma razzia de 

sangue vermelha como eles, atravessaria 

o Brasil de ponta a ponta, liquidando os 

últimos soldados da democracia, os últimos 

paisanos da liberdade.
David Nasser

O Cruzeiro Extra  

Edição Histórica da Revolução

10 de abril de 1964
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 Mas o que tem isso a 
ver com nosso tema? Sim-
ples: os tenentes dos anos 
20 apoiaram Vargas na 
Revolução de 1930 (exce-
to Prestes) e tornaram-se 
interventores na maioria 
dos Estados; combateram 
a Intentona Comunista 
em 1935; romperam com 
Vargas em 1937, quando 
do Estado Novo; ajuda-
ram a depô-lo em 1945, 
mas não conseguiram fazer seu sucessor – 
queriam Eduardo Gomes, o eleito foi Eurico 
Gaspar Dutra, ex-Ministro de Vargas; lutaram 
na Itália, nas fileiras da Força Expedicionária 
Brasileira; tentaram derrotar o ex-ditador de 
novo em 1950, ainda com Eduardo Gomes, 
e não conseguiram; nova investida infeliz 
em 1955, com o “tenente” Juarez Távora, já 
Marechal, contra Juscelino Kubitscheck – e 

antecedentes

o
s leitores certamente hão de 
concordar que, ao longo de 
2013, no embalo do exuberante 
noticiário sobre o julgamento da 
Ação Penal 470 (“Mensalão”), o 
que mais se viu e ouviu foram as 

tentativas de transformar em “heróis da Pá-
tria” os condenados petistas (já os de outros 
partidos...), mormente os que se dedicaram 
à luta armada nos anos 60 - 70, como José 
Dirceu e José Genoíno. O “mantra”, ou “pa-
lavra de ordem”, repetido à exaustão, era (e 
continua sendo) – “eles pegaram em armas 
contra a ditadura”...

Isso se chama “orquestração”: tecnica-
mente, uma das “leis” da propaganda política 
– misto de ciência e arte em que a chamada 
“esquerda” é insuperável -, consistente na in-
fatigável repetição de uma ideia, geralmente 
falsa, até que ela se torne verdadeira, como 
preconizavam Lenin e Goebbels; associa-se 
a outros princípios, como o da “simplifica-
ção e do inimigo único” (“o golpe de 64”, a 
“ditadura militar”, os “presidentes militares”); 
o da “amplificação e desfiguração” (vide as 
investigações unilaterais das múltiplas Co-
missões da Verdade, ao lado das insólitas e 
espalhafatosas especulações sobre as mortes 
de Juscelino e Jango); o da “transfusão”, ou 

associação da “bandeira” do propagandista 
com sentimentos dominantes na maioria 
(“lutávamos pela democracia”, “tortura nunca 
mais”); e o da “unanimidade e contágio” – 
fazer crer que “todos pensam assim”, e quem 
não pensa... é “fascista”, “radical de direita”, 
“reacionário”, “elite”, “burguês”... Parole, 
parole, parole... 

Convenhamos: Não há mentiras maiores 
do que essas que nos querem pespegar. Não 
houve “golpe”, mas contragolpe – quem 
tentava aplicar um “golpe” e tomar o poder 
era a esquerda, liderada pelo PCB, apoiado 
por várias outras organizações. E os revo-
lucionários de então nunca “pegaram em 
armas contra a ditadura”. Foi o contrário! As 
Forças Armadas e Policiais é que pegaram 
em armas contra quem tentava nos impor 
uma ditadura comunista! 

Já  ficou patente no brilhante texto an-
terior – a análise histórica de nosso colega 
CMG Bompet - isso vem de longa data... E 
nunca parou, nem mesmo no século XXI. 
É o que tentaremos provar aqui, en vol 
d’oiseau, balizando o tempo pelos últimos 
nove decênios.

la belle époque – os loucos anos vinte
Paris em festa, reuniões de notáveis na 

casa de Gertrude Stein, abençoadas pela fada 
verde do Absinto; tempos de jazz com Cab 
Calloway no Cotton Club; melindrosas dando 
shows de ragtime e charleston. No Brasil, ré-
plicas desses costumes, no Centro do Rio de 
Janeiro, particularmente nas Confeitarias 
Colombo, Cavé e Lalé...

Mas a esquerda não gosta dessas coi-
sas “das elites”. Noticiário ainda ocupado 
pelos anarquistas, hoje “glamourizados” 
em romances e novelas, em que pesem as 
atrocidades que cometeram, inspirados por 
Errico Malatesta, Mikhail Bakunin e outros. 
Tiveram seus momentos de fama no Brasil, 

principalmente em São Paulo, desde o final 
do século XIX, com o grande fluxo migra-
tório italiano, até meados da década de 
1920, passando pelas grandes greves gerais 
que conseguiram deflagrar em 1917 e 18. 
Discute-se até hoje se, por pretenderem um 
“sindicalismo livre”, foram liquidados pelo 
PCB, nascido em 1922, que defendia o 
oposto – a unicidade sindical, burocrática, 
atrelada ao estado, o “peleguismo”, enfim 
– ou se por Artur Bernardes (Presidente da 
República de 15/11/1922 a 15/11/1926), que 
reprimiu vigorosamente a esquerda, inclu-
sive isolando seus membros em presídios 
distantes, como o de Clevelândia do Norte, 
no Oiapoque.

 Mas deixemos de lado esses precursores 
do “socialismo”. Tomemos como ponto de 
partida a fundação, em 25/03/1922, em 
Niterói/RJ, por Astrojildo Pereira e outros, 
do “Partido Comunista do Brasil, Seção 
Brasileira da Terceira Internacional Comu-
nista” – P.C.B.S.B.T.I.C (assim mesmo, com 
pontinhos na sigla). 

Era a época do “Tenentismo”: a insatisfa-
ção dos jovens oficiais com a posse de Artur 
Bernardes e com a situação política geral da 
“República Velha” originou as revoltas de 
1922 (Os 18 do Forte, no Rio de Janeiro) e 
de 1924, em São Paulo. Esta última resultou 
na afamada Coluna Prestes – Miguel Costa. 
O então Capitão Luiz Carlos Prestes ainda 
não aderira ao comunismo.

aqui veio à cena, como Vice-Presidente, João 
Goulart, novamente eleito para esse cargo 
no pleito seguinte, que culminaria com o 
curto e tragicômico governo de Jânio (en-
fim, a vitória de Pirro da oposição...), e, por 
fim, Presidente a partir de 1961... deposto 
em 1964 precisamente pelos comandantes 
militares egressos do Tenentismo: Cordeiro

eNRedos
giL Cordeiro diaS Ferreira*

“Caluniai, caluniai,  
alguma coisa sempre fica.”

Palavras de Basílio,  
personagem da comédia  
“O Barbeiro de Sevilha”,  

de Pierre de Beaumarchais (1732-1799),  
mais tarde musicada por  

Gioachino Rossini (1792-1868).

Casa de Gertrude stein em Paris

Greve promovida pelos anarquistas em são Paulo, em 1917

Fundadores do P.C.b.s.b.t.i.C.

Coluna Miguel Costa – Prestes - 1924

os 18 do Forte - 1922
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 Paralelamente, ocorria no mun-
do a ascensão do nazi-fascismo: 
a Itália fora pioneira, com Benito 
Mussolini, em 1922; Oliveira Sala-
zar implantara, em 1933, o Estado 
Novo Português, que duraria até 
1974; na Espanha, Francisco Franco 
deteria o poder de 1936 a 1975; na 
Alemanha, Hitler assumiria o poder 
total a partir de sua designação a 
Chanceler, em 1933... E no Brasil, era 
nítida a simpatia do governo pelas 

de Farias, Ernesto Geisel, Eduardo Gomes, 
Castelo Branco, Médici, Juraci Magalhães, 
Juarez Távora...

 Mas nos anos 20, o PCB, que até então 
reinava sozinho como organização revolu-
cionária, e realizou três Congressos (todos 
na ilegalidade), passou a disputar essa 
primazia com outro grupo, saído de suas 
próprias fileiras: as chamadas “Oposições de 
Esquerda” – nada mais, nada menos, que os 
seguidores de Leon Trotsky, inconformados 
com a defenestração deste por Josef Stalin, 
após a morte de Lenin, em 1924. Foi a cha-
mada “primeira cisão”, que originou a Liga 
Comunista Internacionalista – LCI (1928).

os trágicos anos 30 –  
desponta o nazi-fascismo

Agora o cinema espalhava pelo mundo 
os musicais, as operetas, os sapateados...  
Época de ouro de grandes compositores, 
como Cole Porter, das “big bands”, como a de 
Glenn Miller, e do “swing”. Hollywood divul-
ga o Brasil, com os desenhos de Walt Disney 
(“Alô, amigos”), a Aquarela do Brasil, de Ary 
Barroso, e a grande estrela luso-brasileira 
Carmen Miranda, interpretando canções de 
Caymmi... No Rio de Janeiro, despontam os 
“tenores dó-de-peito”, como Francisco Alves 
e Vicente Celestino, e os seresteiros mais 
“suaves”, como Orlando Silva, Sílvio Caldas, 
Carlos Galhardo, e até um precursor da 
bossa-nova: Mário Reis. Mas em que pesasse 
toda essa euforia artística, nuvens negras se 
desenhavam no horizonte...

 O ano de 1930 viu a deposição de 
Washington Luís e a tomada do poder por 
Getúlio Vargas e seus seguidores, que marca-
ram esse momento amarrando seus cavalos 
no obelisco da Avenida Rio Branco, Rio de 
Janeiro, então Capital Federal... 

 Seguiu-se o Governo Provisório, contra 
os quais se insurgiram os paulistas, em 1932, 
mas foram derrotados. Todavia, seu grande 
pleito – uma Constituição que substituísse 
a de 1891 – viria a ser atendido, com a 
Assembleia Constituinte de 1934. 

ideias nazifascistas, tendo havido, mesmo, 
tentativas de aproximação com aqueles 
países... Tanto era assim que, em 1932, 
Plínio Salgado fundou a Ação Integralista 
Brasileira... E para supostamente opor-se a 
isso, surgia, em 1935, a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), congregando democratas, 
antigos “tenentes”, operários e intelectuais 
de esquerda, naturalmente contando com 
o apoio do PCB.

 Ano de 1935, entre 13 e 27 de novem-
bro,  sob  a liderança de Luiz Carlos Prestes, 
acompanhado por sua companheira e agente 
comunista Olga Benário, e por integrantes da 
Terceira Internacional Comunista , eclodiu, 
em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, a pri-
meira grande tentativa da esquerda de tomar 
o poder, no Brasil, por via revolucionária. 
Episódio sangrento, que levou o Congresso 
Nacional a decretar Estado de Guerra e abriu 
caminho para a implantação da ditadura de 

Vargas, conhecida como Estado Novo, em 
10/11/1937 – data de outorga da autoritária 
Constituição “Polaca”, redigida pelo jurista 
Francisco Campos.

 Naturalmente, o PCB foi colocado na 
ilegalidade. Prestes foi preso, Olga banida, 
e o movimento comunista brasileiro entrou 
em refluxo. Houve ainda, em consequência, 
duas novas cisões: a segunda, em 1936, 
por parte de militantes que condenaram 
a Intentona de 1935 e criaram o Partido 
Operário Leninista – POL; e a terceira, em 
1939, quando uma nova leva de integrantes 
do PCB resolveu aderir ao trotskismo, que já 
existia desde os anos 20, criando o Partido 
Socialista Revolucionário – PSR.

O final dos anos 30  início dos 40 ainda 
traria quatro episódios impactantes: 

• O “putsch” integralista de 1938, no Rio 
de Janeiro, com dois levantes (março e maio) 
fortemente reprimidos pela Polícia.

• A fundação da IV Internacional  em 
1938, em Paris, por Leon Trotsky. 

• Em 03/09/1939, a invasão da Po-
lônia por Adolf Hitler, deflagrando a 2ª 
Guerra Mundial.

• Em 20/08/1940, o assassinato de 
Trotsky, em Coyoacán, México, por Ramon 
Mercader Del Rio, a mando de Stalin.

 O “revolucionarismo”, portanto, passou 
a ser compartilhado por duas correntes: 
os “stalinistas”, alinhados com a União 
Soviética, e os “trotskistas”, espalhados 
por vários centros irradiadores em todo o 
mundo, mas sem disporem de uma base 
física, um “país trotskista”.

Ao final da década, um episódio abala o 
mundo – o “crack” da Bolsa de New York, na 
“quinta-feira negra”, 24/10/1929, iniciando 
a grande depressão, que duraria 12 anos... 
Para os comunistas, uma grande oportunida-
de de mostrar os “males do capitalismo”... E 
as investidas da “esquerda” prosseguiram...

Presidentes da República entre 1934 e 1961

as oposições de esquerda  
fundadas por trotsky em 1927

Carmen  
Miranda,  
a “pequena  
notável”

getúlio vargas e outros líderes  
da revolução de 1930 na porta 

do Palácio do Catete

Cartaz dos revolucionários paulistas de 1932

Congresso da ação integralista brasileira em 1935
Sede da aliança Nacional Libertadora (aNL) no rio de Janeiro

getúlio vargas institui  
  o estado Novo, em 1937

Símbolo da iv internacional  
– observem o algarismo quatro  
e a concavidade da foice,  
voltada para a direita  
do observador, ao  
contrário do símbolo do  
comunismo soviético.
No rigor heráldico,  
o lado para o qual se  
volta a concavidade da  
foice é a “sinistra” – a borda esquerda de um 
hipotético escudo (como os de cavaleiro andante) 
que estivesse voltado para o observador. a borda 
direita se denomina “destra”. 

Noticiário  
da intentona 

Comunista  
de 1935
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floresciam em paralelo o samba-canção e 
os ritmos originados do folclore nordestino, 
como o baião e o xaxado...

O  Brasil, em 1942  declara guerra ao 
Eixo Roma-Berlim-Tóquio e envia tropas 
para combater na Itália, incorporadas ao V 
Exército dos EUA.

Período entre  28 e 30 de agosto de 
1943, o PCB realiza, na clandestinidade, 
sua II Conferência Nacional, ou “da Man-
tiqueira”, em Engenheiro Passos, RJ, com 
representantes do DF, SP, RJ, MG, PR, RS, 
BA, SE e PB. Prestes, mesmo preso, foi eleito 

para o cargo de Secretário 
Geral. Aprovou-se uma linha 
política de união nacional 
em torno do governo, com 
o apoio incondicional a 

Vargas. As resoluções aprovadas serviriam 
de linha condutora das posições do PCB no 
período de 1945 a 1947.

Com o fim do conflito e a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
1945,ventos democratizantes começam a 
soprar em nosso país, trazendo o fim da 
ditadura Vargas e a retomada da plenitude 
democrática. Foram criados novos Partidos 
– UDN, PSD, PTB, PSP, PR, PL... e legalizado 
o PCB. Convocaram-se eleições presiden-
ciais – nas quais o candidato do PCB, Yedo 
Fiúza, obteve 10% dos votos – e gerais, em 
que o PCB elegeu um Senador (Prestes) e 
14 Deputados Federais – Gregório Bezerra, 
José Maria Crispim, Maurício Grabois, Clau-
dino José da Silva, Joaquim Batista Neto, 

Osvaldo Pacheco, Abílio Fernandes, Alcides 
Sabença, Agostinho Dias de Oliveira, João 
Amazonas, Carlos Marighela, Milton Caires 
de Brito, Alcedo Coutinho e Jorge Amado. 
A estes se somaram posteriormente Pedro 
Pomar e Diógenes Arruda Câmara, eleitos 
pelo Partido Social Progressista. Uma vez 
legalizado, o PCB realizou sua III Conferên-
cia, em 1946. Nesse mesmo ano realizou-
se a Assembleia Constituinte, que produziu 
a Carta de 1946, talvez a melhor de todas 
as Constituições brasileiras.

 Comprovando a ideia já apontada aqui, 
de que a “esquerda” é mestra na arte da pro-
paganda política, a União Soviética passou 
à História como a grande vitoriosa contra o 
nazi fascismo. Com efeito, houve 20 milhões 
de soviéticos mortos, muitíssimos mais do 
que os perdidos por todos os aliados; e o 
conflito, na antiga URSS, passou a ser co-
nhecido como “a Grande Guerra Patriótica”. 
Já a participação decisiva e o imensurável 
apoio logístico prestado pelos EUA, França, 
Reino Unido e outros países nunca foram 
alardeados...

Àquela época, os horrores da ditadura 
stalinista ainda não haviam sido revelados ao 
mundo, de sorte que a União Soviética passou 
a ser vista como um país “democrático” (termo 
esse muito usado pelos comunistas, mas com 
um significado, para eles, completamente 
diverso do tradicional, que herdamos da 
Revolução Francesa) e a ideologia comunista 
adquiriu um grande prestígio. 

Daí nasceu um “mantra” usado 
até hoje pelos comunistas: quem a 
eles se opõe é logo chamado de 
“fascista”, ou “de direita”, porque 
esta ficou associada aos horrores 
do nazi-fascismo... que teria sido 
derrotado pelos comunistas...

 Mas duraria apenas dois anos a legali-
zação do PCB: em 1947 o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) cancelou seu registro, por ter 
considerado que o partido era um instru-
mento destinado à intervenção soviética 
no país. No ano seguinte, os parlamentares 
eleitos pela legenda do PCB perderam seus 
mandatos e teve início outro longo período 
de clandestinidade. confrontar de maneira indireta, através dos 

países alinhados com cada uma delas, ten-
do como pano de fundo o fantasma de um 
holocausto nuclear.

Os anos 40 se encerram com um evento 
de grande magnitude, que passaria a in-
fluenciar para sempre a História do Mundo: 
chega ao fim a Guerra Civil Chinesa 
(1946- 1949), com a vitória do Par-
tido Comunista Chinês, liderado por 
Mao-Tsé-Tung, que, em 01/10/1949, 
proclama a República Popular da 
China, aliada da URSS. No confli-
to, os nacionalistas, chefiados por 
Chiang-Kai-Shek e apoiados pelos 
EUA, depois de derrotados, retiram-se 
para a ilha de Taiwan, onde fundam 
a República da China.

 
os dourados anos 50 – rock 
n’roll, bossa nova e... expansão 
do comunismo

Nos EUA, o “rhythm and blues” 
(como o de B.B. King) se mesclava 
com a “country music” (como a de 
Johnny Cash), trazendo a explosão 
do rock n’ roll de Bill Halley, Chuck 

Berry, Little Richard, Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, 
Buddy Holly...

Mantinha-se no Brasil  
o sucesso do samba-
canção, difundido pelos 
programas de rádio, nas 
vozes de Ângela Maria, 

Cauby Peixoto, Dalva de Oliveira... Mas em 
1958, uma revolução despontava em nossa 
música popular: surgia a Bossa-Nova de Tom 
Jobim e João Gilberto, sob influência do jazz 
e caracterizada pelo “balanço” do violão e 
o canto suave, intimista, bem diferente do 
praticado até então. 

Nesse período, portanto, os “revolucio-
naristas” começaram a se dividir em várias 
facções e tiveram sua atuação contida. Mas 
pouco depois eles retornariam ao cenário...  

anos 40 – 
metade obscuros, metade brilhantes

Sim, a primeira metade foi a do mundo 
em guerra. Mas mesmo em meio a toda 
a obscuridade daquele tempo, as artes 
continuavam a florescer: se nos EUA a mu-
sicalidade dos anos 30 se aprimorava ainda 
mais, transformando o “swing” em “bebop” e 
trazendo ao proscênio artistas inesquecíveis, 
como Frank Sinatra e Bing Crosby, no Brasil 

 O término da 2ª Guerra Mundial mar-
cou o início da chamada “Guerra Fria”, que 
se estenderia até 1991, quando a União 
Soviética foi extinta.  As duas grandes 
potências – EUA e URSS – passariam a se 

Frank Sinatra e Connie Haines – “crooners” 
da orquestra de Tommy dorsey a bancada do PCb em 1946 tropas soviéticas entram em berlim, em 1945, anunciando o fim da segunda Guerra

o PCb é novamente declarado ilegal, em 1947

o rock de elvis e o cartaz do  
show de bossa-nova na escola Naval,  
um dos marcos da MPb

discurso de Mao tse tung em 01/10/1949, proclamando a 
República Popular da China
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Stalin e decretando que a expansão 
do comunismo, dali em diante, se 
daria não mais pela luta armada, 
revolucionária, mas pela chamada 
“via pacífica” – leia-se subversão. 
Todavia, a realidade desmentiu 
tal promessa: não demorou muito 
para que o comunismo continuasse 
a exportar revoluções por via indi-
reta, através de Cuba. Antes disso, 
porém, foi dada partida a uma série 
de conferências, em um grande 

número de países, a pretexto de combater o 
colonialismo já moribundo, mas na realidade 
visando a cooptar simpatizantes influentes e 
expandir cada vez mais a doutrinação mar-
xista-leninista. A primeira delas ocorreu em 
Bandung, Indonésia, em 1955, congregando 
vinte e nove países afro-asiáticos, sob a li-
derança da China; começava assim o apoio 
comunista às chamadas “lutas de libertação” 
de povos colonizados por países ocidentais. 
Seguiram-se novos encontros, como o do 
Cairo, em 1957, e vários outros na década 
seguinte, durante os quais se fortaleciam 
progressivamente as estruturas destinadas à 
difusão internacional do comunismo

Mas a face cruel do regime de Moscou 
se revelaria ainda naquele mesmo ano de 
1956, quando ocorreu o levante húngaro, 
em 23 de outubro de 1956, iniciado com 
uma manifestação estudantil em Budapeste, 
que exigia o fim da ocupação soviética. A 
polícia abriu fogo contra a multidão, o que 
provocou a adesão de mais pessoas ao 
movimento, inclusive oficiais e soldados. 
A estátua de Josef Stálin foi derrubada, a 
palavra de ordem era “russos, voltem para 
casa” e exigia-se a posse de Imre Nagy para 
a chefia de governo, o que de fato ocorreu 
dois dias depois.

Foi em meio a esse exuberante cenário 
musical – não menos brilhante no cinema, 
na TV e em outras manifestações artísticas 
- que floresceu a “Guerra Fria”.

 
 a guerra Fria

na Europa. A resposta, anos mais tarde, foi 
a criação, pela URSS, do Pacto de Varsóvia, 
aliança militar que estabeleceu com seus 
satélites.

 Logo ao início da década, ressurge o 
conflito bélico, agora na Coreia. A divisão 
da Península Coreana pelo paralelo de 38º 
ocorrera em 1945. A porção norte ficara 
sob influência da China e da URSS, que ali 

implantaram um regime comunista, com a 
capital em Pyongyang. O sul permanecera 
aliado aos EUA e Reino Unido, sob o regime 
capitalista, com a capital em Seul. Em 1950, 
certamente já como reflexo da comunização 
da China no ano anterior, tropas do norte 
invadiram o sul, deflagrando a guerra, que 
se estendeu até 1953. 

guerra na coreia
Fenômeno análogo ocorria na Indochi-

na Francesa – a península onde se situam 
hoje o Camboja, o Laos e o Vietnã. Desde 
1946, o Partido Comunista da Indochina, 
apoiado pela URSS e, mais adiante, pela 
China,  buscava tornar o país independente 
da França – apoiada pelos EUA –, o que 
veio a ocorrer em 1954, simultaneamente 
à divisão do Vietnã em dois – Norte (capital 
em Hanói)  e Sul (capital em Saigon) – pelo 
paralelo de 17º. Como se sabe, anos depois 
os EUA se envolveriam numa desastrosa 
guerra nessa região.

 Mas nos anos 50, o comunismo deixou 
um pouco de lado os confrontos militares 
diretos, preferindo as chamadas “guerras de 
descolonização”, limitadas territorialmente; 
e passou a aplicar uma arma para a qual os 
países ocidentais, capitalistas, não estavam 
preparados – a subversão, a “guerra que 
vem de dentro”, o conflito ideológico, a pro-
paganda maciça, a aplicação dos princípios 
de Antônio Gramsci – infiltrar integrantes 
do partido no maior número possível de or-
ganismos associativos da sociedade (mídia, 
escolas, universidades, sindicatos, clubes, 
organizações culturais e filantrópicas, elemen-
tos organizacionais dos três poderes, nas três 
esferas etc.); organizar células partidárias nes-
ses locais; doutrinar vigorosamente o maior 
número possível de pessoas para a causa 
comunista; e mobilizar grandes contingentes 
humanos, por meio de greves, marchas de 
protesto etc. contra o governo constituído, 
visando a desestabilizá-lo, com reivindicações 
políticas quase sempre irrealizáveis.

Tudo começa com a morte de Stalin, em 
1953. O poder é assumido por Malenkov 
durante oito dias, e, a seguir, transmitido a 
Nikita Khruschev. Este, em fevereiro de 1956, 
conduz a portas fechadas o XX Congresso 
do Partido Comunista da União Soviética 
(PCUS), no qual profere seu afamado “discur-
so secreto”, denunciando as atrocidades de 

divisão de Berlimdivisão da alemanha

Bloqueio 
de Berlim

símbolos do Pacto de varsóvia e da otaN
o discurso secreto de Nikita Khruschev em 1956

Levante  
húngaro – 1956. 

derrubada da estátua  
de Josef Stalin

O marco inicial do confronto Leste-Oeste, 
ou Comunismo-Capitalismo, ou EUA-URSS, 
foi o bloqueio de Berlim, em 1948, que re-
sultou na criação das duas Alemanhas e na 
manutenção da divisão de Berlim, situada na 
Alemanha Oriental, em quatro setores.

 Os  EUA, no plano econômico  instituí-
ram o Plano Marshall, de apoio à Europa de-
vastada pela guerra, enquanto os soviéticos 
criaram o COMECON, espécie de mercado 
dos países do bloco comunista. Militarmente, 
os EUA lideraram a criação, em 1949, da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), visando a conter invasões soviéticas 

Enquanto os tanques soviéticos dispa-
ravam contra manifestantes na Praça do 
Parlamento, Nagy anunciava pelo rádio 
Kossuth a conquista, em curto prazo, de uma 
série de liberdades então suprimidas, como 
o multipartidarismo e a melhoria radical 
das condições de vida, além da extinção da 
polícia política. Algumas dessas propostas co-
meçaram a ser aceitas pelo Partido Comunista 
Húngaro, fiel a Moscou: presos políticos foram 
libertados e antigos partidos foram recriados. 
Mas em 31/10 o Politburo (órgão máximo 
do PCUS) decidiu pela intervenção militar e 
instauração de um novo governo. Em três de 
novembro, Budapeste foi cercada por tanques 
soviéticos, que, no dia seguinte, abriram cami-
nho para a invasão da capital húngara pelo 
Exército Vermelho, que, apoiado por aviões 
de combate e artilharia, derrotou rapidamente 
as forças húngaras, provocando cerca de vinte 
mil mortes. Imre Nagy foi preso e executado, 
tendo sido substituído no poder pelo simpa-
tizante soviético János Kádár. Seguiram-se 
milhares de processos, que resultaram em 
enforcamentos e prisões. As tropas soviéticas 
só saíram da Hungria em 1991.
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Concílio Vaticano II e a Encíclica 
Mater et Magistra, que dava 
continuidade à exposição da 
Doutrina Social da Igreja, ini-
ciada com a Rerum Novarum 
(1891, Leão XIII), seguida da 
Quadragesimmo Anno (1931, 
Pio XI). Não é demais lembrar 
que duas outras Encíclicas se-
riam editadas posteriormente, 
ambas por João Paulo II – a 
Laborem Exercens, em 1981, e a 
Centesimo Anno, em 1991 – fe-
chando o ciclo de um século de 
divulgação do pensamento ca-

tólico sobre questões sociais, particularmente 
as relações entre o capital e o trabalho. 

A Santa Missa pas-
sava a ser oficiada no 
idioma de cada povo, ao 
invés do Latim, com os 
sacerdotes não mais de 
costas, e sim de frente 
para os fiéis. Mas ao 
lado dessas mudanças 
canônicas, tomou impul-
so também a chamada 
Teologia da Libertação – 
a doutrina de inspiração 
nitidamente esquerdista 
abraçada pela “Igreja 
Progressista”.

Assim,  em decorrência das resoluções 
do XX Congresso do PCUS, divergências 
de natureza político-ideológica levaram ao 
rompimento entre a URSS – que passara a 
preconizar a “via pacífica” para a conquista 
do poder - e a China, que prosseguia defen-
dendo a luta armada no campo, de longa 
duração. Essas diferenças se refletiriam nos 
países comunistas de todo o mundo.

 Entrementes, dois novos atores despon-
taram no elenco esquerdista: 

• As Ligas Camponesas haviam surgido 
em meados dos anos 40, por ação do PCB, 
então legalizado, que pretendia estender sua 
influência para o ambiente rural; entretanto, 
a partir de 1947, quando aquele partido 
fora recolocado na ilegalidade, haviam 
reduzido sua atividade. Em 1955, patroci-
naram a criação da Sociedade Agrícola de 
Plantadores e Pecuaristas Pernambucanos 
(SAPPP), no Engenho Galileia, que realizou 
seu I Congresso Camponês em dezembro 
daquele mesmo ano, já sob a liderança do 
advogado Francisco Julião, mais tarde De-
putado Federal pelo PSB. Sua ideologia era, 
evidentemente, de esquerda, e seu campo 
de atuação, os conflitos agrários.

• A Ação Católica, um braço da Igreja 
Católica atuante nos chamados “movimentos 

sociais”, que, na década seguinte, envereda-
ria pelo comunismo.

O final dos anos 50 traz não apenas essa 
separação ideológica, mas um acontecimen-
to que até hoje repercute mundialmente: a 
vitória de Fidel Castro e “Che” Guevara na 
Revolução Cubana, em 01/01/1959.

 No alvorecer dos anos sessenta, portan-
to, os “revolucionaristas” já haviam se mul-
tiplicado bastante: “stalinistas” fiéis à URSS, 

integrando o PCB; “trotskistas”, atuantes 
desde os anos vinte, embora com pequena 
envergadura, representados principalmente 
pelo POR; militantes do PCB insatisfeitos 
com a adoção da “via pacífica”, que se incli-
navam para  a China; as Ligas Camponesas; 
e a “esquerda católica”, estruturada nas 
“Juventudes” Estudantil (JEC), Operária (JOC) 
e Universitária (JUC) Católicas.

Esse emaranhado de agremiações, 

os esfuziantes anos 60   
beatles & rolling stones, Hippies  
& beatniks, Woodstock,  
paz & amor, liberou geral…

a revolução musical
É comum dizer-se que os anos ses-

senta tiveram duas partes distintas – a 
primeira, de 1960 a 1965, marcada por 
certa “ingenuidade” (ou “falso moralis-
mo”?) dos românticos anos cinquenta, 
mas na qual começaria a tomar impulso 
a revolução de costumes; e a segunda, 
do “liberou geral”, do “sexo, drogas & 
rock n’ roll”...

Os Beatles, embora de vida efêmera - 
acabaram em 1970, dois já faleceram (John 
Lennon e George Harrison) – marcaram 
profundamente o mundo, muito mais do 
que os Rolling Stones, ainda vivos e ativos 
50 anos depois. Suas músicas se amoldam 
às características (ou moldam-nas?) que 
apontamos para as duas metades da década: 
na primeira, o romantismo e a simplicidade 
de “P.S. I Love You” e “A Hard Day’s Night”; 
na segunda, as surpreendentes incursões 
no “psicodelismo” de “Lucy in the Sky With 
Diamonds” (LSD?), “A Day in the Life” e quase 
todas as demais composições do famosís-
simo long-play “Seargent Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band”...

apoiado do exterior, seria o grande respon-
sável pela gigantesca agitação político-social 
da década seguinte, que levaria a sociedade 
brasileira a reivindicar a restauração da or-
dem pelos militares.

Paralelamente, no meio musical bra-
sileiro, surgia a “Jovem Guarda”, liderada 
por Roberto Carlos, Erasmo 
Carlos, Wanderleia e tantos 
outros – era o “rock” nacional, 
mais conhecido como “iê-iê-
iê”, que, como o próprio nome 
indicava, caracterizava-se 
pela ideia de renovação, subs-
tituindo a “Velha Guarda”. 

grandes mudanças  
na igreja católica

Entrementes, o Papa 
João XXI I I (Angelo Ron-
calli,1958–1963) revolucio-
nava a Igreja Católica, com o 

uRss e China, aliadas desde 1949 na difusão do comunismo, rompem ao final dos anos 50
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do Vice-Presidente. Foi a “Campanha da Lega-
lidade”, que logo se irradiou por todo o país, 
exigindo o cumprimento da Constituição, com 
a posse de Jango.

A saída encontrada foi a adoção do 
Parlamentarismo, em setembro de 1961. 
Jango tomou posse, mas seus poderes foram 
bastante mitigados. A experiência durou 
até janeiro de 1963, quando um plebiscito 
convocado por Jango decretou a volta do 
presidencialismo. 

concursos de Misses, que tiveram de rece-
ber saiotes – e a infeliz condecoração de 
Ernesto “Che” Guevara com a Ordem do

    Cruzeiro do Sul.

o curto governo Jânio Quadros
Empossado em 31/01/1961, Jânio re-

nunciou em 25/08 do mesmo ano – menos 
de sete meses como Presidente, 
período pautado por atitudes e 
decisões no mínimo polêmicas, 
senão tragicômicas, como as 
investidas contra as rinhas de 
galo e os maiôs usados em 

as eleições de 1960 no brasil
Como se sabe, os anos terminados em 

zero não iniciam uma década, mas sim, 
encerram a anterior. Assim, 1960 “fechou 
com fecho de ouro” os dourados anos 50-
JK, com a fundação de Brasília, dentro do 
novo Distrito Federal, no Planalto Central, e 
a criação do Estado da Guanabara, contem-
plando um único Município – o do Rio de 
Janeiro, onde o DF fora sediado desde 1763. 
E foi também o ano da eleição de Jânio 
Quadros, pela aliança UDN – PTN – PDC – 
PR – PL. Todavia, pela legislação da época, 
os candidatos a Vice-Presidente concorriam 
em separado, sem vinculação com os postu-
lantes à Presidência. Mas os eleitores não se 
empolgaram com o Vice da chapa de Jânio 
– Milton Campos - e preferiram João Goulart, 
ex-Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, 
ex-Vice-Presidente de Juscelino Kubitschek e 
companheiro de chapa do Marechal Henri-
que Baptista Duffles Teixeira Lott, adversário 
de Jânio pela coligação PSD-PTB-PSB e 
outros partidos de esquerda. 
 
as eleições de 1960 nos eua e a 
sequência de crises com cuba

Não é demais recordar que, simultanea-
mente, os Estados Unidos da América (EUA) 
elegiam aquele que viria a se tornar um dos 
maiores ícones da História Norte-americana: 
John Fitzgerald Kennedy, que sucedeu ao 
afamado General Dwight David Eisenho-
wer, ex-Comandante das tropas aliadas no 
“Dia-D” – o desembarque na Normandia, 
em 06/06/1944, que marcou o início do 
fim do nazismo. Foi ainda no governo de 
Eisenhower, em 19/10/1960, que os EUA 
iniciaram o embargo de mercadorias des-
tinadas a Cuba a partir dos EUA. Mas foi 
Kennedy quem, em 03/12/1961, rompeu 
relações com a ilha caribenha, e pouco de-
pois, em 03/02/1962, decretou o bloqueio 
econômico que perdura até hoje.

o clima de agitação política
Quando de sua renúncia, o Vice-Presi-

dente João Goulart (“Jango”) se encontrava 
em visita à China. A essa época, o pais já 
começava a se ressentir da inflação provo-
cada pela construção de Brasília. O clima 
político era bastante agitado. A esquerda 
aparelhara e controlava instituições como a 
Frente Parlamentar Nacionalista (congressis-
tas alinhados com os comunistas); a União 
Nacional dos Estudantes (UNE) e suas afilia-
das; o Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT); o ISEB (Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros); os já mencionados movimentos 
sociais no campo, como as Ligas Campo-
nesas, que já mantinham ligações com os 
Partidos Comunistas de Cuba e da China, 
países para os quais enviaram militantes 
seus para treinamento.   

o parlamentarismo
Diante desse quadro, e considerando as li-

gações de Jango com a esquerda, os Ministros 
Militares se opuseram à sua posse. A reação 
veio do Rio Grande do Sul, estado natal de 
Goulart, na pessoa de seu então Governador, 
Leonel Brizola, cuja esposa, Neusa, era irmã 

a invasão da baía dos porcos
Outros eventos internacionais de grande 

impacto tiveram lugar entre 1961 e 1963. 
O primeiro deles, em abril de 1961, foi a 
frustrada tentativa de invasão de Cuba por 
forças anticastristas, formadas por exilados 
cubanos, treinados e armados pela Central 
Intelligence Agency (CIA), dos EUA. As 
forças cubanas, entretanto, treinadas e 
equipadas por países comunistas do Leste 
Europeu, derrotaram os invasores em três 
dias. Naturalmente, isso foi um excepcional 
elemento de propaganda antiamericana 
e pró-comunismo, que Fidel Castro soube 
manejar com maestria. 

Posse de Jânio Quadros e João Goulart – 31/01/1961

Posse de John Kennedy – 20/01/1961

Notícias do bloqueio comercial dos eua a Cuba, 
em 19/10/1960 (Governo eisenhower),  
do rompimento das relações dos eua com Cuba,  
em 3/12/1961 (Governo Kennedy) e do embargo 
Comercial a Cuba, em 3/2/1962
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a crise dos mísseis em Cuba
A revanche viria em 1962, com 

a crise dos mísseis. Os EUA haviam 
instalado mísseis nucleares na Tur-
quia, Grã-Bretanha e Itália. A URSS, 
em retaliação a esse gesto, como 
também à frustrada tentativa de 
invasão da Baía dos Porcos, instalou 
os seus em Cuba. Um voo secreto 
de um U-2 americano fotografou 
40 silos com esses mísseis. Os EUA 
divulgaram a foto, em 14/10/1962, 
e consideraram a instalação desse 
armamento um ato de guerra. A 
tensão entre as duas superpotências 
atingiu o nível máximo de toda a 
Guerra Fria. Foram 13 dias em que 
o mundo ficou em suspense, imagi-
nando a sobrevinda do holocausto 
nuclear. Em 28/10, entretanto, 
chegou-se a um acordo – os EUA 
retirariam seus mísseis da Turquia, e 
a URSS faria o mesmo em Cuba.    

 
o comunismo  
se alastra pelo mundo 

Entrementes, prosseguiam as 
Conferências da Organização de So-
lidariedade aos Povos Afro-Asiáticos 
(OSPAA), como a de Conakry / Guiné, 
em 1960; a de Moshi / Tanganika, 
em 1963, que já integrava militantes 
da América Latina; a de Akra / Ghana, 
em 1965, com mais de 300 delegados 
de 70 partidos e organizações comunistas 
de África, Ásia e América Latina; e por fim, a 
afamada “V Conferência Tricontinental”, em 
Havana / Cuba, em 1966, a maior de todas, 
em que se adotou a nomenclatura OSPAAAL 
(a sigla recebeu as letras AL, de América 
Latina”), entidade que a essa altura já esta-
va muito bem estruturada mundialmente, 
financiada pelo comunismo 
internacional. Foi também em 
decorrência desse evento que 
nasceu a OLAS – Organização 
Latino-Americana de Solidarie-
dade, destinada a coordenar os 
movimentos revolucionários na 
América Latina, como, dentre 
outros, os Montoneros na Argentina, os Tupa-
maros no Uruguai, as Forças Armadas Revo-
lucionárias/Exército de Libertação Nacional 
(FARC/ELN) na Colômbia, o Movimiento de 
Izquierda Revolucionário (MIR) no Chile e o 
Exército de Libertação Nacional da Bolívia, 
criado por Guevara.

a esquerda brasileira antes de 1964
Como registrado ao início deste texto, a 

esquerda brasileira nunca “pegou em armas 
para se opor à ditadura”. Não, essa é uma 
falácia assaz repetida pelos comunistas. 
Foram eles que deram início à luta armada, 
desde 1935, visando a implantar no Brasil 
uma ditadura do proletariado. Inconforma-

dos com a derrota da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL) em 
1935, reorganizaram-se progres-
sivamente, de sorte que, bem 
antes da Revolução de 31 de 
Março de 1964, já dispunham 
de uma estrutura considerável, 
controlando setores governa-

mentais dos três Poderes, nas três esferas, 
bem como movimentos sociais nos meios 
estudantil, operário e outros, por meio das 
seguintes agremiações:

• PCB: o partido criado em 1922, fiel à 
URSS, buscando legalizar-se, mudara sua 
denominação, de “Partido Comunista do 

Brasil” para “Partido Comunista Brasileiro”, 
ainda com Luiz Carlos Prestes à testa.

• PC do B: em todos os PC’s do mundo, 
ocorreram cisões, após a decretação da “via 
pacífica”, por Khruschev; os inconformados 
passaram a vincular-se ao Partido Comunista 
da China , tornando-se maoístas, que privile-
giavam a luta prolongada no campo; assim, 
alguns militantes do PCB (João Amazonas, 
Maurício Grabois, Ângelo Arroyo) romperam 
com Prestes e, em 1962, criaram sua própria 
agremiação, apropriando-se da antiga sigla PC 
do B; em 1966, um pequeno grupo se desli-
gou para criar a Ala Vermelha do PC do B. 

• Ligas Camponesas, sobre as quais 
já se discorreu, e que nessa época eram 
muito fortes.

• PORT – o Partido Operário Revolucio-
nário Trotskista era ainda a única organi-
zação formalmente seguidora do ideário 
de Leon Trotsky, não vinculada a qualquer 
país, mas à “IV Internacional”, à época situ-
ada em Paris e dirigida pelo grego Michel 
Raptis (“Pablo”), sucessor de Trotsky, que 
fora assassinado em 1940.

• ORM-POLOP: a Organização Revolucio-
nária Marxista Política Operária foi fruto de 
uma fusão entre marxistas independentes 
e setores radicais das juventudes socialista 
e trabalhista.

• AP: Ação Popular, organização in-
dependente, originada da Ação Católica; 
progressivamente alterou sua denominação 
para APML (“Marxista-Leninista”) e APML do 
B (quando se fundiu ao PC do B). 

Depois de 1964, com a intensificação do 
apoio financeiro e ideológico de Cuba, foram 
surgindo organizações ditas “militaristas”, ou 
“foquistas”, que seguiam o ideário de Fidel e 
Raul Castro, Ernesto “Che” Guevara e Régis 
Débray – basicamente a teoria do “foco e 
coluna guerrilheira”. Dentre elas, citam-se:

• A Ação Libertadora Nacional (ALN) 
de Carlos Marighella, autor do “Manual do 
Guerrilheiro Urbano”; a denominação “ALN” 
destinava-se a evocar a “ANL” de 1935.

 • O Movimento Nacionalista Revolucio-
nário (MNR), de Leonel Brizola, que conduziu 
a Guerrilha de Caparaó, derrotada pela 
Polícia Militar de Minas Gerais, e o frustrado 
movimento do Coronel Jefferson Cardim de 
Alencar Osório, no sul do país.

 • A Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR), de Carlos Lamarca, que mais tarde se 
fundiu com o Comando de Libertação Nacional 
(COLINA), de que resultou a Vanguarda Arma-
da Revolucionária Palmares (VAR-Palmares).

• O Movimento Revolucionário Oito 
de Outubro (MR-8), de Vladimir Palmeira, 
assim denominado em homenagem à 
data de morte de “Che” Guevara, na Bolívia 
(8/10/1967).

• O Movimento Revolucionário Tiraden-
tes (MRT), o Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário (PCBR), o Partido Operário 
Comunista – Combate (POC-C), o Movimen-
to de Emancipação do Proletariado (MEP), 
os Grupos dos 11, a Resistência Armada 
Nacionalista (RAN). 

A Revista VEJA, em sua edição de  
nº 2.149 (20/1/2010), apresentou um 
interessante resumo das organizações 
consideradas mais violentas.

 

a crise se agrava
o levante dos sargentos em brasília

Ano de 1962, algumas praças gradua-
das (Suboficiais/Subtenentes e Sargentos) 
das Forças Armadas haviam concorrido 
às eleições gerais para a Câmara Federal, 
as Assembleias Legislativas e as Câmaras 
de Vereadores, no 
então estado da 
Guanabara ,  em 
São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. To-
davia, os Tribunais 
Regionais Eleitorais 
(TRE) os proibiram de 
tomar posse (salvo na 
Guanabara), por força 
de impedimento cons-
titucional, já que eram 
miltares da ativa. Em 
consequência, houve 
muitas manifestações por parte de praças de 
todo o país, exigindo que os eleitos fossem 
empossados, o que resultou em prisões. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) em 
11/9/1963 confirmou as sentenças dos 
TRE, impedindo a posse das praças eleitas. 
No dia seguinte, foi deflagrada a rebelião, 
em Brasília, por cerca de 600 graduados da  
Aeronáutica e da Marinha, que se apossaram 
de prédios públicos, aprisionaram autorida-
des civis e militares na Base Aérea de Brasília 
e cortaram as comunicações da Capital Fede-
ral. Todavia, apenas 12 horas após o início do 
movimento, foi ele sufocado por tropas do 
Exército, que não haviam aderido ao levante. 
Os mais de 500 presos foram enviados ao Rio 
de Janeiro e internados em um navio-presídio, 
fundeado na Baía de Guanabara.

o comício da central
No dia 13/3/1964, uma sexta-feira, 

Jango promoveu um grande comício, nas 
proximidades da Estação Dom Pedro II, ou 
Central, no Rio de Janeiro, ao lado do Palácio 
Duque de Caxias, que sediara por muitos 
anos o Ministério da Guerra, e, na ocasião, 
abrigava o Comando do Iº Exército.

Cerca de 150 mil pessoas compareceram, 
sob a proteção de tropas das Forças Armadas e 
da Polícia. O ato ficou conhecido como Comí-
cio da Central, ou Comício das Reformas. 

Discursaram o Presidente da República, 
João Goulart, e o governador do Rio Grande 
do Sul Leonel Brizola. As bandeiras vermelhas 
que pediam a legaliza-
ção do Partido Comunista 
Brasileiro e as faixas que 
exigiam a reforma agrária 
podiam ser vistas pela 
televisão, assustando os 
meios conservadores.

Jango assinou dois 
decretos no evento,  um 
de desapropriação das 
refinarias de petróleo que 
ainda não estavam nas 

Jango no 
comício da 

Central,  
com 150 mil 

pessoas

mãos da Petrobrás e outro em favor da 
SUPRA – Superintendência da Reforma 
Agrária – declarando sujeitas a desapropria-
ção propriedades subutilizadas, especificando 
a localização e a dimensão das mesmas. O 
presidente anunciou também estar em curso 
a reforma urbana, em que os proprietários po-
deriam perder seus imóveis para os inquilinos 
– e propostas a serem encaminhadas ao Con-
gresso, que previam mudanças nos impostos 
e concessão de voto aos analfabetos e aos 
quadros inferiores das Forças Armadas.

Não tardou para que a Nação reagisse, 
por meio, principalmente, das Marchas da 
Família com Deus pela Liberdade.

   
a revolta dos marinheiros

Cerca de 2.000 marinheiros se reuniram 
em assembleia no prédio do Sindicato dos 
Metalúrgicos, na Rua Ana Nery, Rio de Janeiro, 
em 25/3/1964,  liderados pelo Cabo José An-
selmo dos Santos, a pretexto de comemora-
rem o segundo aniversário da Associação de 
Marinheiros e Fuzileiros, instituição conside-
rada ilegal. Os marinheiros se amotinaram e 
exigiam melhores condições para os militares 
e apoio às reformas políticas de base apre-
goadas por Jango. Estavam presentes Leonel 
Brizola e o marinheiro João Cândido, líder da 
“Revolta da Chibata”, de 1910.
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O então Ministro da Marinha, Sílvio 
Mota, determinou ao Almirante Cândido 
Aragão, Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, que debelasse o movi-
mento e aprisionasse os líderes. Todavia, 
ocorreu o oposto - os fuzileiros juntam-se 
ao movimento. 

Jango proibiu a invasão da assembleia e 
exonerou o Ministro Mota. No dia seguinte, 
o Ministro do Trabalho, Amauri Silva nego-
ciou um acordo. Os marinheiros e fuzileiros 
saíram do prédio pacificamente, mas foram 
presos por tropas do Exército e levados a 
um quartel próximo, em São Cristóvão. Mas 
Jango anistiou os amotinados, criando um 
forte constrangimento entre os militares 
diante da imprensa e sociedade. O Almirante 
Aragão passou a ser chamado de “Almirante 
do Povo” e foi carregado nos braços de fuzi-
leiros e marinheiros.

Ênfase de Jango: ato final
A reunião a que compareceu o Sr. João 

Goulart na noite de segunda-feira, quando 
acesas estavam ainda as paixões ocasio-
nadas pela rebelião dos marinheiros, na 
opinião unânime dos chefes da “Revolução 
Libertadora pela Democracia foi a gota 
d’água que fez transbordar o copo.” E o que 
houve nessa reunião?

Há alguns meses a Associação dos Sub-
tenentes e Sargentos da Polícia Militar do Mi-
nistério da Justiça (a que optou pelo serviço 
federal) convidara o Sr. João Goulart para se 
fazer presente à festa do 40.º aniversário da 
entidade, convite este adiado, a pedido do 
próprio Sr. Goulart, para outra oportunidade. 
Sentindo, porém, o Presidente, que se avo-
lumavam as críticas contra a sua orientação 

julgada “quebrantadora da hierarquia e 
disciplina militares”, principalmente no 
caso dos marinheiros chefiados pelo Cabo 
José Anselmo, quis dar uma demonstração 
de força e prestígio junto aos escalões 
menores das Forças Armadas, aceitando a 
homenagem que lhe seria prestada pelos 
subalternos sediados na Guanabara, que 
aceitavam a sua orientação. A reunião da 
ASSPM realizou-se, portanto, com oradores 
inflamados e com discursos que repisaram, 
invariavelmente, a mesma tecla: reformas. 
E reformas nas próprias Forças Armadas. 

Chegou mesmo a ser vaiado o Sarg. Ciro 
Vogt, um dos oradores, que se atreveu 
a fazer reivindicações e agradecer ao Sr. 
Goulart benefícios prestados à classe dos 
sargentos. Foi vaiado porque, conforme 
declarou, respeitava os regulamentos 
disciplinares e se sentia impedido de fazer 
declarações políticas.

O discurso do Sr. João Goulart nessa 
reunião, realizada no Automóvel Clube, 
foi considerado pelos observadores como 
o mais violento de sua carreira, acusan-
do seus adversários de subsidiados pelo 
estrangeiro e prometendo as devidas 
“represálias do povo”.

A exaltação do ambiente, carregada 
ainda mais pela presença de agitadores co-
munistas, atingiu o auge quando da chegada 
do Almirante Cândido Aragão e do Cabo José 
Anselmo, tendo-se ambos abraçado sob os 
aplausos gerais. Anselmo quis falar à força na 
reunião, só sendo impedido por interferência 
direta do Gabinete Militar de Goulart.

Os chefes militares avaliaram a repercus-
são de uma reunião como essa, em que a 
hierarquia cedeu lugar a uma indisciplinada 
confraternização, e decidiram deflagrar a 
revolta. O discurso de Jango fora o último 
pronunciado como Presidente.

31 de março de 1964
Os trágicos episódios relatados nos 

tópicos anteriores levaram a uma reação 
nacional, que culminou com o movimento 
de 31 de março de 1964. Este jamais foi um 
“golpe” - termo orquestrado pela esquerda 
há 50 anos, lamentavelmente absorvido 
pela população – mas sim um contragolpe, 
que impediu a tentativa insana, dos comu-
nistas, de repetirem a intentona de 1935 
e implantarem no Brasil uma ditadura do 
proletariado, que, á época, seria mais um 
lacaio da União Soviética, como Cuba. As 
manchetes abaixo falam por si. 

 
epílogo

Foi  demonstrado ao longo deste tópico, 
os anos 60 contemplaram diversos fatos 
retumbantes, nacionais e internacionais, 
muitos dos quais tendo como pano de fun-
do a Guerra Fria. Alguns deles não foram 
comentados aqui, como o assassinato de 
Kennedy (22 de novembro de 1963), a 
queda de Khruschev (1964) e sua substi-
tuição por Leonid Brejnev, o início do com-
prometimento norte-americano no Vietnã 
(1965), a morte de Ernesto “Che” Guevara na 
Bolívia (8 de outubro de 1967), a Guerra dos 
Seis Dias, em que Israel, sozinho, derrotou 
uma coligação árabe (1967), a “Primave-
ra de Praga” – invasão da  
Tchecoslováquia por tro-
pas soviéticas (1968), e 
até a chegada do homem à 
Lua (1969), que constituiu 
uma espécie de “revanche” 
a dois eventos espaciais em 

que a URSS fora pioneira – o lançamento 
do primeiro satélite artificial (o Sputnik, em 
1957) e o primeiro envio de um homem ao 
espaço (Yuri Gagarin, em 1961).

Sucederam-se no Brasil os Governos 
Castello Branco (1964-67), Costa e Silva 
(1967-69) e da Junta Militar (1969). A res-
saltar, no primeiro, a recuperação econômica 
conduzida pelos Ministros Roberto Campos 
(Planejamento) e Gouvêa de Bulhões (Fa-
zenda), responsáveis pelo Plano de Ação 
Econômica do Governo (PAEG), e a grande 
modernização da administração pública, por 
meio do Decreto-Lei 200, de 1967. 

Durante a gestão Costa e Silva, a es-
querda, com apoio de Cuba e outros países 
comunistas, fez recrudescer a luta armada, o 
que levou à decretação do Ato Institucional 
nº 5, em 13/12/1968. 

Em 1969, o Presidente, vitimado por 
uma doença grave, foi substituído por uma 
Junta Militar, integrada pelos Ministros da 
Marinha, Augusto Rademaker, do Exército, 
Lyra Tavares, e da Aeronáutica, Márcio de 
Souza e Melo. Governou por dois meses - 
de 31 de agosto até 30 de outubro daquele 
ano – quando foi eleito o terceiro Presidente 
militar, General de Exército Emílio Garrastazu 
Médici (1969 – 1974). 

Mas o propósito deste artigo – “Enredos” 
– não era descrever o movimento de 1964, 
e sim seus antecedentes, tentando comple-
mentar o brilhante texto anterior, de nosso 
colega CMG (Refº) Marco Antonio Gonçalves 
Bompet, e demonstrar que a esquerda brasi-
leira nunca “pegou em armas contra a dita-
dura”. Não! Muito ao contrário, ela sempre 
se manteve em preparação para nos impor 
pela força uma ditadura comunista. Nós é 
que pegamos em armas contra ela!

Se houvermos conseguido convencer os 
leitores dessa verdade insofismável, nosso 
trabalho não terá sido em vão. E mais exul-
tantes ficaremos se levarmos uma conside-
rável parte da população brasileira a meditar 
sobre o passado, agora que se aproxima o 
momento em que teremos em mãos, pelo 
voto, a construção de nosso futuro.

Dentro dessa ordem de ideias, convém 
nos lembrarmos sempre de que: 

“Hegel observa em uma de suas obras 
que todos os fatos e personagens de 
grande importância na história do mundo 
ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E 
esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez 
como tragédia, a segunda como farsa.”

  Karl Marx, Capítulo I, primeiro parágrafo 
do “18 Brumário de Luís Bonaparte” – 1852). 

“Um povo que desconhece seu passa-
do está condenado a repeti-lo.”

 (George Santayana, 1863-1952)
“Historia Magistra Vitae” (a História é 

a Mestra da Vida). 
Caius Tulius Cicero,  

“De Oratore” (55 a.C.) n

  Fala aos sargentos:  
princípio do fim

 perante mil sargentos das forças 
armadas e auxiliares, o sr. joão Goulart, 

em violento discurso, pronunciado na 
noite de segunda, tornou irreversível sua 

posição de esquerda e desencadeou, 
graças a essa definição, feita em termos 
candentes, a movimentação das forças 
que o derrubaram. consideraram os 

chefes da revolta que, transigir mais com 
a posição ostensiva do sr. Goulart, seria 

decretar a morte da democracia.  
o discurso de jango, a 30 de março,  

foi o começo do fim.

Texto extraído da revista O Cruzeiro 
de 10/4/1964, edição extra, redigido por 

Glauco Carneiro, com fotos 
de João Rodrigues.

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-FN) 
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e, enfim, sobre o povo brasileiro.
Ao grupo de operações cabia, com uso 

de meios próprios, conseguido de colabo-
radores ou mesmo obtido por meios não 
muito legais, prover apoio ou facilidades 
que permitissem aos almirantes ou aos seus 
colaboradores diretos executar ações plane-
jadas. Transportes, alimentação, assinaturas 
em documentos, impressão e distribuição 
de panfletos e mesmo munição de vários 
calibres, quando  solicitadas, eram providen-
ciadas por ações do pessoal desse grupo.

Contavam ainda, com a interceptação 
de linhas telefônicas e 
observação visual a car-
go de oficiais especiali-
zados, que se revezavam 
em turnos, junto aos 
postes onde se encontra-
vam caixas de conexões 
de linhas da cidade.

Entre as colaborações 
recebidas, importa regis-
trar a segurança mantida 
na área de acesso à Sede 
do Clube, à cargo de 
pessoal de confiança, 
oriundo dos “Estados-
Menores” de alguns dos 
almirantes que participa-
vam da reação à baderna 
que se pretendida insta-
lar na Marinha. 

Tudo isto, em regi-
me de revezamento, 24 
hs por dia, entre 29 de 
março e 3 de abril, o que 
implicava no “desapareci-

mento” de muitos oficiais de suas residências 
ou dos postos de trabalho.       

Restabelecida a ordem, pela rápida 
ação de forças do Exército e concomitante 
abandono dos seus postos pelas autorida-
des designadas pelo governo Goulart, na 
tarde do dia 3 de abril foi decidida pelos 
almirantes que dirigiam a reação iniciada 
pelo Clube Naval, a ocupação do prédio do 
Ministério da Marinha, com o deslocamento 
dos grupos de informações e operações para 
as dependências daquele prédio.

Nessa ocasião o grupo de informa-
ções ocupou, inicialmente, as instalações 
do Gabinete do Ministro, enquanto não  
obtinha acesso às dependências do Centro 
de Informações da Marinha. Posterior-
mente, ocuparam essas dependências, no  
5º andar do prédio.

movImento nacIonal

a
contecimentos políticos, públicos 
e privados, no decurso do mês 
de março de 1964, vinham pou-
co a pouco causando e aumen-
tando o estado de inquietação, 
perplexidade e apreensão de 

membros do quadro social do Clube. 
Dentre eles e com vistas ao grande 

público, ressaltamos o comício realiza-
do no dia 13 de maio, com a presença 
do próprio Presidente da República, em 
frente ao prédio da estação ferroviária da 
Central do Brasil, local de grande concen-
tração da massa operária, e a passeata, 
pela Avenida Rio Branco, com destino a 
comício na Cinelândia, na qual o então 
Vice-Almirante Fuzileiro Naval Cândido da 
Costa Aragão, um dos pretensos líderes 
da pretendida comunização da Marinha, 
chegou a ser carregado, em triunfo, nos 
braços da marujada proveniente das 
dependências do Sindicato dos Metalúr-
gicos, sede provisória da “Associação dos 
Marinheiros e Fuzileiros Navais”. 

Estes e outros atos, dentro do mesmo 
contexto, faziam parte e eram incentiva-
dos, de todas as formas, pelo governo, na 
pessoa do seu dirigente máximo e de seus 
auxiliares diretos, com vistas à implantação 
no país de um regime comunista, cópia do 
já instalado em Cuba.  

A progressão de todos estes atos e  fatos 
levou a que o Presidente do Clube, CMG 
(RRm) João Marcos Dias, nos termos do Estatu-
to vigente, convocasse uma Assembleia Geral 
Extraordinária, instalada, formalmente no dia 
28 de março, no Salão dos Conselheiros do 
4º andar da Sede Social, na qual a primeira 
decisão tomada foi a de oferecer a direção 

dos trabalhos ao grupo de almirantes que, em 
contraposição ao estado de anarquia e indis-
ciplina que era pretendido instalar nas Forças 
Armadas, começando pela Marinha, liderava 
o grande grupo de oficiais comprometido com 
o juramento de “servir à Pátria com honra e 
dignidade defendendo suas leis e normas 
democráticas, estabelecidas de acordo com 
a vontade do seu povo”. 

Com o salão permanentemente cheio 
de oficiais que não tinham para onde ir a 
trabalho, vez que as organizações a que 
serviam estavam ocupadas, fechadas ou em 
vias de aderir à baderna, os dias 28 e 29 de 
março (sábado e domingo) em pouco tempo  
viram o Salão dos Conselheiros transformar-
se parte em local onde pronunciamentos se 
sucediam, relatando fatos, divulgando notí-
cias ou emitindo opiniões e parte em local 

de trabalho de dois grupos distintos – um de 
informações e outro de operações.

Ao grupo de informações, já dotado 
de várias linhas telefônicas diretas, cabia 
manter contato com oficiais diretamente 
ligados aos almirantes, para transmitir 
informações colhidas ou recebidas e rece-
ber instruções ou solicitações de apoio em 
ações a serem desencadeadas. Senhas e 
códigos rapidamente estabelecidos, garan-
tiam a segurança das informações.

Das responsabilidades desse grupo, 
constava a de colher e analisar informa-
ções sobre a repercussão da atitude do 
Clube Naval sobre os diversos setores 
da sociedade, sobre a imprensa escrita 
e falada, outros clubes, militares e civis, 
Assembleias Legislativas de todos os níveis 

O grupo de operações dirig iu-se  
inicialmente às dependências do 7º andar, 
de onde passou a dirigir toda a administra-
ção do prédio e demais facilidades.

Não obstante, a Assembleia Extraordiná-
ria do Clube prosseguiu, agora em ambiente 
desanuviado, acompanhando a evolução 
dos acontecimentos nacionais, registrando 
e agradecendo apoios, principalmente o 
recebido do Clube Militar, ocasião em que 
outorgou ao Marechal Augusto Cunha Ma-
gessi Pereira, Presidente daquele Clube, o 
título de Sócio Benemérito do Clube Naval. 
Esta honraria só era, estatutariamente, con-
cedida à pessoas estranhas ao corpo social, 
por motivo de serviços relevantes prestados 
ao Clube. No caso, distinguia o Presidente 
do Clube Militar, por haver ainda no período 
de indefinição sobre o sucesso da reação ao 
estado de baderna em que se encontrava o 
país, levado o clube que presidia, com a parti-
cipação de delegação significativa, a  prestar, 
ao Clube Naval, apoio incondicional.     

Empossado no dia 17 de abril, o Ma-
rechal Castelo Branco na Presidência da 
República, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária em causa, com pronuncia-
mento da classe, numa brilhante oração do 
Almirante Fernando Muniz Freire Jr. n

FerNaNdo MoraeS  
baPtista da Costa*

Única foto existente do grupo de operações no Clube Naval

UMa asseMBleia GeRal 
eXTRaoRdiNaRia,  

eXTRaoRdiNaRia
RealMeNTe

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

Rio festeja a posse de Castelo

Jornal do Brasil – RJ

16 de abril de 1964

Partidos asseguram a eleição 

do general Castelo Branco.

Jornal do Brasil – RJ

10 de abril de 1964
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a situação mundial em 1964

e
stávamos em plena guerra fria em 
1964, isto é, guerra mesmo, mas 
nem sempre fria. O mundo estava 
dividido em dois grupos, ou se 
estava de um lado ou de outro. Era 
praticamente impossível manter a 

neutralidade. De um lado, a liderança cabia 
a um país democrático e livre e de outro lado 
ela era exercida por um país totalitário que 
mantinha inúmeros gulags na Sibéria e para lá 
mandava seus opositores, quando não eram 
condenados à morte por fazer oposição.

Cada pedaço de território do planeta era 
disputado pelos dois lados como em um 
jogo de xadrez. Foi essa luta pela ocupação 
de territórios que levou a União Soviética a 
esmagar com violência a revolta anticomu-
nista da Alemanha Oriental em 1953, a da 
Hungria e a da Polônia, em 1956, e a da 
Tchecoslováquia, em 1968. Foi também essa 
competição por territórios que levou os Esta-
dos Unidos à insensata aventura no Vietnã. 
Em 1967, a União Soviética incentivou os 
países árabes a acabarem com o Estado de 
Israel, que reagiu, em ataques fulminantes, 
derrotando os integrantes da coalizão árabe 
em apenas seis dias. A ideia soviética era 
trazer os países árabes para a sua órbita. 
Além disso, a União Soviética incentivava 
os partidos comunistas de todos os países a 
se transformarem em células revolucionárias 
para derrubar o regime democrático. 

É preciso não esquecer que o comu-
nismo é uma ideologia com características 
comparáveis ao fanatismo religioso, com ver-
dades reveladas, dogmas de fé, excomunhão 
dos hereges etc., isso implica apostolado e 
catequese para converter os infiéis, bem 
como conquistas de territórios para a 
propagação da fé.

 Nesse ponto, os Estados Unidos 
estavam em desvantagem, pois a 
democracia não tem características 
fanáticas, mas reagiram à catequese 
soviética com o macarthismo, que 
perseguia os comunistas americanos, 
nem sempre com provas convincen-
tes. Para evitar a queda do Brasil, en-
viaram uma esquadra para o Atlânti-
co Sul em março de 1964: para “fazer 
exercícios”. Só não agiu no nosso 
país porque não foi necessário. Eles 
achavam que governos autoritários 
teriam melhores condições de impedir 
o comunismo nos seus países e, por 
esta razão, apoiaram ditaduras em vários 
países aliados, mostrando que seus valores 
prioritários eram a propriedade privada e a 
hegemonia econômica do ocidente, mais 
do que a democracia. Era assim a guerra 
fria, nem sempre fria. O mundo bipolarizado 
não era bom para a democracia nem para 
a liberdade.

O mundo estava, assim, dividido em dois 
campos opostos.

Um lado, o regime capitalista, pelo 
qual aquele que cria a riqueza fica com ela, 
pagando uma porcentagem ao Estado em 
troca da garantia dos direitos fundamentais. 
O capitalismo é o nome dado por Karl Marx 
à economia de livre mercado, operada há 
milhares de anos, desde a pré-história,  
principalmente por iniciativas privadas 
orientadas pelo sistema de preços relativos. O 
papel do governo é a garantia das instituições, 
com direito ao monopólio da força a fim de 
manter a segurança. No plano econômico, o 
governo fica limitado às situações de mono-
pólio, bens públicos e externalidades. Nesse 
sistema econômico, cada pessoa tem o direito 
à propriedade privada e dentro de regras de-
finidas pode usá-la da forma que lhe parecer 
mais conveniente. Em particular, pode-se in-
vestir dinheiro e receber juros, criar empresas 

com finalidades lucrativas, trabalhar 
em negócios, vender e 

comprar, sem ser impedido pelas autoridades 
públicas, desde que sejam respeitadas as leis 
vigentes. O capitalismo engloba, portanto, os 
conceitos de iniciativa privada, propriedade 
privada, competição, lucro e lei da oferta e da 
procura. O capitalismo autêntico requer liber-
dade de ir e vir e democracia, com liberdade 
de expressão e de comunicação.

O outro lado, o regime comunista, pelo 
qual aquele que cria a riqueza é obrigado a 
entregá-la ao Estado. Por isso, esse regime cria 
poucas riquezas. O comunismo é um sistema 
de governo totalitário em que o Estado – em 
nome de uma desejada igualdade entre as 
pessoas, com distribuição da renda segundo 
as necessidades de cada um e a construção 
de uma sociedade sem classes – monopoliza 
todos os negócios, toda a propriedade e todo 
o sistema produtivo, controlando todos os 
segmentos da vida pública e privada, che-
gando mesmo a controlar todos os assuntos 
sociais e religiosos. Isto implica a necessidade 
de grande e forte planejamento centralizado, 
em que o Estado determina o preço de quase 
todos os produtos, os níveis de produção e 
muitas outras variáveis econômicas que no 
sistema capitalista são determinadas pela lei 
da oferta e da procura. Esse Estado é, por 
sua vez, dominado por um partido único, 
que deve zelar pela destruição dos valores 

e costumes burgueses. A forma apregoada 
para a sua implantação era uma revolu-
ção popular que acabasse com o regime 
capitalista.Esse Estado forte adota total 
censura nas comunicações e reprime 
de todas as formas a liberdade de ir 
e vir. Na União Soviética, da mesma 
forma que em Cuba e na Coreia do 
Norte atualmente, era proibido sair 
do país e, quando fosse inevitável, a 
família ficava como refém para impe-
dir a fuga. Teoricamente, pretendia-se 
que esse Estado – forte, totalitário e 

monopolizador – fosse gradualmente 
diminuindo sua influência sobre a so-

ciedade, transformando as propriedades 
em bens coletivos. Na prática, isto jamais 

ocorreu. Esse Estado forte deveria existir 
em uma etapa intermediária, denominada 

ditadura do proletariado, em que se deve-
riam empreender grandes esforços visando 
a destruir os costumes e valores burgueses. 
A ditadura do proletariado desapareceu nos 
países em que foi implantada mediante re-
voluções democráticas e não em virtude do 
desaparecimento ou do enfraquecimento do 
Estado, que se tornou cada vez mais forte.

a amÉrica latina a partir de 1964
Fazendo parte desse xadrez, a União 

Soviética estimulava a criação de grupos de 
guerrilha em toda a América Latina, incenti-
vada pela conquista de Cuba. Todos os países 
da América Latina tinham seus guerrilheiros, 
cujos líderes eram treinados em Cuba e 
recebiam armas da União Soviética. Assim 
surgiram o MRTA (Movimiento Revoluciona-
rio Túpac Amaru) e o MIR (Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria) no Peru, as FARC 
na Colômbia, os Tupamaros no Uruguai, os 
Montoneros na Argentina etc. Mais tarde, 
começou a revolta do Sendero Luminoso no 
Peru, um grupo maoísta que se dizia contra 
as reformas capitalistas de Deng-Xiao-Ping e 
que deixou 60 mil mortos e desaparecidos 
nesse país, apesar do imenso progresso que 
essas reformas proporcionaram à China.

Nenhum país latino-americano esteve li-
vre desses revolucionários. Eles imaginavam 
que, da mesma forma que conquistaram 
Cuba com poucas centenas de revoltosos, 
poderiam repetir a façanha em qualquer 
país. Esqueciam-se de que em Cuba não 
houve um confronto final com as forças 
regulares do país, pois Batista fugiu e Fidel 
aproveitou um vácuo de poder. Além disso, 
em Cuba eles tiveram um forte apoio de 
americanos democratas, ingênuos e idea-
listas, bem como de cubanos democratas, 
que queriam acabar com a ditadura de 
Fulgencio Batista.

A partir da tomada de Cuba, os americanos 
abriram os olhos e desistiram de apoiar essas 
aventuras. Todos os países da América Latina 
nada mais eram senão peões nesse imenso 
xadrez disputado pelas potências nucleares. 
A guerrilha comunista contava com o apoio 
de muitos ingênuos idealistas clandestinos, 
com ramificações em vários países da Europa 
e tinha forte ajuda da União Soviética. Eles 
acreditavam que a queda da América Latina 
era uma questão de pouco tempo.

o brasil em 1964
O Brasil, por ser o maior país da América 

do Sul e fazer fronteira com quase todos os de-
mais, era o alvo prioritário dos comunistas.

O Brasil era um país ainda frágil em 
1964, apesar do seu tamanho, mas tinha um 
grande potencial que o tornava a cobiça dos 
dois lados confrontantes. Do ponto de vista 
econômico, adotava o regime da economia 
de mercado e a liberdade de ir e vir e de 
expressão e comunicação, indispensáveis 

movImento nacIonal

FraNCiSCo JoSé MaSSeT LaCoMBe*

do 
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tanques na rua no comício de Jango,
 na Central do brasil, no Rio de Janeiro

ao regime capitalista. O país estava em 
permanente crise econômica, porque suas 
necessidades de investimento eram sempre 
maiores do que sua capacidade de poupança 
e as necessidades de consumo eram muito 
superiores à renda da população. A inflação 
daquele ano estava prevista em janeiro para 
atingir 144% no final do ano. Havia uma 
constante crise cambial, pois o país não 
conseguia exportar tanto quanto precisava 
importar. O estrangulamento cambial criava 
uma forte desvalorização da moeda. Em fe-
vereiro de 1963 o dólar valia 740 cruzeiros e 
em março de 1964 estava cotado no mercado 
paralelo em quase 2000 cruzeiros. Em 1963, 
o PIB diminuiu 1,6%, primeira queda na his-
tória do país, e havia a perspectiva de nova 
diminuição do PIB em1964. Isto em uma 
época em que não havia crise internacional 
na economia e a Europa e os Estados Unidos 
cresciam muito. A situação estava ficando 
caótica. O Poder Público não tinha recursos 
financeiros para seus compromissos mais 
urgentes, pois não conseguia rolar a dívida 
em virtude da total falta de confiança da 
população e dos investidores.

A população era muito ignorante: a 
porcentagem de adultos analfabetos era 
39%, contra 9% hoje. A produção industrial 
e agrícola era irrisória se comparada aos 
padrões de hoje. A capacidade instalada 
para a produção de energia elétrica era 6 gw, 
contra 125 gw em 2013. A produção anual 
de aço era 3 milhões de toneladas, contra 
40 milhões hoje. As rodovias pavimentadas 
somavam 15 mil quilômetros, contra 220 
mil quilômetros atualmente. A produção de 
petróleo era 75.000 barris por dia, contra 
perto de 2.000.000 barris por dia hoje. O 
Brasil formava 2.000 engenheiros e 200 
administradores por ano, hoje forma 25.000 
engenheiros e 50.000 administradores. 
As exportações somavam 1,5 bilhão de 
dólares por ano, equivalentes a 15 bilhões 
de dólares em valores atuais, hoje somam 
mais de 250 bilhões de dólares. O PIB do 
Brasil era o 45º do mundo, hoje é o 7º e é 
oito vezes maior em termos reais do que 
naquela época. Apenas 40% das residências 
estavam ligadas à rede elétrica, hoje são 
99%. E assim sucessivamente. A arrancada 
para esse aumento e a sua maior parte se 
deu exatamente no período do “milagre”, 
abaixo mencionado, e foi nessa época que 
foram obtidos os maiores crescimentos na 
infraestrutura e em todos os índices de pro-
dução agrícola e industrial.

março de 1964
As Ligas Camponesas (o MST da época), 

comandadas por Francisco Julião, promo-
viam invasões e ocupações de fazendas, 
especialmente no nordeste, mas também no 
sudeste, e transformaram algumas fazendas 
ocupadas em centro de treinamento de 
guerrilheiros. No governo João Goulart já 
existiam campos de treinamento de guerrilha 
no Brasil. Em 4 de dezembro de 1962, o jor-
nal O Estado de São Paulo noticiou a prisão 
de diversos membros das famosas Ligas 
Camponesas, fundadas por Francisco Julião, 
num campo de treinamento de guerrilhas, 
em Dianópolis, Goiás.

Já havia sintomas de desabastecimento 
nas cidades. As greves se sucediam sem 
parar, inclusive nos serviços fundamentais. 
O governo não agia para impedir ou solu-
cionar as greves que podiam se prolongar. 
Uma greve dos servidores da Companhia 
de Gás no Rio de Janeiro deixou as pessoas 
sem poder cozinhar, já que não havia fornos 
de micro-ondas.

A insegurança no campo era cada vez 
maior. Visto pelo lado político, havia total 
dicotomia de pensamentos. Um grupo preten-
dia o regime comunista e outro o capitalista. 
O grupo comunista, embora minoritário, assu-
miu grande influência política no governo do 
Jango a partir do momento em que Santiago 
Dantas, gravemente doente, foi posto de lado 
pelo presidente. Com a saída de Santiago 
Dantas – democrata convicto, com fortes 
preocupações sociais, dotado de excepcional 
inteligência e que tentava a conciliação – o 
governo ficou sem rumo e dominado por Bri-
zola, cunhado de Jango, que o insuflava para 
dar o golpe de esquerda. Ele criou o slogan: 
“cunhado não é parente, Brizola p’ra presiden-
te”, porque a constituição proibia a reeleição 
e a sucessão do presidente por um parente. 
Houve, na ocasião, grandes articulações dos 
dois lados para garantir o poder. No início de 
março de 1964, Miguel Arraes, governador 
de Pernambuco, fez uma declaração pública 
aos jornais: “Vai haver golpe, não sei se nosso 
ou deles, mas vai haver”. Nessa ocasião, Luiz 

Carlos Prestes foi a Moscou e disse aos líderes 
soviéticos: “já estamos no governo, só nos 
falta consolidar o poder”. 

Os militares de alta patente de cada um 
dos lados se reuniam em grupos informais 
para discutir a situação. Havia três grupos: 
os radicais de direita, que queriam assumir 
o poder imediatamente, os legalistas, que 
queriam impedir qualquer mudança no 
sistema, e os esquerdistas, que queriam 
implantar o regime comunista, alguns aos 
poucos, outros de uma vez, com violência 
se necessário. Os de direita tinham perto 
de um terço a quarenta por cento do total. 
Os legalistas tinham a mesma proporção e 
os de esquerda perto de um quarto. Meu 
sogro, Brigadeiro Carlos Alberto de Mattos, 
participava dessas reuniões e apoiava o 
grupo legalista. Os membros desse grupo 
diziam que nas próximas eleições o governo 
seria fatalmente derrotado e o ideal seria 
levar o país sem ruptura institucional até lá. 
Em termos de comando de tropa, a situação 
era muito diferente, a proporção do pessoal 
de esquerda com comando era mais de 
um quarto e os de direita tinham poucos 
comandos. Os legalistas tinham a maior 
parte dos postos de comando de tropa. Os es-
querdistas tinham o comando do exército no 
sul, o comando dos fuzileiros navais no Rio 
(Almirante Aragão) e uma parte minoritária 
da Aeronáutica (Brigadeiro Teixeira).

Março de 1964, os dois lados come-
çaram a se preparar para a luta. Em 13 de 
março, o governo montou um comício na 
Central do Brasil às seis da tarde. O local e 

a hora foram escolhidos a dedo para garantir 
público, já que boa parte do povo seguia de 
trem naquele horário. Eu estava voltando 
do trabalho na fábrica e passei na kombi da 
empresa defronte ao comício e verificamos, 
meus colegas de trabalho e eu, que não 
havia muita gente, mas os discursos eram 
inflamados, incitando o povo à revolta. Havia 
tanques do exército junto aos palanques. 
Nesse comício, o Presidente da República, 
João Goulart, após pronunciar violento dis-
curso e afiançar que faria as reformas que 
o país exigia, assinou vários decretos, entre 
eles o da criação da Superintendência da 
Reforma Agrária e o da encampação das 
refinarias de petróleo particulares. Poucos 
dias depois, a imprensa de Belém anunciava, 
em grandes manchetes, que o Presidente da 
República assinaria, em comício a realizar-se 
naquela cidade, o decreto de encampação 
da ICOMI, empresa privada de capital nacio-
nal, extremamente bem administrada, com 
enorme preocupação social e imensos bene-
fícios para a população local. Partidários da 
medida convidavam o povo para o comício 
em que a encampação seria efetivada. Quem 
conheceu a ICOMI pode avaliar a loucura 
deste ato. O comício, marcado para o dia 22 
de março, foi transferido sine die. 

Mês de março, dia 29. Jango foi ao Clube 

dos Sargentos, onde fez um discurso violento 
dizendo aos sargentos para não obedecerem 
aos seus superiores, mas seguirem a sua 
consciência. Foi a gota d’água para os lega-
listas passarem a apoiar os direitistas, pois 
se há uma coisa que os militares não podem 
admitir é a indisciplina. Tancredo Neves teve 
acesso ao discurso antes de ser pronunciado 
e fez tudo o que lhe era possível para impedir 
que Jango fizesse aquele discurso, escrito, 
obviamente, pelo grupo esquerdista, mas 
Jango estava dominado e leu o discurso 
de forma tensa, em termos candentes e 
visivelmente perturbado. A ansiedade dele 
era visível. Jango acusou os adversários e 
prometeu represálias do povo. Ele perdeu o 
jogo no momento em que desistiu da conci-
liação e preferiu comandar, ostensivamente, 
o esquema da esquerda radical que tinha, no 
Comando Geral dos Trabalhadores, o centro 
de suas atividades revolucionárias. Os radi-
cais de esquerda tinham resolvido sair para 
o tudo ou nada e, vendo que era necessário 
o apoio militar, resolveram conquistar os 
escalões inferiores, já que seria difícil obter 
a adesão dos superiores. Dois dias depois 
começou, em Minas Gerais, o movimento 
que veio a derrubar Jango. Imaginar que 
naquela ocasião seria viável um regime 
democrático pleno, com total liberdade, é 
muito ingênuo. Os políticos e os militares 
consideraram que transigir com a posição 
ostensiva de João Goulart seria decretar a 
morte da democracia.

o movimento militar  
de 31 de março

O governador de Minas Gerais, Maga-
lhães Pinto, declarou, no dia 31 de março, 
que o Estado de Minas Gerais não obede-
ceria mais ao poder central e solicitou que 
os regimentos da 4ª Região Militar, sediada 
em Belo Horizonte, marchassem na direção 
do Rio. O segundo exército, sediado em São 
Paulo, aderiu ao movimento e se pôs em 
marcha na direção do Rio, que ainda era um 
pouco capital. O primeiro exército, sediado 
no Rio, foi na direção de São Paulo e os dois 
se encontraram no meio do caminho. O co-
mandante do segundo exército era o general 
Amaury Kruel e o do primeiro era o general 
Âncora, ambos legalistas. Tiveram uma con-
ferência que durou a tarde toda e concluíram 
que não haveria possibilidade de retrocesso, 
que era melhor apoiar o movimento. Faltava 
uma forma de legalizar a situação. Isso foi 
facilitado pela fuga de Jango para o Uru

O governo tendia cada vez mais para 
a radicalização e o confronto. A reação po-
pular foi muito grande. Em março de 1964, 
a sociedade promoveu espontaneamente 
enormes manifestações de massa denomi-
nadas “Marcha da Família com Deus pela 
Liberdade”. As palavras Deus e Liberdade 
eram destacadas para mostrar aquilo que 
se pretendia manter e que se temia que 
fosse perdido. Essas marchas tiveram mais 
de um milhão de pessoas no Rio e mais de 
um milhão e meio em São Paulo. A manifes-
tação do Rio lotou o centro da cidade desde 
a Candelária até a Cinelândia, ocupando 
a Avenida Rio Branco de forma compacta. 
Todas as principais cidades tiveram essas 
marchas. Elas pediam uma ação forte para 
acabar com o caos.

a Marcha pela Família  
com deus pela liberdade, 
em março de 1964
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go para o Uruguai no dia primeiro de abril, 
onde ele chegou muito alegre e sorridente, 
como se dissesse: “escapei de boa”. No dia 
seguinte, o Presidente do Senado, Auro de 
Moura Andrade, decretou a Presidência 
vaga, uma vez que o Presidente não pode 
viajar para o exterior sem comunicar ao 
Congresso. O Senado aprovou a declaração 
e empossou Ranieri Mazzilli, presidente da 
Câmara dos Deputados. 

Faltava escolher o sucessor. Pela consti-
tuição vigente, caberia ao Congresso eleger 
o sucessor, uma vez que Jango já era o 
vice, pois o presidente tinha sido Jânio. O 
Congresso, logo a seguir, elegeu o marechal 
Castelo Branco o novo presidente. É preciso 
lembrar que os generais tinham se reunido 
antes e escolhido o Castelo, que declarou 
que só aceitaria se fosse eleito pelo Congres-
so e se o vice fosse um político do partido 
majoritário. O Vice-Presidente escolhido foi 
José Maria Alkimin, do PSD de Minas. O 
Congresso continuou aberto, sem nenhuma 
descontinuidade, funcionando normalmente 
até dezembro de 1968.

Documentos encontrados no governo re-
velaram que o golpe comunista estava marca-
do para o dia 1º de maio, dia do Trabalho, um 
mês depois do movimento de 31 de março.

Abrindo um parêntesis: certa vez, conver-
sando com um direitista, ele me disse que o 
Castelo era um arrivista, pois eles, generais 
da linha dura, estavam há meses preparando 
o movimento militar e Castelo dava para trás. 
Ele só “subiu em cima do muro” depois do 
comício de 13 de março e só aderiu depois 
do discurso do Jango no Clube dos Sargen-
tos. Dizia ele: e no final é ele quem fica com 
a presidência. Ele achava que estava falando 
mal do Castelo, mas estava falando bem. Ele 
não se dava conta que Castelo era muito 
mais preparado e muito mais inteligente que 
quase todos os oficiais generais.

a avaliação publicada na mÍdia
A mídia, na ocasião, chamou o movi-

mento militar de Revolução Libertadora pela 
Democracia, conforme reproduzido abaixo:

1. “O Brasil já sofreu demasiado com 
o governo atual. Agora, basta!” (Editorial 
“BASTA” – Correio da Manhã – RJ – 31 de 
março de 1964).

2. “Só há uma coisa a dizer ao Sr. João 
Goulart: Saia!” (Editorial “FORA!” – Correio 
da Manhã – RJ – 1° de abril de 1964).

3. “Desde ontem se instalou no País a 
verdadeira legalidade. – Legalidade que o 
caudilho não quis preservar, violando-a no 
que de mais fundamental ela tem: a discipli-
na e a hierarquia militares. A legalidade está 
conosco e não com o caudilho aliado dos 
comunistas” (Editorial do Jornal do Brasil – 
RJ – 1º de abril de 1964).

4. “Golpe? É crime só punível pela depo-
sição pura e simples do Presidente. Atentar 
contra a Federação é crime de lesa-pátria. 
Aqui acusamos o Sr. João Goulart de crime 
de lesa-pátria. Jogou-nos na luta fratricida, 
desordem social e corrupção generalizada. 
(filosofia comunista).” (Jornal do Brasil – RJ 
– 1º de abril de 1964).

5. “Minas desta vez está conosco”–
“Dentro de poucas horas, essas forças não 
serão mais do que uma parcela mínima da 
incontável legião de brasileiros que anseiam 
por demonstrar definitivamente ao caudilho 
que a nação jamais se vergará às suas impo-
sições.” (Estado de S. Paulo – SP – 1º de 
abril de 1964).

6. “Multidões em júbilo na Praça da 
Liberdade. Ovacionados o governador do 
estado e chefes militares. O ponto culminante 
das comemorações que ontem fizeram em 
Belo Horizonte, pela vitória do movimento 
pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, 
a concentração popular defronte ao Palácio 
da Liberdade. Toda área localizada em frente 
à sede do governo mineiro foi totalmente 
tomada por enorme multidão, que ali acorreu 
para festejar o êxito da campanha deflagrada 
em Minas, formando uma das maiores mas-
sas humanas já vistas na cidade.” (Estado de 
Minas – BH – 2 de abril de 1964).

7. “A população de Copacabana saiu 
às ruas, em verdadeiro carnaval, saudando 
as tropas do Exército. Chuvas de papéis 
picados caíam das janelas dos edifícios en-
quanto o povo dava vazão, nas ruas, ao seu 
contentamento.” (O Dia – RJ – 2 de abril 
de 1964).

8. “Escorraçado, amordaçado e aco-
vardado, deixou o poder como imperativo 
de legítima vontade popular o Sr. João 
Belchior Marques Goulart, infame líder dos 
comuno-carreiristas-negocistas-sindica-
listas.” (Tribuna da Imprensa – RJ – 2 de 
abril de 1964).

9. “Fugiu Goulart e a democracia está 
sendo restaurada” – “atendendo aos anseios 
nacionais de paz, tranquilidade e progresso 
as Forças Armadas chamaram a si a tarefa 
de restaurar a Nação na integridade de 
seus direitos, livrando-a do amargo fim que 
lhe estava reservado pelos vermelhos que 
haviam envolvido o Executivo Federal.”  
(O Globo – RJ  – 2 de abril de 1964).

10. “Lacerda anuncia volta do país à 
democracia.” (Correio da Manhã – RJ –  
2 de abril de 1964).

11. “A paz alcançada. A vitória da causa 
democrática abre o País à perspectiva de 
trabalhar em paz e de vencer as graves difi-
culdades atuais. Não se pode, evidentemente, 
aceitar que essa perspectiva seja toldada, 
que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o 
querem as Forças Armadas, assim o quer o 
povo brasileiro e assim deverá ser, pelo bem 
do Brasil.” (Editorial de O Povo – Fortaleza 
– 3 de abril de 1964).

12. “Ressurge a democracia! Vive a na-
ção dias gloriosos. Porque souberam unir-se 
todos os patriotas, independentemente das 
vinculações políticas simpáticas ou opinião 
sobre problemas isolados, para salvar o que 
é de essencial: a democracia, a lei e a ordem. 
Graças à decisão e ao heroísmo das Forças 
Armadas que, obedientes a seus chefes, 
demonstraram a falta de visão dos que ten-
tavam destruir a hierarquia e a disciplina, o 
Brasil livrou-se do governo irresponsável, que 
insistia em arrastá-lo para rumos contrários 
à sua vocação e tradições. Como dizíamos, 
no editorial de anteontem, a legalidade não 
poderia ter a garantia da subversão, a âncora 
dos agitadores, o anteparo da desordem. 
Em nome da legalidade não seria legítimo 
admitir o assassínio das instituições, como se 
vinha fazendo, diante da Nação horrorizada.” 
(O Globo – RJ – 4 de abril de 1964).

13. “Feliz a nação que pode contar com 
corporações militares de tão altos índices 
cívicos.” “Os militares não deverão ensarilhar 
suas armas antes que emudeçam as vozes da 
corrupção e da traição à pátria.”  (Estado de 
Minas – BH – 5 de abril de 1964).

14. “A Revolução democrática antece-
deu em um mês a revolução comunista.”  
(O Globo, 5 de abril de 1964).

15. “Pontes de Miranda diz que Forças 
Armadas violaram a Constituição para poder 
salvá-la!” (Jornal do Brasil – RJ – 6 de abril 
de 1964).

16. “Congresso concorda em aprovar Ato 
Institucional.” (Jornal do Brasil – RJ – 9 de 
abril de 1964).

17.  “Milhares de pessoas compareceram, 
ontem, às solenidades que marcaram a posse 
do marechal Humberto Castelo Branco na 
Presidência da República – O ato de posse 
do presidente Castelo Branco revestiu-se do 
mais alto sentido democrático, tal o apoio 
que obteve.” (Correio Braziliense – BR – 16 
de abril de 1964).

18. “Vibrante manifestação sem pre-
cedentes na história de Santa Maria para 
homenagear as Forças Armadas. Cinquenta 
mil pessoas na Marcha Cívica do Agradeci-
mento.” (A Razão – Santa Maria – RS – 17 
de abril de 1964). 

o GoVeRNo  
do pResideNTe casTelo 
BRaNco

Castelo montou a melhor equipe minis-
terial que já teve o país até hoje: Roberto 
Campos, Octávio Gouvêa de Bulhões, Luís 
Viana Filho, Milton Campos, Eduardo Gomes, 
Juracy Magalhães, Mem de Sá, Vasco Leitão 
da Cunha, Juarez Távora, Hugo Leme, Severo 
Gomes, Raymundo Moniz de Aragão, Pedro 
Aleixo, Arnaldo Sussekind, Walter Peracchi 
de Barcellos, Luiz Gonzaga do Nascimento 
e Silva, Zilmar Campos de Araripe Macedo, 
Raymundo de Brito, Daniel Faraco, Oswaldo 
Cordeiro de Farias e outros, todos de alto 
gabarito e grande competência.

As duas primeiras preocupações foram: 
regulamentar a nova forma de governo e 
resolver o problema da falta de recursos 
financeiros para os compromissos urgentes. 
Em relação à regulamentação, foi editado o 
Ato Institucional, que não tinha número, pois 
não deveria haver outros. Este ato foi aprova-

do pelo congresso. Os problemas financeiros 
ficaram a cargo dos ministros Roberto Cam-
pos e Octávio Gouvêa de Bulhões.

O Ato Institucional dava ao Presidente o 
direito de cassar, pelo prazo máximo de dez 
anos, direitos políticos de pessoas que pu-
dessem comprometer a segurança nacional. 
Como esse direito era limitado ao presidente 
em exercício, ele desapareceria brevemente, 
pois Castelo fez questão de deixar claro que 
ele apenas cumpriria o final do mandato rela-
tivo àquele quinquênio, isto é um ano e oito 
meses. Posteriormente, foi acrescentado um 
ano para permitir providências urgentes que 
estavam em curso. Ele governou, portanto, 
dois anos e oito meses.

Os problemas financeiros eram tão 
prementes que o governo esperava o 
recolhimento do IPI de algumas grandes 
empresas para liberar a folha de pagamento 
dos funcionários públicos. Para viabilizar 
a rolagem da dívida, Bulhões instituiu a 
correção monetária, pois, do contrário, não 
seria possível colocar títulos no mercado. 
Essa providência aliviou o caixa do Tesouro, 
mas criou um mecanismo que foi sendo aos 
poucos desvirtuado. No início, a correção 
monetária era limitada aos títulos públicos 
com prazo de resgate superior a um ano 
e às cadernetas de poupança, que tinham 
correções creditadas a cada seis meses. Em 
governos subsequentes, ela foi estendida a 
quase tudo e criou uma indexação indesejá-
vel. A inflação, que chegaria a 144%, acabou 
ficando em 40% no ano, graças a uma série 
de medidas de austeridade que foram im-
plantadas. No final do governo Castelo, ela 
estava em 20% ao ano, um dos menores 
níveis desde 1955. O PIB cresceu em 1964, 
em vez de diminuir. A dívida pública dimi-
nuiu. A credibilidade internacional do Brasil 
aumentou imensamente. Para ajudar a con-
trolar a inflação foi criado o Banco Central, 
e extinta a conta movimento com o Banco 
do Brasil. Infelizmente, alguns anos depois, 
essa conta foi recriada, e só foi definitiva-
mente extinta quando ficou claro que seria 
impossível controlar a inflação enquanto ela 
existisse, pois permitia, na prática, a emissão 
de moeda pelo Banco do Brasil. Foi também 
extinto o Imposto de Vendas e Consignações, 
substituído pelo ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços), que, 
mesmo não sendo ideal, foi um avanço 
para a época, sendo o primeiro imposto no 
planeta que incidia sobre o valor adicionado, 
em vez do valor da transação, pois os que 
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delfim neto
Presidente Costa e silva delfim Neto

incidem sobre o total da transação são im-
postos em cascata, que impedem a alocação 
ótima dos recursos produtivos. Em suma: o 
governo Castelo arrumou a área financeira, 
com isso viabilizando o crescimento que 
veio a seguir.

Castelo era um democrata e sofria 
cada vez que tinha de cassar alguém. Os 
direitistas, que dominavam o Ministério do 
Exército, exigiam uma série de cassações, 
a que Castelo procurava resistir, mas nem 
sempre era possível. Certa vez, surgiu a 
notícia de que estava havendo tortura em 
Recife. Castelo ficou indignado e mandou 
o general Ernesto Geisel apurar os fatos e 
impedir que isso fosse feito. Geisel voltou ao 
Rio e disse a Castelo que não havia tortura 
alguma. Não é verdade. Havia. Temos três 
hipóteses: ou Geisel não procurou apurar a 
fundo o problema, ou não teve competência, 
ou mentiu para Castelo. Prefiro ficar com a 
primeira hipótese. É conhecido o fato que 
Castelo mandou seu irmão devolver um 
carro que recebera de presente, dizendo que 
a dúvida é se ele seria preso.

O governo tinha forte apoio popular em 
1967, ano final do governo Castelo. Na elei-
ção em sufrágio universal para o Congresso, 
livre e totalmente limpa, feita naquele ano, a 
Arena, partido do governo, teve dois terços 
dos votos e ganhou o governo de todos os 
estados, também em sufrágio universal, me-
nos em Minas Gerais, onde foi eleito Israel 
Pinheiro, e no Rio de Janeiro, onde foi eleito 
Francisco Negrão de Lima pelo MDB.

A sucessão de Castelo foi uma briga de 
foice com os radicais de direita que domina-
vam o Ministério do Exército. Castelo queria 
ser sucedido por um civil e lutou pela candi-
datura de Bilac Pinto, Ministro do Supremo 
Tribunal. Não conseguiu, devido à oposição 
dos militares de direita. Tentou, a seguir, 
Pedro Aleixo, político mineiro, do grupo do 
Milton Campos. De novo não conseguiu. O 
máximo que conseguiu foi emplacar Pedro 
Aleixo como Vice-Presidente do Costa e 
Silva, imposto pelos generais que o cerca-
vam. Como a eleição era pelo Congresso, 
não havia muita chance de não ser eleita a 
dupla do governo. Todas essas informações 
me foram passadas pelo meu pai, chefe do 
gabinete no Rio de Janeiro do ministro da 
Justiça, Luís Vianna Filho.

O período do governo de Castelo era co-
nhecido na época como regime de exceção. 
Ele fazia questão deste nome. É claro que 
regime de exceção não deve durar muito.

Castelo plantou muito, mas não teve 
tempo para colher.

A partir daí, o rumo dos acontecimentos 
mudou inteiramente.

os GoVeRNos  
MiliTaRes seGUiNTes
o governo costa e silva

O governo Costa e Silva não tinha o 
mesmo nível do anterior. O ministério, 
ainda razoável, tinha dois nomes que se so-
bressaíram: Hélio Beltrão, do Planejamento, 
e Antonio Delfim Neto, da Fazenda, que 
continuou como Ministro da Fazenda nos 
governos seguintes.

O “MILAGRE” BRASILEIRO
Delfim “vendeu” ao governo a estratégia 

do “milagre econômico”, que não era ne-
nhum milagre. Foi viabilizado pela melhora 
no ambiente de negócios promovida pelo 
governo Castelo, que acabou com a estabi-
lidade no emprego, substituída pelo FGTS, 
pela extinção do imposto em cascata, e pela 
recuperação da credibilidade financeira do 
país, também devida ao governo Castelo. 

Além disso, Delfim estimulou as empresas 
a se endividar em dólar para fazer investi-
mentos e o próprio governo lançou títulos 
no exterior para obter recursos para grandes 
investimentos. Criando uma enorme dívida 
externa. Isso só foi possível pela credibi-
lidade que o país tinha alcançado. O país 
cresceu em ritmo chinês durante dez anos, 
com taxa média próxima de 10%, chegando 
a 14% em 1974. Isso proporcionou enorme 
crescimento econômico e grande melhora na 
infraestrutura, com aumentos consideráveis 
de produção em todas as áreas industriais 
e agrícolas.

Delfim se aproveitou dos efeitos positi-
vos conseguidos no governo Castelo para 
parecer que eram devidos à gestão dele. 
Arruinou os municípios menores quando 
propôs ao então presidente Geisel, e este 
decretou, a criação de salários para vereado-
res. Anteriormente, só as grandes metrópoles 
remuneravam os vereadores. 

Deve-se ainda creditar aos governos 
militares a criação da Embrapa, que tem 
viabilizado até hoje enorme aumento na 
produtividade agrícola, da Embraer, que 
exporta aviões para o mundo todo, do Pro-
álcool, que recuperou o cultivo e a indústria 

da cana e diminuiu a dependência do 
petróleo e muitas outras iniciativas. Mas a 
dívida externa, que tinha sido reduzida pelo 
governo Castelo aumentou enormemente, 
pois “o milagre” era uma estratégia muito 
arriscada que se baseava na premissa de 
que o crescimento da economia permitiria 
saldar a vultosa dívida externa.

 Os militares aceitaram bem a estratégia 
do Delfim porque como não possuíam a 
legitimidade política procuraram obter a 
legitimidade por meio do progresso econô-
mico. Com os dois choques do petróleo, que 
multiplicou por mais de dez os preços desta 
commodity, houve um recrudescimento da 
inflação no mundo todo e os Estados Unidos 
aumentaram os juros exponencialmente 
para combater essa inflação. O Brasil, nessa 
época, importava 70% do petróleo que 
consumia e ficou sem divisas para rolar a 
dívida e importar. 

A Petrobras tinha muitos empregados 
desnecessários, como geralmente ocorre 
nas empresas públicas, e não investiu ade-
quadamente em prospecção e o monopólio 
impedia que outras empresas o fizessem. 
Para não evidenciar as deficiências operacio-
nais da monopolista, o governo descartou a 

necessidade de racionamento de gasolina. 
Sem poder rolar a dívida externa, em virtude 
do aumento dos juros e precisando importar 
gasolina, o país acabou desembocando na 
década perdida, e a necessidade de com-
pletar grandes obras em andamento, como 
Itaipu e Tucuruí, aumentou fortemente a in-
flação. Um governo que se instalou no poder 
para evitar o comunismo foi um dos mais 
estatizantes que o país já teve, especialmente 
no período de 1970 até 1980.

a ruptura institucional
O Presidente Castelo Branco faleceu em 

trágico acidente de aviação, até hoje não 
muito bem explicado. Se ele estivesse vivo, 
os acontecimentos que se seguiram dificil-
mente ocorreriam. 

O pior viria depois. Em dezembro de 
1968, foi decretado o famigerado Ato Institu-
cional nº 5, como reação ao recrudescimento 
da guerrilha, que havia ampliado seu volume 
de ações desde meses antes. Pior ainda, com 
o falecimento de Costa e Silva, em vez de 
assumir o Vice-Presidente Pedro Aleixo, que 
havia sido contrário ao AI-5, assumiu, manu 
militari, uma Junta Militar, sem nenhum 
respaldo jurídico institucional, que tornou 

o governo mais ditatorial, voltando as cas-
sações, agora sob o arbítrio de presidentes 
mais autoritários, fechando o congresso por 
determinado período e limitando as liberda-
des individuais e de expressão, que já tinham 
sido reduzidas pelo AI-5.

a oposição ao ReGiMe
A oposição ao governo se dava em 

duas frentes: a frente revolucionária, com 
a guerrilha urbana e a do Araguaia, e a 
frente política, comandada pelos deputados 
Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, que 
lideravam o MDB.

a guerrilHa
A guerrilha tinha conotação nitidamen-

te marxista e lutava pela implantação do 
comunismo no Brasil. No governo João 
Goulart, já existiam campos de treinamento 
de guerrilha no Brasil. Em 4 de dezembro 
de 1962, o jornal O Estado de São Paulo 
noticiou a prisão de diversos membros das 
famosas Ligas Camponesas, fundadas por 
Francisco Julião, num campo de treinamento 
de guerrilhas, em Dianópolis, Goiás. Ima-
ginar que uma guerrilha liderada por um 
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Francisco Julião (à esquerda) contou com o aplauso de Fidel para a Ligas Camponesas

o livro de Jacob gorender e participantes da guerrilha do araguaia

grupo de revolucionários treinados em Cuba, 
na China e na União Soviética e usando 
armas soviéticas lutava pela democracia 
é totalmente ingênuo, pois seus patronos 
tinham ditaduras muito piores que a nossa. 
O número de condenados à morte nesses 
três países é assustador: foram 20 milhões 
na Rússia, 65 milhões na China e 17 mil 
fuzilamentos em Cuba.

Aliás, o professor Aarão Reis, antigo 
revolucionário, atual professor da Univer-
sidade Federal Fluminense, em honesta e 
sincera declaração, disse que eles realmente 
lutavam pela implantação do comunismo e 
não pela democracia como querem inventar 
atualmente. Como o comunismo se revelou 
uma completa idiotice, os comunistas daque-
la época têm vergonha de dizer que eram 
adeptos dessa utopia e mentem dizendo que 
eram democratas. 

É preciso não esquecer que, naquela 
ocasião, a União Soviética ainda não havia 
desmoronado. Ela desmoronou quando 
a economia ficou mais diversificada e a 
facilidade das comunicações dificultava a 
repressão, mas isto só ocorreu na década de 
1980, quando o planejamento central, que 
sempre foi difícil, ficou impossível. Enquanto 
ela construía grandes hidrelétricas e usinas 
de aço, conseguiu crescer, mas a partir do 

momento em que o desenvolvimento reque-
ria a coordenação centralizada de centenas 
de milhares de empresas, o crescimento 
estancou. Na década de 1960, ela disputava 
com os Estados Unidos a corrida do espaço. 
Ela lançou o primeiro satélite em 1957 e 
só perdeu a corrida para a lua porque os 
Estados Unidos tinham uma tecnologia mais 
avançada e um PIB muito maior e canaliza-
ram muitos recursos para essa disputa.

Estudei nos Estados Unidos nessa oca-
sião, assisti a palestras de Werner Von Braun 
e vi nos centros de processamento de dados 
da NASA, que ficavam ao lado da nossa 
universidade, a quantidade de cientistas 
trabalhando nesse programa. A corrida arma-
mentista era também uma disputa desigual, 
pois o parque industrial americano era muitas 
vezes maior e dispunha da liderança tecnoló-
gica, por isso a União Soviética exauriu seus 
recursos nessa corrida e não pôde investir 
em projetos econômicos com bom retorno. 
Ser comunista na década de 1960 não era a 
completa idiotice que é hoje, pois as razões 
do fracasso não estavam ainda óbvias para 
o grande público. Só quem conhecia os me-
canismos de produção e de distribuição e a 
complexidade da sua coordenação, ou que 
conhecia os trabalhos de Hayek, provando 
a óbvia necessidade de descentralização das 

decisões, é que já sabia antecipadamente a 
impossibilidade dessa utopia funcionar.

O primeiro grupo de 10 membros do Par-
tido Comunista do Brasil – então partidário 
da chamada linha chinesa de guerra popular 
prolongada para a tomada do poder – viajou 
para a China ainda no governo João Goulart, 
em 29 de março de 1964, a fim de receber 
treinamento na Academia Militar de Pequim. 
Até 1966 mais duas turmas foram a Pequim 
com o mesmo objetivo (livro Combate nas 
Trevas, de Jacob Gorender). No regresso 
da China, esses militantes, e outros, foram 
mandados, a partir de 1966, para a selva 
amazônica a fim de criar o embrião da guerra 
popular prolongada que resultou naquilo que 
ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, 
somente descoberto pelas Forças Armadas 
em abril de 1972, graças à prisão de um 
casal, no Ceará, que havia abandonado 
a área, desertando. Alguns argumentam 
que a guerrilha do Araguaia jamais teria 
condições de conquistar Rio de Janeiro ou 
São Paulo, mas se eles conquistassem uma 
base no norte, a União Soviética viria em seu 
apoio, criando um enclave comunista que só 
poderia ser debelado com uma guerra de 
grandes proporções.

A guerrilha, longe de ajudar a demo-
cracia, só piorou a situação, retardando sua 

implantação. Os métodos violentos usados 
pela guerrilha serviam de justificativa para 
a violência da sua repressão. Os guerrilhei-
ros assassinaram mais de cem inocentes, 
sequestraram vários, assaltaram bancos 
e residências. Isto é atitude de quem luta 
pela democracia? Cumpre lembrar que eles 
assassinaram o adido militar americano e 
sequestraram os embaixadores dos Estados 
Unidos e da Suíça, mas não tocaram num só 
fio de cabelo dos representantes da União 
Soviética. Uma frase altamente edificante: 
Quero deixar claro que admito a pena de 
morte em uma única exceção: no decorrer 
da guerra de guerrilhas. Seu autor? Frei 
Betto, em seu livro Nos Bastidores do So-
cialismo, página 404.

Amplos setores da mídia e toda a es-
querda vêm difundindo por todos esses 
anos a versão de que a resistência armada 
à ditadura no Brasil dos anos 60, foi uma 
resposta ao Ato Institucional nº 5, que fe-
chou o regime. Isso não é verdade, pois o 

Ato Institucional nº 5, que fechou o regime, 
foi assinado em 13 de dezembro de 1968. 
Antes disso, a esquerda armada já havia 
atirado uma bomba no Aeroporto dos Gua-
rarapes, em 25 de julho de 1966, matando 
um jornalista e um Almirante e ferindo um 
General. Já havia atirado um carro-bomba 
contra o Quartel-General do II Exército, em 
São Paulo, matando o soldado sentinela 

Mario Kosel Filho, em 26 de junho de 1968. 
Já havia assassinado, ao sair de casa, na 
frente de seus filhos, o Capitão do Exército 
dos EUA Charles Rodney Chandler, adido 
militar na embaixada americana. Antes do 
Ato Institucional nº 5, guerrilheiros do PC 
do B, chegados da China em 1966, já se 
encontravam no Brasil Central preparando 
a Guerrilha do Araguaia. Em 1968, antes, 
também, do Ato Institucional nº 5, o Major do 
Exército da Alemanha Edward Von Wester-
nhagen, que cursava a Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército, na Praia Verme-
lha, Rio de Janeiro, foi morto na rua por um 
grupo do Comando de Libertação Nacional 
(COLINA), constituído por dois ex-sargentos, 
um da Aeronáutica e outro da Polícia Militar 
do Rio de Janeiro, sendo o crime, na época, 
atribuído a marginais. Ele foi morto por ter 
sido confundido com o capitão do Exército 
boliviano Gary Prado, que participou da ca-
çada a Che Guevara, no ano anterior, em seu 
país, e que, por isso, deveria ser justiçado. 

(livros: A Esquerda Armada no Brasil, e Me-
mórias do Esquecimento, de Flávio Tavares). 
Che Guevara, falando aos jovens, em 1962, 
proclamou esta barbaridade: “Os melhores 
dias da vida de um jovem são aqueles em 
que vê suas balas atingirem o inimigo!”

A reação do governo foi também violen-
ta, com prisões sem mandado judicial, tortu-
ras, assassinatos e até sumiço dos cadáveres. 

Violência gera a violência. Houve muitos 
abusos injustificáveis, mas numa guerra, que 
é o que existia na época, é difícil coibi-los. 
Pior que os abusos foi o ato tresloucado de 
alguns militares desequilibrados que, agindo 
por conta própria, tentaram colocar bombas 
em evento no Rio Centro, sendo punidos pela 
sua própria incompetência. Essa guerrilha 
foi o pretexto usado pelos militares para 
ficarem mais tempo no poder, alegando 
que precisavam debelar os focos rebeldes 
antes de voltar à democracia. Não creio que 
isso seja válido, acho que uma democracia 
plena teria até melhores condições de vencer 
esses rebeldes. Além disso, seria mais difícil 
aliciar guerrilheiros, inclusive alguns poucos 
inocentes úteis ingênuos, para lutar contra 
um governo democrático. Situações quase 
idênticas ocorreram em toda a América 
Latina, e de forma muito mais violenta na 
Argentina e no Chile, pois o que lastreava 
essa situação era, como dissemos, a guerra 
fria entre as potências nucleares.
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*Engenheiro e Professor Universitário

ulysses guimarães e 
Tancredo Neves (abaixo)

O planejamento central permitiria vencer o 
subdesenvolvimento. A ilusão se foi com o 
colapso soviético, em 1991. Há que enterrar 
a velha ideia do “projeto nacional”. Caberia 
pensar em outro projeto, o de mobilizar 
a sociedade para vencer, no máximo em 
uma geração, o desafio da melhoria da 
qualidade da educação.”

O atual governo está promovendo uma 
completa lavagem cerebral na juventude, 
retratando uma imagem perversa do regime 
militar, salientando apenas seus aspectos 
negativos, sem mencionar o caos em que 

sido seguir o plano do Presidente Castelo 
Branco. Seus sucessores cometeram erros 
que Castelo teria evitado se estivesse vivo. 
O regime militar foi provavelmente o mais 
triste período da nossa história republicana, 
com uma guerra fratricida que reproduziu 
no nosso país a guerra não tão fria das 
potências nucleares.

Terminada a guerra, a reconciliação é 
fundamental para a paz e o progresso do 
país. Em 1985, reconhecendo que o papel 
dos militares no poder havia sido cumpri-
do e cedendo às aspirações populares, o 

um lado. Porque a esquerda, amargurada 
pela derrota e pela pequenez moral de seus 
líderes nada mais fez nos anos que se segui-
ram, do que pisar na memória de suas Forças 
Armadas. E assim seguem fazendo. Jogando 
na lama a honra dos que tombaram por este 
país nos campos de batalha. E contaminando 
a maneira de pensar daqueles que cresce-
ram ouvindo as tolices ditas pelos nossos 
comunistas. Comunistas que amam Cuba e 
Fidel, mas que moram nas suas coberturas 
e dirigem seus carrões. Bem diferente dos 
nossos militares, diga-se de passagem.

Graças a eles, nossa juventude sente repul-
sa pela autoridade. Acha bonito jogar pedras 
na Polícia e acha que qualquer ato de disciplina 
encerra um viés repressivo e antilibertário. É 
uma total inversão de valores. O que explica, 
de qualquer forma, a maneira como tratamos 
os professores e os idosos no Brasil.

Então, neste 31 de março, celebrarei 
aqueles que se levantaram contra o mal 
iminente. Celebrarei os que serviram à Pátria 
com honra e abnegação. Celebrarei os que 
honraram suas estrelas e divisas e não dei-
xaram nosso país cair nas mãos da escória 
moral que, anos depois, o povo brasileiro 
resolveu por bem colocar no Poder.”

Qual o motivo do patrono do nosso 
exército Luiz Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, ser conhecido  como o 
Pacificador? Não é apenas porque venceu 
todas as rebeliões no começo do segundo 
império: a balaiada, a sabinada, a praieira, a 
farroupilha e, mais tarde, a guerra contra o 
Paraguai. A razão é que além de ser um óti-
mo estrategista e ganhar todas as batalhas, 
terminada a guerra, chamava os vencidos, 
ouvia seus líderes, cedia onde era possível 
e incorporava-os aos vencedores.

Os países democráticos e capitalistas 
conseguiram sair da crise econômica da dé-
cada de 1980 mediante transformações nos 
seus sistemas. Esses países vão novamente 
superar a crise atual e voltar a crescer no 
futuro. A rigidez dos países comunistas, com 
seus dogmas religiosos e sua centralização 
exagerada, tornou impossível uma reinven-
ção. Hoje o PIB da Rússia é menor que o do 
Brasil e é apenas pouco mais de um décimo 
do PIB dos Estados Unidos. O mundo multi-
polar revelou-se propício ao progresso e ao 
desenvolvimento tecnológico, facilitando a 
democracia, a globalização, as comunica-
ções e as liberdades individuais. n

a oposição deMocRÁTica
A verdadeira oposição, que conseguiu, 

finalmente, a volta à democracia foi a oposi-
ção política, liderada por Ulysses Guimarães 
e Tancredo Neves. Além desses dois líderes, 
esse grupo contava com muitos políticos 
importantes: André Franco Montoro, Jarbas 
Vasconcelos, Almino Afonso, Mário Covas, 
Orestes Quércia, Alberto Goldman, Saturnino 
Braga, José Gregori, Sérgio Mota, Dante de 
Oliveira, Itamar Franco, Affonso Camargo, 
Teotônio Vilela, Fernando Lyra, Pimenta da 
Veiga, Roberto Gusmão, Pedro Simon, Fran-
cisco Dornelles, Fernando Henrique Cardoso, 
José Serra, Francisco Weffort, Paulo Brossard, 
César Maia, Marcelo Alencar, Miguel Arraes 
de Alencar, Francisco Negrão de Lima, Edu-
ardo Matarazzo Suplicy, Aloízio Mercadante 
e dezenas de outros. Alguns desses tinham 
sido afastados do convívio político por auto-
exílio em 1964, outros, em virtude do AI-5 e 
outros continuaram militando durante todo o 
período militar. Alguns políticos que haviam 
apoiado o governo Castelo filiaram-se depois 
ao MDB, entre eles destaca-se Severo Go-
mes, que foi ministro do Castelo e passou a 
ser quase o alter ego de Ulysses. Este grupo 
procurava aproveitar todas as oportunidades 
para abrir brechas no sistema. Assim, Ulysses 
candidatou-se à presidência em 1974, em 
oposição a Geisel. Como a eleição era pelo 
Congresso, não haveria chance de ser eleito, 
mas ficava marcada a posição.

Muitos militares legalistas, que apoiaram 
Castelo, deixaram de apoiar o governo e 
perderam comandos. Foi o que ocorreu com 
meu sogro, que ocupou uma das diretorias 
mais importantes do Ministério da Aeronáutica 
no governo Castelo, mas não aceitava mais 
continuar apoiando o regime depois do AI-5. 
O brigadeiro Eduardo Gomes, Ministro da Ae-
ronáutica do governo Castelo, passou a fazer 
franca oposição ao governo, concentrando 
suas baterias no Ministro da Aeronáutica e no 
seu terrível chefe de gabinete Burnier, respon-
sável pelo sequestro e sumiço do engenheiro 
Rubens Paiva e por ordens insensatas dadas 
ao tenente Sérgio, apelidado de Sérgio Ma-
caco, que teve o bom senso de não cumprir, 
baseado na premissa que ordem errada não 
se cumpre. Por isso foi julgado por um grupo 
de brigadeiros, escolhidos a dedo pelo ministro 
da Aeronáutica para condená-lo, mas que não 
tiveram condições de fazê-lo, em parte graças à 
ajuda que o tenente Sérgio teve do brigadeiro 
Eduardo Gomes e outros que o seguiam.

Enquanto vivíamos o “milagre”, na 
década de 1970, era difícil qualquer apoio 
popular à oposição, como ficou demonstrado 
pelo voto popular nas eleições livres que se 
sucederam, mas, a partir de 1980, quando 
o choque de petróleo e a impossibilidade de 
rolar a dívida causaram a década perdida 
e a inflação galopante, a oposição ganhou 
força e várias eleições, e pôde aumentar a 
pressão pelas mudanças. O governo Geisel e, 
mais fortemente, o governo Figueiredo, que 
governou sem a blindagem do AI-5, preo-

cuparam-se em pavimentar o caminho para 
a volta à democracia, com a Lei da Anistia, 
amplamente negociada com a oposição. No 
governo Médici seria impensável um movi-
mento popular do tipo Diretas já, totalmente 
aceito pelo governo Figueiredo, embora sem 
concordar com a sua reivindicação.

a siTUação aTUal
O tempo passa e os que se dizem de 

esquerda no Brasil estão, atualmente, mais 
próximos do autoritarismo do que da de-
mocracia. O ministro Delfim Neto, czar da 
economia no período mais autoritário do 
regime militar, é hoje um dos “gurus” do 
governo esquerdista, que busca cada vez 
mais poder. Além das frustradas tentativas 
de censurar a imprensa, o governo, dito 
de esquerda, tem, visivelmente, um viés 
estatizante na economia. Diz a este respei-
to Maílson da Nóbrega em recente artigo: 
“Voltou-se a falar em “projeto nacional”. O 
governo apontaria rumos para o país, fixaria 
metas e indicaria o que se espera do setor 
privado. É surpreendente, mas a visão de 
que o estado deve liderar o desenvolvi-
mento ainda permeia as discussões sobre a 
economia em segmentos do empresariado 
e da esquerda. A ideia é típica de regimes 
autoritários. Nasceu na União Soviética em 
1928 no plano lançado por Josef Stalin.  

estava o país em 1964, sem dizer que a 
esquerda também preparava um golpe 
para implantar o comunismo, escondendo 
os crimes dos revoltosos, omitindo o apoio 
popular que teve o movimento e o apelo da 
sociedade pela ação dos militares na ocasião 
e também sem mostrar os efeitos positivos 
na economia, especialmente nos primeiros 
anos do regime militar. Se há algo em que 
o atual governo é extremamente eficiente é 
na propaganda, sem nenhum compromisso 
com a verdade. Ele procura reescrever a his-
tória alterando fatos notórios. Este governo 
transformou o Brasil no maior cobrador de 
impostos do planeta, investe pouquíssimo 
e procura esconder os inúmeros escândalos 
em que está envolvido. Seu objetivo único 
é a manutenção do poder: só estão preocu-
pados com as próximas eleições.

O movimento de 1964 foi um mal neces-
sário para evitar outro muito pior, mas não 
deveria ter durado vinte anos. O certo teria 

presidente Figueiredo patrocinou a volta à 
democracia. Prefiro terminar com as palavras 
de Alexandre Garcia:

Não há heróis numa guerra. Menos ainda 
quando ela é travada entre irmãos. E uma 
coisa que se aprende na caserna é respeitar o 
inimigo. Respeitar o inimigo não é deixar, por 
vezes, de puxar o gatilho. Respeitar o inimigo 
é separar o guerreiro do homem. É tratar com 
nobreza e fidalguia os que tentaram te matar, 
tão logo a luta esteja acabada. A lei de Anistia 
é um perfeito exemplo dessa nobreza a que 
me referi. Porque o lado vencedor (sim, quem 
fica 20 anos no poder e sai porque quer, 
definitivamente é o lado vencedor) concedeu 
perdão amplo e irrestrito a todos os que parti-
ciparam da luta armada. De lado a lado. Sem 
restrições. Como deve ser entre cavalheiros. 
E por pressão de Figueiredo, ressalto, desde 
já. Porque havia correntes pressionando por 
uma anistia mitigada.

Esse respeito, entretanto, só existiu de 
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realIzações

a
s gerações atuais precisam co-
nhecer e estudar a importância 
fundamental das realizações 
dos governos militares (1964-
1985) para a estruturação do 
país e em suporte ao seu desen-

volvimento, sob pena de incorrer no pecado 
de ingratidão histórica.

Não se trata aqui de nenhum debate ide-
ológico. Tratamos de fatos concretos dentro 
de uma realidade pura, com o propósito de 
que o leitor encontre as pistas e orientações 
que o permitam aprofundar seus estudos 
sobre um período difícil para o Brasil, e que 
lhe permita conclusões competentes.

Além das graves questões políticas, 
decorrentes de efeitos internacionais, é ne-
cessário que se considere as reais condições 
físicas do país. Suas deficiências, seu atraso 
econômico, sua carência de todos os meios. 
Leve em conta que, na época, não se chega-
va  nem se falava com a maioria dos pontos 
do Brasil senão com enorme sacrifício.

Não havia estradas, energia, comunica-
ção, indústria, mercado, conhecimento, e, 
acima de tudo, não havia mentalidade nem 
liderança para o progresso.

Talvez, por ironia do destino, a nossa 
quota da violência que então ocorria no 
mundo tenha sido um  benefício por acordar 
o país. A verdade é que a reação da nação 
gerou a vontade e a oportunidade de criação 
das bases para o desenvolvimento, mudando 
o Brasil para melhor.

Apresentamos a seguir uma relação das 
realizações fundamentais construídas no 
período, ressaltando-se a sua abrangência 
e essencialidade. Vamos construir nossos 
comentários tratando de Energia, Petróleo, 

sÍntese
das realizações 

• ENERGIA 
• usina hidroelétrica de itaipu

• usina de tucurui
• usinas de ilha solteira e Jupiá  

• usinas Nucleares
• PETRÓLEO

• TRANSPORTES
• transporte terrestre
• transporte Marítimo

• aeroportos
• Ferrovias

• TELECOMUNICAÇÕES
• INDÚSTRIAS DE BASE

• AGRICULTURA
• OUTRAS INICIATIVAS

GoVeRNos MiliTaRes 
Transporte, Telecomunicações, Indústrias de 
Base, Agricultura, além de outros pontos.

eNeRGia
A energia é, dentre todos os fatores de 

desenvolvimento, o elemento principal que 
condiciona todos os demais.

O Brasil não foi dotado de grandes re-
servas do carvão vegetal que sustentou no 
século XIX a revolução industrial

A solução estava nas alternativas hidro-
eletricidade e petróleo, as quais foram ala-
vancadas com o capital externo disponível. 
Assim foram construídas diversas usinas 
hidroelétricas, entre as quais destacamos as 
gigantescas Itaipu, Tucuruí, e o conjunto Ilha 
Solteira e Jupiá.

  
usina hidroelétrica de itaipu

A usina de 14 GW foi construída no Rio 
Paraná, no período de 1975 até 1982, em 
projeto conjunto Brasil/Paraguai. Sua barra-
gem é maior do que a de Três Gargantas da 
China e seu lago de 1.350 km quadrados, 
na divisa com o Paraguai, abrange os muni-
cípios de Foz de Iguaçu e Guaira no Brasil e 
Ciudad Del Este no Paraguai.

Tem instalados 20 geradores de 700 
mw cada, totalizando a capacidade de 
14gw de geração. O seu nome Itaipu foi 
tirado da Ilha que havia nas proximidades 
que significa em Tupi Guarani “pedra onde 
a água faz barulho”.

Foram usados para a construção 40.000 
trabalhadores diretos. Para o material, 
foram usados 12.570.000 metros cúbicos 
de concreto (o equivalente a 210 estádios 
Jornalista Mário Filho e uma quantidade de 
ferro equivalente a 380 Torres Eiffel.

aNTôNio TâNgari FiLHo* Comparando a construção da hidrelétrica 
de Itaipu com o Eurotúnel (que liga França e 
Reino Unido sob o Canal da Mancha) foram 
utilizados 15 vezes mais concreto e o volume 
de escavações foi 8,5 vezes maior.

Fonte: Wikipédia

usina de tucuruí
A Usina de Hidrelétrica de Tucuruí é 

uma central  hidroelétrica no Rio Tocantins, 
no município de Tucuruí (a cerca de 300km 
ao sul de Belém), no estado do Pará, com 
uma capacidade  geradora instalada de 
8.370 MW.

Tucuruí é a maior usina hidroelétrica 
100% brasileira em potência. (A usina de 
Itaipu tem potência instalada maior, 14.000 
MW, mas é dividida entre o Brasil e o Pa-
raguai). Seu vertedouro, com capacidade 
para 110.000 m3/s, é o segundo maior do 
mundo. A construção foi iniciada em 24 de  
novembro de 1974.

A usina foi inaugurada em 11 de novem-
bro de 1984 pelo presidente João Figueiredo, 
com capacidade de 4000 MW, ampliados 
em meados de 2010 para 8.370 MW.

Fonte: Wikipédia

no 
brasiL

eis o que Fizeram
os

usina  
hidroelétrica 

de itaipu

usina 
de Tucuruí
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usina 
de angra 1 Ponte Presidente Costa e silva,

mais conhecida como a Rio-Niterói

o porto 
de aratu, 
na Bahia

inauguração da 
plataforma P-52,
da Petrobras,
na Bacia de Campos

usinas de ilhas solteira e Jupiá
A usina hidroelétrica de Ilha Solteira foi 

inaugurada em 1978 e tem a capacidade de 
geração de 3.444 MW

Forma com a Hidrelétrica de Jupiá um 
dos maiores complexos hidroelétricos do 
mundo.

A usina de Jupiá, concluída em 1974 
possui uma potência instalada de 1.551 MW.

usinas nucleares
Ainda nos Governos militares foi projeta-

da a construção de três  usinas para produ-
ção de energia nuclear, duas em operação.

A usina Angra 1 foi inaugurada em 
1984, a usina Angra 2 em 2001 e a usina 
Angra 3, cujo início foi em muito retardado, 
tem previsão de operação somente para 
2016. Essas usinas são operadas pela Ele-
tronuclear.

As duas usinas em operação produziram  
em 2012 o recorde de 15.644 milhões de 
mega watts/hora de energia elétrica, cerca 
de 3% da demanda atual de energia elétrica 
do país. O programa de construção de outras 
usinas em localidades diferentes de Angra 
está paralisado, em razão de discussões 
quanto a sua necessidade e quanto à segu-
rança. Enquanto isso o Brasil vem deixando 
de ter um maior percentual de energia limpa 
na sua Matriz Energética, em razão dos cons-
tantes adiamentos e paralisações.

peTRÓleo
A Petrobras é, por lei, a detentora do 

monopólio da exploração do petróleo no 
Brasil desde 1953, sendo esse monopólio 
estendido em 1963 à importação e expor-
tação, inclusive de seus derivados.

Essa empresa aumentou a produção de 

75 mil barris/dia de petróleo em 1964 para 
750 mil baris/dia em 1985.

A razão desse incremento está na des-
coberta e exploração do petróleo no mar, 
cujo início data de 1968 com as perfurações 
em Sergipe efetuadas pela Plataforma1, 
construída no Brasil.

Descobriu-se, em 1974, petróleo na Ba-
cia de Campos, no Campo de Garoupa.

O governo federal, em 1985, autorizou a 
participação de empesas privadas na pesqui-
sa com contratos de cláusulas de risco.

O primeiro campo gigante foi descoberto 
em 1984 – Albacora, com produção de 500 
mil barris/dia.

A Petrobras desenvolveu sua  própria 
tecnologia, apoiada no CENPES (Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras) 
criado em 1968, no campus da UFRJ.

TRaNspoRTes
rodoviário

Os governos brasileiros, a partir da cons-
trução de Brasília optaram pela priorização 
do transporte rodoviário, como meio de 
construção mais rápido e menos custoso 
para atender à  urgente necessidade de liga-
ções e acesso às diversas regiões do país.

Era fundamental a criação de meios para 
o escoamento da produção agrícola e para 
a circulação de matérias-primas.

Novo PNV (Plano Nacional de Viação) 
foi instituído em 1964 com a meta de 
extensão da malha rodoviária para 53 mil 
quilômetros até 1970.

Extraímos alguns eventos selecionados 
que ilustram a evolução das rodovias do 
país no período militar.

1965 – Inauguração da Ponte da Ami-
zade ligando Brasil ao Paraguai.

1970 – Entregue ao tráfego a ligação 
Porto Velho-Rio Branco.

1972 – Inauguração de 1254 km da 
Transamazônica entre Estreito-Itaituba (PA).

1973 – Prontificação do trecho da BR 
101 entre Vitória e Salvador.

1974 – Inauguração da Ponte Presiden-
te Costa e Silva, ligando o Rio de Janeiro a 
Niterói.

Término da pavimentação das Rodovias 
Belém-Brasilia e Belém São Luiz

1976 – Inauguração da Rodovia dos 
Imigrantes (SP)

1978 – Inauguração da Rodovia dos 
Bandeirantes (SP)

transporte marítimo
O esforço da frota da Marinha Mercante 

Brasileira elevou-se de um milhão para 
quatro milhões de TDW.

A revitalização de antigos,  e a implantação 
de novos de estaleiros de construção naval, 
iniciou um ciclo virtuoso para a Construção 
Naval. Para isto em muito contribuiu o Fundo 
de Marinha Mercante (FMM) gerido pelo BN-
DES, e que foi criado em 1958. Esse Fundo tem 
por fonte de receita o Adicional sobre Fretes 
Marítimos em situações definidas por lei.

importações usa a via marítima, este acrés-
cimo se refletiu nos recursos disponíveis no 
FMM. Essa maior disponibilidade permitiu 
o financiamento de cada vez mais navios, 
formando-se o elo “transporte marítimo X 
FMM X estaleiros X armadores”, infelizmente 
rompido posteriormente.

A década de 1970 é considerada a de 
melhor desempenho da Marinha Mercante 
Nacional, com 58% dos produtos transpor-
tados em navios nacionais e 42% em navios 
estrangeiros.

Este percentual foi decrescendo a 
partir  da década de 1980,  e chegou 
em 1998 a ser de apenas 6% em navios 
nacionais, e o restante transportado por 
navios estrangeiros, afretados ou de ban-

deira de conveniência. Em 2001 a frota 
da Marinha Mercante Brasileira ocupava 
o 19º lugar, quando chegou a ficar entre 
as 10 primeiras.

Esse modesto 19ª lugar é incompatível 
como uma nação que ocupa o 8º lugar no 
ranking das economias mundiais.

Foram construídas no período 4 novos por-
tos e recuperados outros 20. Ressaltamos:

• O Porto de Aratu, inaugurado em 1975, 
e responsável por mais da metade do modal 
marítimo da Bahia.

A exportação brasileira cresceu de 
1,5 bilhões de para 35 bilhões de dólares 
nos 21 anos dos Governos militares, com 
aumento proporcional no valor das importa-
ções. Como a maior parte das exportações/

• O Porto do Forno em Arraial do Cabo-RJ, 
inaugurado em 1972.

• O Porto de Tubarão, na parte continen-
tal do município de Vitória, ES, inaugurado  
em 1966.
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investimentos, assim como a ingerência 
externa, como é o caso da Venezuela na refi-
naria Abreu e Lima, em Ipojuca/Recife, PE.

Aquele país assumiu compromissos 
financeiros através da sua empresa de pe-
tróleo PDVSA, ainda não cumpridos. 

Sintetizando, em 2005 foi decidida a par-
ceria Petrobras x PDVSA e, em 2008, assinado 
o contrato de participação entre as duas em-
presas, com previsão de operação da refinaria 
em 2011. O demorado embate Petrobras x 
PDVSA fez que a inauguração fosse adiada 
para o primeiro trimestre de 2015. 

Enquanto isso, a Petrobras tem sido 
obrigada a importar gasolina, pois a sua 
capacidade de refino está esgotada.

O aumento da produção de 
energia elétrica, do  aço, a indús-
tria petroquímica, a abertura e  
melhoria dos portos assegurou à  
iniciativa privada as condições de 
expansão e crescimento de suas 
atividades.

Aumentou significativamente 
nesse período a produção de aço, 
ferro-gusa, laminado, cimento e 
petróleo.

O crescimento industrial foi 
sustentado pelo aumento da capa-
cidade aquisitiva das classes média 
e alta, através de financiamentos.

As exportações de produ-
tos industrializ dos e semi-in-
dustrializados foram, em 1979,

era necessário agendar junto à Companhia 
telefônica dia e hora para fazer a ligação, 
muitas vezes sem sucesso

Sem essa estrutura básica  
não teria sido possível ao Brasil 
chegar à situação atual

aeroporto de Guarulhos, sP

Polo petroquímicos de Cubatão

aeroportos
• O Aeroporto Internacional do Galeão, 

atual Antônio Carlos Jobim foi fundado 
em 1977, foi idealizado com um novo 
conceito de instalações aeroportuárias e 
de proteção ao  voo.

• O Aeroporto de Guarulhos foi inaugu-
rado em 20 de janeiro de 1985, recebendo 
inicialmente voos internacionais. Esse Ae-
roporto movimentou em 2013 trinta e seis 
milhões de passageiros.

• O Aeroporto Internacional Eduardo Go-
mes, inaugurado em Manaus em 1976.

• O Aeroporto Internacional de Belo Hori-
zonte, em Confins, inaugurado em 1984.

Esses aeroportos e outros foram 
administrados pela INFRAERO (Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), 
fundada em 1972.

Ferrovias
Uma das queixas mais recorrentes e 

divulgadas pela mídia é o Custo Brasil, prin-
cipalmente com relação às exportações.

O escoamento da produção necessita 
de vias de transporte rodoviário, ferroviário, 
marítimo, fluvial, e,  em muitos casos,  aéreo. 
Durante os 21 anos dos Governos militares 
essa foi uma preocupação constante quanto 
à expansão e investimentos. Excetuando-se 
a malha ferroviária, que no século XX so-
freu, não só no Brasil, mas em boa parte do 
mundo uma concorrência das rodovias, pelo 
menor investimento exigido na construção e 
manutenção, e pelos baixos preços do barril 
de petróleo. Os investimentos foram mais 
modestos, ficando o transporte ferroviário 
quase que adstrito às regiões urbanas, metrô 
e trens interurbanos.

São mencionadas a seguir as principais 
realizações dos Governos militares na infra-
estrutura ferroviária. 

Ferrovia da soja
Investimento vital para o “boom” da 

produção e exportação que não parou de 
crescer até os dias atuais.

Ferrovia do aço
Importante via de escoamento da pro-

dução mineral de Minas Gerais para o porto 
de Vitória.

Ampliação da rede ferroviária para 11 
mil km. Realmente um aumento pequeno, 
pelas razões acima mencionadas. Talvez 
pelos mesmos motivos, ainda não foi con-
cluída a Ferrovia Norte-Sul, carro chefe do 

Governo Sarney.
Registramos ainda a implantação dos 

metrôs de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife.

TelecoMUNicaçÕes
Quem morou fora do eixo Rio de Janeiro/

São Paulo na década de 1960 sabe como 
era difícil a comunicação entre as demais 
capitais, sem falar nas cidades do interior. 
Para contatos interurbanos telefônicos, 
por exemplo, na maioria das cidades 
brasileiras era necessário agendar junto 
à Companhia Telefônica dia e hora para 
fazer a ligação, muitas vezes sem sucesso. 
Uma alternativa era apelar para a em-
presa “Western”, que explorava o serviço 
de resposta paga via cabo submarino, 
enviando uma mensagem e recebendo a 
resposta quase imediatamente, a custos 
inacessíveis para a imensa maioria do 
povo brasileiro. E tal só era possível nas 
cidades litorâneas!

Assim, considerando o estágio atual 
das telecomunicações no Brasil, pode-
se afirmar que a sua estruturação nos 
Governos militares foi uma das grandes 
realizações legadas ao país.

Esta conquista se deveu inicialmente à 
designação, em 1970, do Capitão-de-Mar-
e-Guerra Euclides Quandt de Oliveira para 
o Conselho Nacional de Telecomunicações 
e para a Embratel. Sua permanência no 
Setor de Telecomunicações durante um 
longo período, com apoio total dos presi-
dentes do Brasil, foi o elemento catalisa-
dor para esse progresso.

Um resumo cronológico dessas rea-
lizações, sem a pretensão de esgotar ao 
assunto, pode ser assim descrito:

• Fundação da Embratel em 1965.
• Instalação da primeira estação terrestre 

de comunicação via satélite, em 1966, no 
atual município de Tanguá, RJ. Essa estação, 
ampliada e modernizada, ainda está em 
pleno funcionamento.

• Criação da Telebras, em 1972.
• Criação da rede Transdata, em 1980.
• Implantação da Rede Renpac, que pos-

sibilitou a transmissão de grandes arquivos 
de dados pela Embratel em 1984.

Sem essa estrutura básica não teria sido 
possível ao Brasil chegar à situação atual, em 
que há mais de um telefone para cada habi-
tante, banda larga de Internet para grande 

parte dos lares brasileiros, além dos benefí-
cios das comunicações rápidas e seguras ao 
progresso industrial, de serviços, importação/
exportação, e mesmo ao agronegócio. 

iNdÚsTRias de Base
Após 1964 os governos militares retoma-

ram e aceleraram o crescimento econômico 
e industrial brasileiro de forma significativa, 
com a implantação dos polos petroquímicos 
de Cubatão e Camaçari.

As refinarias existentes no Brasil até 
1990 eram suficientes para dar conta do 
refino do óleo bruto extraído e do pequeno 
volume de óleo importado. 

Outras refinarias são necessárias para a 
situação atual, em que produzimos mais de 
1 milhão de barris/dia, bem como atender a 
demanda da frota de veículos, que cresceu 
de forma vertiginosa nos últimos 29 anos. 
Existem projetos, mas até agora nenhuma 
refinaria foi inaugurada. 

Pode-se dizer que durante os governos 
militares, teria sido mais previdente projetar 
algumas dessas refinarias, mesmo estando 
com a capacidade de refino adequada ao 
consumo da época, bem como as suas 
localizações. Esta providência teria evitado 
os constantes atrasos decorrentes de pleitos 
de mandatários regionais, que sempre jul-
gam ser o seu Estado que deve receber os  
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pela primeira vez, maiores do 
que as exportações de bens 
primários.

O Plano Siderúrgico Nacional, 
em 1971, tinha como meta 
expandir a produção de aço 
de 6 milhões/ton/ano para 20 
milhões, em 1980.

A Usina Siderúrgica da 
Bahia (Usiba) foi a primeira 
usina integrada com processo 
de redução direta de minérios 
a gás natural.

A Indústria Petroquímica do 
Brasil nasceu do planejamento 
estatal de 1965. Dela nasceram 
os três grandes polos petroquí-
micos  hoje existentes:

• Polo de São Paulo (Capuava 
– Santo André) – 1972;

• Polo da Bahia (Camaçari) – 1978. 
• Polo do Rio Grande do Sul (Triunfo) 

– 1982.
Esses empreendimentos passaram a 

sustentar o desenvolvimento de vários se-
tores industriais do país vinculados  ao uso 
do plástico.

A EMBRAER (Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica) é também um grande marco no 
nosso crescimento industrial.

Criada em 1967, aproveitando o parque 
tecnológico do Centro Técnico de Aeronáutica 
(CTA) e a mão de obra altamente qualificada 
oriunda do Instituto Tecnológico da Aeronáu-
tica (ITA) em São José dos Campos SP.

A história da fundação e implantação da 

EMBRAER merece ser mais conhecida e é 
digna de muito orgulho para os brasileiros. 
Atualmente privatizada, é uma das vertentes 
da nossa exportação de produtos altamente 
sofisticados e modernos. 

Cabe aqui, por dever de justiça, o re-
gistro de que dois ministros do governo 
do Presidente Costa e Silva foram a “mola 
propulsora” que possibilitou a existência da 
Indústria Aeronáutica no país.

Lideraram as equipes e estimularam to-
das as iniciativas para a sua criação, mesmo 
com opiniões contrárias de alguns setores 
do governo. 

Tanto assim que, para o Grupo de Traba-
lho Interministerial formado para propor as 
medidas para a criação da EMBRAER, além 

dos representantes dos outros ministérios, 
foi designado pelo Ministro da Aeronáutica, 
Brigadeiro Marcio de Souza Melo o Coronel 
Ozires Silva, considerado o maior entusiasta e 
profundo conhecedor de fabricação de aviões 
que a FAB dispunha e que veio a ser o seu 
primeiro Presidente. Pelo Ministro da Indústria 
e Comércio, General Edmundo de Macedo 
Soares e Silva, foi designado o economista 
Alberto Tângari, com larga experiência ad-
quirida no Banco do Brasil, na Presidência do 
Conselho de Desenvolvimento Industrial.

Finalmente, é necessário registrar os 
esforços para o desenvolvimento da In-
dústria de Energia Nuclear cuja trajetória 
difícil ilustra a  tenacidade com que a 
colaboração dos militares perseguissem o 

desenvolvimento do nosso país.
Assunto estratégico e altamente sensível, 

tratado em fase inicial somente no âmbito da 
Comissão Nacional de Engenharia Nuclear 
(CNEM), Ministério da Marinha e Instituto de 
Pesquisas Energéticas da USP.

Técnicos brasileiros desenvolveram 
a partir de 1980, no campus da USP, as 
pesquisas visando a obtenção de urânio 
enriquecido, necessário para as usinas de 
energia nuclear e para o futuro submarino 
a ser movido por reator atômico.

Os críticos dos Governos militares sem-
pre afirmam que o uso seria para fins bélicos, 
como construir bombas atômicas. O que não 
é verdade, pois se assim fosse, a Agência de 
Internacional de Energia Atômica (AEIA) da 
ONU teria pressionado o Brasil, como faz 
com o Irã e a Coreia do Norte. 

a aGRicUlTURa
Já estamos acostumados a ler nos noti-

ciários que a safra de grãos baterá o recorde 
de anos anteriores e a exportação de soja 
será promissora. Também lemos constante-
mente sobre a melhoria ou implantação de 
novas culturas, como os pomares ao longo 
do Rio São Francisco e a cada vez melhor 
e mais diversificada produção de vinhos. 
Hoje, os produtores de uvas não estão con-
finados no Sul do Brasil, produzem em São 
Paulo e até no Nordeste. Isso, sem falar na 
produção de carne para consumo interno e 
para exportação.

Esta pequena referência é para o leitor 
comparar como era há 60 anos ou mais.

Mas este progresso não veio do nada, 
é fruto do esforço dos produtores e traba-

lhadores do campo, do apoio dado pelos 
financiamentos da produção e exportação 
e, principalmente, pelo investimento em 
pesquisas. 

E como se iniciaram estas pesquisas? A 
resposta vem de uma das realizações dos 
governos militares de maior importância, 
a criação da EMBRAPA, tema abordado  
a seguir.

Conforme menciona o site da EMBRAPA, 
“na década de 1970 a agricultura se intensi-
ficava no Brasil”. 

Para fazer frente ao crescimento do 
agronegócio, foi constituído pelo Ministro 
da Agricultura do Governo do Presidente 
Médici, Luiz Fenando Cirne Lima, um Grupo 
de Trabalho que propôs e foi aceita a criação 
e implantação da Empresa Brasileira de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural – EMBRAPA, 
como empresa pública, em 1972. Seus 
estatutos foram aprovados em 1974. 

Tem início então, em 1974, uma verda-
deira revolução dos métodos e da tecnologia 
empregados no agronegócio, que passou a 
crescer cada vez mais, até chegarmos aos 
dias de hoje. 

A EMBRAPA, além de ter sido elemento 
de grande importância no desenvolvimen-
to das atividades agrícolas e pecuárias, 
propiciando excepcionais ganhos em pro-
dutividade, é um exemplo de continuidade 
que, infelizmente, não foi seguido em vários 
setores das atividades públicas no Brasil. 

Funcionando até os dias atuais como 
empresa pública, tem, além da sua sede em 
Brasília, 49 sucursais espalhadas pelo terri-
tório brasileiro, especializadas em determi-
nados tipos de produção do agronegócio, ou 
voltadas para vocações locais. Mantém ainda

Esse grupo, após intensos estudos, visitas 
técnicas e experimentos, pela primeira vez no 
país, no início dos anos 80, superando todas 
as barreiras por parte dos países detentores 
desta tecnologia, conseguiu o enriquecimen-
to de urânio com centrífugas nacionais.

O Programa Nuclear foi tornado público 
em 1988, e em 2002 foi passada a operação 
das Centrífugas de Urânio para as Indústrias 
Nucleares Brasileira, na fábrica de combustí-
veis nucleares em Resende, RJ. Essa fábrica 
teve o seu funcionamento autorizado em 
2004, pela AEIA da ONU, e é o caminho 
para que o Brasil fique independente da 
importação de pastilhas de urânio para suas 
usinas de produção de energia nuclear e, no 
futuro, venha a fazer parte do seletíssimo 
grupo de países exportadores.

embraer

usina Siderúrgica da Bahia

a eMbRaPa, desde o início...

...difundindo e desenvolvendo 
tecnologia rural
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tonelagem de produção e exportação em 2005:
PRODUTOS PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO

Açúcar 25 milhões  18 milhões 

Álcool 15 milhões 2 milhões

Carne bovina 8   milhões 1,6 milhões

Carne suína 2,7 milhões 0,7 milhõs

Laranja 17,9 milhões 80   mil

Leite e derivados 23,6 milhões 34    mil

Milho 40,3 milhões 1,9   milhões

Soja em grão 57,9 milões 27,4 milhões

Óleo de soja 5,4 milhões 2,6   milhões

Fonte: www.iica.org.br
Segundo divulga o site www.ecofinanças.org.br, a exportação total do Agronegócio 
está prevista para US$ 37 bilhões em 2013.

sucursal da eMbRaPa em Gana, África

Professora 
do MoBraL 
ministrando 

ensinamento 
básico

vários centros de pesquisas no país e também 
no exterior, trabalhando com pesquisadores 
locais, coordenados sempre por um técnico 
da empresa, como na Europa, na Ásia, na 
África, nos USA e na América Latina.

Essa extensa rede de sucursais e 
centros de pesquisas, aliada a convênios 
com empresas que desenvolvem projetos 
da EMBRAPA, dão suporte ao lançamento 
das inovações que potencializam a nossa 
produção agropecuária.

São 9.795 empregados, a imensa maio-
ria constituída de técnicos em agronegócio, 
muitos deles com doutorado e mestrado nas 
suas especialidades específicas. 

A EMBRAPA trabalha ainda em perfeita 
sintonia com as EMATER de cada estado, que 
também serão abordadas neste capítulo.

Os números falam por si.  
Sem contar o minério de ferro e o café, 

tradicionais produtos de consumo interno e 
também da pauta de exportação do país, foi 
a seguinte a produção e exportação do agro-
negócio, que não teria sido conseguida sem 
a introdução das inovações na Agricultura 
com as pesquisas da EMBRAPA:

Outra estimativa de apoio à agricultura 
foi a EMATER.

Esse é um sistema que infelizmente 
sofreu ao longo dos anos graves problemas 
de continuidade. Foi criado a nível regional 
em vários Estados do Brasil, sendo o primeiro 
o de Minas Gerais, onde a EMATER-MG foi 
fundada, em 1948, com o nome de ACAR.

As Empresas Brasileiras de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – EMATER, cria-
das a partir dos órgãos de apoio técnico 

regionais foram incorporadas ao Serviço 
de Assistência Técnica e Extensão Rural em 
1970, com o propósito de seu fortalecimen-
to, e visando a  permitir uma coordenação 
geral no Ministério da Agricultura, quando 
foi implantado o SIBRATER.

O Governo do Presidente Collor desati-
vou o sistema em 1990, com graves prejuí-
zos aos trabalhos de assistência técnica rural, 
sendo somente restabelecido em março de 
2006, no Governo do Presidente Lula.

A EMATER de cada Estado funciona como 
um braço da EMBRAPA, no teste e implanta-
ção de produtos e tecnologias desenvolvidos 
nos seus centros de pesquisas, além de presta-
rem assistência aos produtores regionais.

Até a implantação do FUNRURAL, o 
amparo aos trabalhadores rurais na velhice 
ou nas incapacidades de trabalho era quase 
impossível, devido à situação vigente nas 
relações empregado x produtores rurais, 
assim como no caso dos empreendedores 
individuais, pequenos proprietários.

Embora previsto em legislação anterior 
a 1964, era como se diz no jargão popular, 
“lei que não pegou”.

O Governo do Presidente Médici implan-
tou definitivamente o FUNRURAL, sendo os 
pagamentos iniciados em 1972.

Inicialmente, o FUNRURAL seria custea-
do pela cobrança de 2,2 % da receita bruta 
dos produtores rurais.

Atualmente, por decisão judicial, os be-
nefícios do FUNRURAL são custeados pelo 
Tesouro Nacional.

Com base em estatísticas populacionais  
da Zona Rural, do IBGE, podem ser estimados 
em cerca de 860 mil famílias de trabalhado-
res rurais beneficiários do FUNRURAL.

Este benefício tem sido pago desde 
1972, há 42 anos, e é uma das realizações 
dos governos militares que ajudaram a esta-

bilizar as relações de trabalho no campo.
Realização não menos importante foi o 

Estatuto da Terra.
Um dos primeiros códigos inteiramente 

elaborados pelo governo militar no Brasil, a 
Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, foi 
concebida como a forma de colocar um freio 
nos movimentos campesinos que se multipli-
cavam durante o governo João Goulart.

Apesar de importantes peças para o or-
denamento jurídico brasileiro, seu conteúdo é 
muito pouco difundido, e conta com poucos 
especialistas no meio doutrinário. Conquanto 
seus conceitos abarquem definições de cunho 
inteiramente político, servem para nortear as 
ações de órgãos governamentais de fomento 
agrícola e de reforma agrária, como o INCRA.

São diversos os conceitos ali enunciados, 
com importantes repercussões para a vida no 
campo, bem como a relação do proprietário 
de terras com o seu imóvel. Dentre elas:

• Reforma agrária – é o conjunto de 
medidas que visem a promover melhor 
distribuição da terra, mediante modifica-
ções no regime de sua posse e uso, a fim 
de atender aos princípios de justiça social 
e ao aumento de produtividade.

• Módulo rural – consiste, em linhas 
gerais, na menor unidade de terra onde 
uma família possa se sustentar ou, como 
define a lei: lhes absorva toda a força de 
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e 
o progresso social e econômico – e cujas 
dimensões, variáveis, consoante diversos 
fatores (localização, tipo do solo, topografia, 
etc.), são determinadas por órgãos oficiais. 
Por esses critérios, uma área de várzea de 
meio hectare pode configurar, em tese, um 
módulo rural – ao passo que 10 hectares de 
caatinga podem não atingi-lo.

• Minifúndio – Uma propriedade de terra 
cujas dimensões não perfazem o mínimo 
para configurar um módulo rural (nos exem-
plos anteriores, uma várzea de 0,2ha...)

Fonte: Wikipédia
O Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrário (INDA) foi criado pelo Decreto nº 
55.890, de 31 de março de 1965, no gover-
no do Presidente Castello Branco.

Teve por objetivo procurar ordenar a 
colonização agrária e dar respaldo legal 
para se fazer os hoje chamados “assen-
tamentos”, uma das reivindicações dos 
trabalhadores do campo.

Foi o embrião dos órgãos que surgi-
ram na estrutura federal e que tratam da 
Reforma Agrária.

oUTRas iNiciaTiVas
institucionalização  
da correção monetária

Até o advento da Lei nº 4.506/64, que 
tornou obrigatória a correção dos Ativos 
permanentes, essa correção era facultativa. 
Em um ambiente de inflação muito grande, 
média de 74,2% entre 1962 e 1964, sem a 
Correção Monetária dos Ativos, os números 
da Economia pareciam uma peça de ficção. 
Este fato afugentava novos investidores, 
fossem eles locais ou do exterior.

Essa medida, que foi aperfeiçoada no 
decorrer dos anos seguintes, permanece 
até os dias de hoje, mesmo com a inflação 
controlada em níveis adequados, desde o 
advento do Plano Real, em 1994. 

A Correção Monetária foi fundamental 
para o posterior desenvolvimento do país, 
dando maior tranquilidade aos agentes 
produtivos.

O princípio da Correção Monetária foi 
estendido para os depósitos em cadernetas 
de poupança. Essa foi uma grande conquista 
para o povo, pois suas economias não se dilu-
íam mais com o tempo. Também foi a razão 
de passarem a ser excepcionais os valores 
aplicados na poupança e que aumentam a 
cada ano, apesar das mudanças na sua taxa 
de remuneração, feitas mais recentemente.

O saldo  nas cadernetas de poupança em 
20/8/2013 era de R$ 1.914 bilhões.

As contas de poupança remontam aos 
tempos do Império, mas durante pratica-
mente todo o período da República anterior 
a 1964 representavam uma parcela ínfima 
da Poupança Nacional. Somente os grandes 
investidores tinham acesso a aplicações mais 

rentáveis e, por isso, com maior risco.
Sem nenhuma dúvida, pode-se afirmar 

que a Correção Monetária foi um marco dos 
governos militares e com ela foi possível 
dar ordenação à Economia nacional e atrair 
investimentos para o Brasil.

O Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL) foi um projeto do Governo do 
Presidente Costa e Silva criado em 1967, 
e propunha a alfabetização funcional de 
jovens e adultos, visando “conduzir a pes-
soa humana a adquirir técnicas de leitura, 
escrita e cálculo como meio de integrá-la 
a sua comunidade, permitindo melhores 
condições de vida”.

Durante anos, jovens e adultos frequen-
taram as aulas do MOBRAL, cujo objetivo era 
proporcionar alfabetização e letramento a 
pessoas acima da idade escolar convencional. 
A recessão econômica iniciada nos anos 80 
inviabilizou a continuidade do MOBRAL, que 
demandava altos recursos para se manter.

Fonte: Wikipédia
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A universalização das matrículas no 
Ensino Fundamental, embora carente de 
investimentos e sofrendo a concorrência 
das Escolas Particulares, fez com que os 
Governos subsequentes decidissem por des-
continuar este importante Projeto, tendo sido 
seus Programas incorporados pela Fundação 
Educar, criada em 1989.

projeto rondon
Criado em 11 de julho de 1967, pelo 

governo do Presidente Costa e Silva, o 
projeto promovia atividades de extensão 
universitária, levando estudantes voluntários 
às comunidades carentes e isoladas do inte-
rior do país, onde participavam de atividades 
de caráter notadamente assistencial, orga-
nizadas pelo governo. Entre 1967 e 1989, 
quando foi extinto, o projeto envolveu mais 
de 370 mil estudantes e professores de todas 
as regiões do país. O lema do Projeto Rondon 
era “Integrar para não entregar”. 

O Projeto Rondon foi retomado pelo 
governo federal, em 19 de janeiro de 2005, 
mais de quinze anos depois de sua extinção, 
em Tabatinga (AM), a pedido da União Na-
cional dos Estudantes (UNE). O slogan do 
projeto também foi modificado para “lição 
de vida e de cidadania”. 

Fonte:  Wikipédia
Outras realizações dos governos milita-

res no importante setor da Educação cabem 
ser mencionadas, tais como:

• Implantação do Crédito Educativo, que 
continua em vigor e foi ampliado.

• Aumento substancial de cursos de 
Mestrado e Doutorado, bem com das bolsas 
para matrícula e subsistência.

• Fomento  e financiamento de pesquisas 
através do CNPq, FINEP e CAPES

• Estatuto do Magistério Superior.
• Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS) – Instituído pela Lei nº 5.107, em 
13/9/1966, e inserido na Constituição de 
1988, tendo sido posteriormente regulamen-
tado e sofrido pequenas alterações, que  não 
mudam os seus princípios fundamentais.

Quem não teve na sua família um pa-
rente que sofreu da síndrome dos 10 anos 
de serviço?

As empresas eram obrigadas a indenizar 
seus empregados que tivessem mais de 10 
anos de contrato. No entanto, poucas faziam 
uma reserva anual para cada funcionário, e 
muitas outras preferiam demiti-los antes que 
completassem os 10 anos.

tecnologia da informação
Um dos setores que mais cresce em 

todo o mundo, e de grande importância 
para a sociedade e para a Economia de 
qualquer país.

Até 1979, ano da criação de Secretaria 
Especial de Informática (SEI), esse assunto 
era tratado em cada ministério e órgãos 
dos governos, sem uma coordenação geral 
e dependendo quase que exclusivamente 
da importação.

A SEI criou a Reserva de Mercado, que 
impulsionou a instalação de indústrias de 
produtos de Tecnologia da Informação, 
além de promover a concessão de benefí-
cios fiscais e financiamentos para o setor, 
bem como definir uma Estratégia para o  
desenvolvimento do parque industrial tanto 
de software, como de hardware e telepro-
cessamento. Algumas  empresas pioneiras 
dessa época podem ser citadas, tais como: 
Cobra Computadores, Digibrás, Microlab, 
Impelco, Embratel, Telebrás, Scopus. Após o 
fim da Reserva de Mercado, e com uma base 
já instalada, o desenvolvimento foi muito 
grande. De acordo com a Revista Exame, o 
faturamento das 50 maiores empresas do 
setor em 2010 foi de mais de US 39 bilhões. 
E o mercado continua crescendo!

zona Franca de manaus
Administrada pela SUFRAMA, autarquia 

criada em 1969, a Zona Franca de Manaus 
promoveu o desenvolvimento desta cidade, 
situada no interior da Amazônia, e cujo  
progresso havia sido estagnado com o fim 
da era áurea da borracha.

Seu parque industrial fabrica principalmen-
te produtos eletroeletrônicos, microcomputa-
dores, relógios, CDs e DVDs dentre a imensa 
gama abrangida pelos incentivos fiscais.

Projeto vitorioso, que  faturou em 2006, 
segundo o site da Suframa, US 16,6 bilhões 
em vendas nacionais e em exportações.

Tanto sucesso vem tendo, que após 45 
anos de financiamento, levou a Comunidade 
Europeia a fazer uma representação contra 
os incentivos fiscais brasileiros a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), esquecendo-se, 

porém dos  incentivos  fiscais da Zona do 
Euro aos produtores agrícolas. Este é um 
contencioso que se arrasta há décadas, pre-
judicando a exportação da nossa produção 
agrícola para a Europa.

A Presidente do Brasil, em declarações 
divulgadas pela TV Globo afirmou que pre-
tende prorrogar os incentivos da Zona Franca 
de Manaus por mais 55 anos.

Se isso realmente for conseguido, será  
a maior prova do acerto dos Governos mi-
litares   na sua decisão de criar e implantar 
completamente a Zona Franca de Manaus 
na década de de 1960.

coNsideRaçÕes FiNais
Uma das críticas às realizações dos Go-

vernos militares, feitas por quem se rende ao 
argumento e provas de que muita coisa foi 
feita, é a de que a dívida externa deixada como 
herança  para os governos que se seguiram foi 
um “desastre” para as contas nacionais.

São mostrados na tabela abaixo com 
base em informações divulgadas pela revista 
Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio 
Vargas, dados da dívida externa, Produto 
Interno Bruto – PIB, e calculada a relação 
percentual dívida externa/Produto Interno 
Bruto (PIB) de alguns anos marcantes.

Perguntariam os leitores: por que em 
relação ao PIB? Porque o PIB e sua tendência 
de evolução mostra o potencial econômico 
de qualquer nação, sendo um dos índices 
mais considerados ao se analisar a capaci-
dade de pagamento.

Examinando-se os números da tabela, 
verifica-se que, pelo contrário, em 1985, a 
relação Dívida Externa – PIB se reduziu em 
mais de 50%, passando de 34% para 14%  
elevando-se a 56% em 2001. Os números 
mostram isto e não falham quando não são 
manipulados. O percentual bem menor em 
2012, não significa redução de endivida-
mento, houve gradativamente a liquidação 
da Divida Externa, que foi trocada por Dívida 
Interna, como veremos mais adiante.

O gráfico abaixo mostra a evolução da 
Dívida Interna comparada com o PIB, onde 
pode ser constatado que a partir de 1997 
houve um crescimento bastante considerável, 
tendência esta que se manteve até 2012. 

Até meados da década de 1960, a Dívida 
Interna Pública era inexpressiva, em razão 
de dificuldades, tais como falta de liquidez 
e capacidade de expansão por falta de mo-
bilidade no mercado interno, existentes até 
as reformas da economia realizadas a partir 
de 1964. Era abundante a disponibilidade de 
recursos no Mercado Externo, um fator de 
estímulo para o endividamento em dólar.

O governo brasileiro, a partir de 1999, 
passou à política de reduzir gradativamente 
a Dívida Externa pelo endividamento no Mer-
cado Interno, aproveitando-se das facilidades 
que foram introduzidas. 

totalmente controladas pelo governo.
Dessa forma, chegou-se a dez de 2012, 

onde a Dívida Externa total estava em US$ 
212 bilhões e a Dívida Líquida Interna com 
o valor de R$ 1.550,00 bilhões (US$ 746      
bilhões, de acordo com o câmbio de então)

Fonte: Amaura Feu – 
Evolução da Dívida Pública Brasileira

Finalizando este artigo sobre as realiza-
ções dos Governos militares, e ainda dentro 
do terreno dos números financeiros, uma 
simples consulta ao gráfico acima, é sufi-
ciente para se constatar a enorme evolução 
da Arrecadação, comparada com o PIB, a 
partir da “redemocratização”.

tente e inquestionável, ainda seria aceitável, 
mas os números financeiros, mais uma vez 
mostram o contrário.

Divulgado no site www.democracia polí-
tica.blog spot.com, as médias de crescimento 
do Brasil  foram as seguintes:

1964 a 1984 • Governos militares:
6,29%

1985 a 1989 • Governo Sarney:
4,39%

1990 a 1994 • Governos Collor/Itamar:
1,24%

1995 a 2002 • Governo Fernando Henrique: 
2,31%

2003 a 2010 • Governo Lula:
4,06%

2011 a 2012 • Governo Dilma:
1,08% (FGV)

Verificamos com relação ao 
ano de 2013 (cuja prévia é de 
cerca de 2,4%),  e no ano de  
2014 com previsão entre 2,5 e 
3,0%, e levando em consideração 
da média de 2011/2012, ainda 
estaremos longe dos objetivos do 
Governo, em face do que afirmou 
a Presidente  no palanque em abril 
de 2012 “a renda per capta do 
Brasil dobrará em dez anos”.

A verdade é que, por tudo 
isso, não houve período da  His-
tória do Brasil em que tanto   be-
nefício e  tanto desenvolvimento 

tenha sido feito em benefício da Nação e  
do seu  povo.

A história a partir disso,  prezado leitor, 
é tarefa da sua geração.

Boa sorte. n

Essa política foi enfatizada nos doze 
últimos anos, embora alguns técnicos em 
Dívida Pública dela discordem, alegando 
que se trata de troca de uma Dívida Externa 
negociada e com juros claramente definidos, 
por endividamento no Mercado Interno, com 
juros negociados a cada lançamento de títu-
los da dívida pública, sujeitos a variáveis, não 

A relação Carga Tributária Total x PIB 
cresceu de 17% em 1964, no início dos Go-
vernos militares, para 34,5 % em 2010, final 
do Governo Lula. Este fato indica que cada 
brasileiro dobrou o seu período de trabalho 
para pagar impostos.

Se este esforço de Arrecadação resultas-
se em crescimento do PIB, de forma consis-

dívida externa X pib (us$ bilhões)
ANO 1970 1985 2001 2012

DIV. EXT. 12 28 313 212

PIB 35 187 554 2.254

% DO PIB 34,29 14,97 56,50 9,41
*Capitão-de-Corveta (Ref-IM) 
Economista
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a 
história naval brasileira, em 
particular, no Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), é rica em aconteci-
mentos que, até hoje, não foram 
divulgados ou publicados pelo 
fato de pertencerem ao período 

pré-revolucionário de 1964.
A meu ver, existem duas alternativas 

diante dessa realidade: ou são publicados 
ou desaparecerão para sempre. Muitos dos 
partícipes já faleceram e outros ainda não 
se propõem a conversar sobre o tema, por 
acharem prematuro. Mas há militares que 
vivenciaram eventos daquela época e se 
disponibilizam a relatá-los, motivando-nos 
a registrá-los e eternizá-los por meio de 
suas divulgações, visando a dar, também, 
aos oficiais mais jovens a oportunidade 
de conhecê-las.

Muitas gerações de oficiais, das quais a 
minha própria, encontravam-se na infância 
quando os primeiros movimentos de co-
munização no País começaram a entrar na 
fase final da Guerra Revolucionária que é a 
tomada do poder.

Ainda existem vários aspectos desconhe-
cidos sobre a Revolução de 1964, apesar 
de já se ter escrito muito sobre ela, porém, 
sempre mais voltada para o envolvimento 
do Exército Brasileiro. E na Marinha do Brasil 
(MB), não aconteceu nada importante? Se 
existiu, como foi esse movimento no âmbito 
dos Fuzileiros Navais? 

Embora não me proponha a responder 
a essas questões, elaborei este artigo para 
narrar um episódio ocorrido às vésperas 
do movimento de 1964, desconhecido da 
quase totalidade da jovem oficialidade da 

MB, guardado a sete chaves em um diário 
pertencente a um de seus protagonistas.

antecedentes
Ao final de 1963, depois da sequência de 

envolvimentos do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) na vida nacional, como na Operação 
Abelha,1 nas diversas greves portuárias em 
Santos e no Levante dos Sargentos em Bra-
sília, essa corporação foi surpreendida pela 
designação do Almirante Cândido da Costa 
Aragão para o cargo de Comandante-Geral 
do CFN (ComGerCFN).

O Almirante Heitor Lopes de Souza, quan-
do entrevistado para o Projeto Memória da 
Revista dos Fuzileiros Navais O Anfíbio,2 fez 
menção a esse episódio, porém, sem muitos 
pormenores. Os detalhes aqui transcritos 
foram obtidos com base nos periódicos 

da época, e, sobretudo, nos manuscritos 
do CMG (Ref-FN) Clinton Cavalcante de 
Queiroz Barros,3 redigidos em 2002 – sob 
a forma de um diário, narrando o período 
em que ele e mais vinte e dois oficiais do 
CFN estiveram no Centro de Instrução Almi-
rante Wandenkolk (CIAW), cumprindo pena 
disciplinar, imposta pelo então Ministro da 
Marinha (MM), Almirante Sylvio Motta, em 
razão do Manifesto de Oficiais FN, contra a 
designação do novo ComGerCFN.

eventos transcorridas  
antes da prisão dos oficiais

O Almirante Aragão foi promovido  a 
Vice-Almirante e nomeado para ocupar 
aquele cargo deixado em aberto, em decor-
rência do afastamento intempestivo do então 
ComGerCFN, Vice-Almirante (FN) Décio de 

Santos Bustamante, designado para servir 
no Palácio do Itamaraty. 

Inconformados, no dia 2 de dezembro de 
1963, um grupo de oficiais FN reuniu-se nas 
instalações da antiga Diretoria de Máquinas 
da Marinha, localizada na Rua do Acre 21, o 
mesmo endereço do Comando-Geral do CFN 
na ocasião, para redigir um manifesto, cuja 
autoria foi atribuída ao Comandante Aristides 
Gonçalves Leite, assim o fazendo na presen-
ça de tantos outros oficiais do CFN.

Concluída a redação desse documento, 
o então CF (FN) Carlos de Albuquerque co-
mentou que não tinha nada a contestar em 
relação ao conteúdo, todavia, ressaltou que 
ele estava incompleto, pois, quem realmen-
te dera suporte à nomeação do Almirante 
Aragão não tinha sido mencionado, ficando 
evidente que faltava responsabilizar o pró-

prio MM pelo ocorrido, o que de fato foi 
feito, dando-se por concluído o Manifesto 
(Ver adiante), que foi assinado por trinta 
oficiais.

eventos ocorridos –  
de 2 a 13 de dezembro de 1963

Na tarde de 2 de dezembro, o Manifes-
to foi entregue e protocolado no gabinete 
do MM, pelo CC Helson Lino da Costa. Na 
manhã do dia seguinte, o Chefe do Estado-
Maior da Armada (CEMA) enviou mensagem 
ao Comando-Geral do CFN determinando o 
comparecimento àquela Chefia, dos oficiais 
signatários do documento, estabelecendo ho-
rários escalonados em função dos postos de 
cada um, no período de 14:00h às 15:30h.

A maioria dos oficiais apresentou-se ao 
CEMA, que solicitou o reconhecimento das 
assinaturas apostas no Manifesto. Os ausen-
tes o fizeram, posteriormente, por diversas 
razões. Após a identificação individual das 
assinaturas, o CEMA deu conhecimento aos 
oficiais de um Memorando do MM, deter-
minando a “prisão rigorosa” dos signatários 
por dez dias, em face de terem infringido os 
itens 1, 2 e 16 do Artigo 7º, do Regulamento 
Disciplinar para a Marinha.

A pena deveria ser cumprida no CIAW, 
na Ilha das Enxadas. Para tal, os oficiais de-
veriam estar prontos às 18:00h no cais da 
Bandeira, aonde uma lancha os conduziria 
até àquela Organização Militar (OM).

Vinte e três oficiais embarcaram no horá-
rio previsto. Um leve tumulto formou-se no 
local, em razão da presença de fotógrafos 
e jornalistas que tomaram conhecimento 
do Manifesto e foram cobrir o evento. Al-
guns deles foram detidos pela guarda do 
Distrito Naval, contudo, asseguraram que 
dariam ampla divulgação do acontecimento. 
Naquele momento ainda não haviam se 
apresentado ao CEMA sete oficiais.

Após desembarcarem no CIAW os ofi-
ciais foram conduzidos à presença do Co-
mandante da OM, que se absteve de fazer 
qualquer comentário, direcionando-os para 
o local do cumprimento da pena disciplinar. 
A eles foram designados camarotes, cada 
um com duas camas, do segundo pavimen-
to do prédio destinado, normalmente, aos 
militares realizando cursos.

Após o jantar, eles receberam a notícia de 
que não teriam o direito a assistir a sessão de 
cinema, uma vez que o CEMA nada dissera a 
respeito, tampouco, acerca de regalias.

MaNiFesTo 
de oFiciais 
FUzileiRos 
NaVais eM 
1963 um caso marcante 

da história naVaL 
brasiLeira

JaiMe FLoreNCio de aSSiS FiLHo*

outras consIderações
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Naquela noite as estações de rádio e tele-
visão noticiaram o fato. No entanto, mais 
tarde, chegou ao conhecimento do Coman-
dante do CIAW de que as visitas estavam 
autorizadas, sem restrições.4

4 de dezembro
A imprensa, na manhã desse dia deu 

ampla cobertura da prisão dos oficiais, com 
dois periódicos classificando a atitude dos 
militares como indisciplina. No CIAW che-
garam rumores de que um dos oficiais não 
reconhecera sua assinatura, o que, segundo 
os signatários do Manifesto, não fazia o me-
nor sentido. O grupo agora estava reduzido 
a vinte e nove oficiais.

À tarde, foram conduzidos ao CIAW os 
CMG Heitor Lopes de Souza e João de Mi-
randa Lima. Restavam ainda quatro oficiais. 
As visitas permaneceram liberadas, porém, 
as sessões cinematográficas continuaram 
proibidas, agora sob a alegação de que o 
local reservado para a exibição não tinha 
assentos suficientes para oficiais.

Um dos oficiais, o Comandante Helson 
recebeu a notícia do nascimento do filho, na 
antiga Assistência Médica Social da Armada 
(AMSA) na Tijuca, no entanto, teve negada 
a permissão para vê-lo.

Ante o sofrimento do mais novo pai do 
grupo e a pequena distância que separava a 
ilha do cais da Praça Mauá, emergiu a ideia 
de uma fuga. A conversa, entretanto, fora 
detectada. Havia escuta nos camarotes dos 
oficiais? Provavelmente sim, tanto que logo 
depois um fuzileiro naval da guarda bateu 
à porta do camarote e, com cara de muito 
assustado, sussurrou para um dos oficiais di-
zendo: “os senhores não devem tentar nada”. 
Frustrada a tentativa de fuga, que se daria ao 
cair da noite, com regresso ao amanhecer do 
dia seguinte, a manobra foi abortada.

5 de dezembro
Dia do aniversário do Comandante 

Helson, ainda sem nenhuma notícia de seu 
filho e da esposa na AMSA. Ele não deixava 
transparecer, mas nada pode ser feito para 
amenizar sua angústia. Os abraços e os “pa-
rabéns” dos amigos o confortaram.

Os jornais do dia noticiaram a adesão de 
outros oficiais à atitude dos manifestantes, 
inclusive, com pessoal do Corpo da Armada 
(CA). Uma mensagem-rádio do CEMA impôs 
restrições às visitas, ficando permitidas so-
mente aos pais, esposa e filhos. 

Chegara a notícia no CIAW de que seis 

Almirantes do CA tinham uma audiência 
marcada com o CEMA para análise e dis-
cussões sobre a situação reinante naquela 
OM. As rádios confirmavam a posse do 
Almirante Aragão no Comando-Geral do CFN 
às 14:00h do dia 6 de dezembro, seguida 
de um coquetel.

6 de dezembro
As notícias da prisão dos oficiais nos 

jornais diminuíram, veiculando notas sobre a 
existência de listas de adesões em apoio ao 
contido no Manifesto. Somente um periódico, 
a “Tribuna da Imprensa”, onde o senhor Car-
los Lacerda tinha uma “coluna”, continuava 
dando ênfase ao episódio, não somente por 
compaixão aos oficiais, mas, também, por 
sua ferrenha oposição ao governo.

 Às 14:00h o Almirante Aragão as-
sumiu o Comando-Geral do CFN, com o 
comparecimento de 14 almirantes, dentre 
os quais três FN.5

Em seu discurso comprometeu-se a lutar 
pelo aumento do efetivo dos FN para 15.000 
homens e do quadro de oficiais FN, e pela 
criação das funções de adidos navais nos 
países onde existissem Corpo de Fuzileiros 
Navais, entre outras promessas.

Os oficiais presos estavam indignados. 
Apesar de poucos setores da Marinha ainda 
lhe proporcionarem apoio, como era possível 
aceitá-lo no mais alto cargo concedido ao ofi-
cial FN? Ele tinha sido reformado por prática 
de crime de peculato, em julgamento ocorri-
do na Auditoria do Ministério da Marinha, no 
Rio de Janeiro, porém, a justiça o reintegrou 
às fileiras, com ressarcimentos.

Ainda nesse dia, mais um oficial FN6 

solidarizou-se com o Manifesto em correspon-
dência dirigida ao CEMA, o que lhe rendeu a 
punição de sete dias de prisão, cumprida nas 
dependências do EMA, sua própria OM. 

Um 1º Tenente que havia assinado 
o Manifesto apresentou-se ao EMA e foi 
cumprir a sua pena na Guarnição do Quartel 
Central do CFN7. Três outros oficiais, por se 
tratarem de alunos destacados no Núcleo 
da Divisão Aeroterrestre no EB (curso de 
paraquedismo) e outro em trânsito perma-
neciam na mesma situação.8

À tarde, os presos ficaram sabendo que, 
durante audiência coletiva com o CEMA, 
para tratar da situação da MB ante a con-
juntura, vários almirantes manifestaram-se 
solidários aos oficiais do CFN insurgentes 
contra a nomeação do Almirante Aragão. 

À noite, o noticiário denominado Jornal 

Pirelli, da extinta TV Rio, transmitiu men-
sagem da Sra. Heloísa Lopes de Souza, 
que ocorreu sem o conhecimento prévio 
do seu esposo, o CMG (FN) Heitor, pois, as 
ligações com os presos eram seletivas e, 
possivelmente, gravadas. Resumidamente, 
ela alertou acerca do perigo que pairava 
sobre a nação. 

7 de dezembro
Teve início no Rio de Janeiro a Semana 

da Marinha, com a realização de competições 
esportivas na ilha das Enxadas, presidida pelo 
Diretor-Geral de Pessoal. Em São Paulo, uma 
concentração cívica homenageou as Forças 
Armadas, com a presença de almirantes.

Mais um oficial, um capitão-tenente 
(FN), encaminhou correspondência ao CEMA 
declarando-se a favor da causa dos presos.

Chegaram aos presos informes de que 
tropas do EB deslocar-se-iam para a Ilha 
do Governador, mas tudo não passou de 
boataria.

8 de dezembro
Novos acontecimentos deram conta 

que, a qualquer momento, o MM poderia 
ser preso. Existiam informações de que os 
almirantes que, no dia 6, estavam com o 
CEMA, não foram recebidos pelo MM, Almi-
rante Sylvio Motta.

Nesse dia divulgou-se a notícia de que 
o CMG (FN) Doris Greenhalgh de Oliveira, 
Chefe do Estado-Maior do CFN, dera entrada 
com seu requerimento solicitando trans-
ferência para a Reserva Remunerada. Tal 
postura não foi entendida por nenhum dos 
oficiais presos e possivelmente por outros 
oficiais FN. Depreende-se que o Comandante 
Greenhalgh não queria servir junto ao Almi-
rante Aragão.

9 de dezembro
Metade da pena já havia sido cumprida 

por aqueles oficiais, no CIAW, e nenhuma 
ação, por quem quer que seja, nas Forças 
Armadas, foi tomada, frustrando as expec-
tativas dos presos. Se na Marinha nada 
acontecia, o que poderia estar ocorrendo no 
Exército Brasileiro e na Aeronáutica? Os que 
tinham bons contatos com as forças irmãs 
estavam isolados. Só restava esperar.

Finalmente uma notícia veio à tona. O 
CMG (FN) Greenhalgh havia sido convidado, 
pelo CMG Alonso,9 do Gabinete do MM, para 
continuar a exercer a Chefia do Estado-Maior 
do CFN na gestão do Almirante Aragão, mas 

o Manifesto13

Ao Exmo Sr. Ministro da Marinha
“A Marinha de Guerra do Brasil foi surpreendida com a 

exoneração intempestiva do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais e a nomeação do novo comandante.

O Corpo de Fuzileiros Navais, componente terrestre do Po-
der Naval, é parte integrante da Marinha Brasileira; tem uma 
tradição de 155 anos de reais serviços prestados à nação, quer 
na paz, quer na guerra. Centenas de milhares de brasileiros 
serviram em suas fileiras, e muitos saíram do Corpo de Fuzilei-
ros para o descanso eterno, mortos quando cumpriam o seu 
dever. Esses heróis legaram aos atuais componentes do Corpo 
uma tradição de bem servir ao Brasil.

A conjuntura nacional é grave, e os responsáveis pelos des-
tinos da Pátria são unânimes em reconhecer a gravidade da 
hora presente. O Congresso Nacional está convocado, extraor-
dinariamente, receoso que se implante no país a desordem, a 
anarquia, a ditadura. O Presidente da República, em entrevista, 
assinala a situação quase desesperadora e acena com soluções 
extra legais, revolucionárias.

As Forças Armadas já se apresentam à nação com alguns 
problemas, e esses problemas preocupam os mais responsáveis, 
pois a infiltração comunista, o carreirismo, a política partidária, 
a desconfiança que desejam implantar entre oficiais e praças, 
minam a estrutura militar, e a Nação, perplexa, sente que a 
segurança nacional é alvo de interesse de grupos que solapam 
a estabilidade do regime.

Os signatários deste documento não desejam fazer incursão 
no campo político, uma vez que esse problema deve ser tratado 
pelos representantes da Nação no Congresso Nacional.

Devemos registrar que a exoneração intempestiva do Coman-
dante-Geral do CFN, sem nenhuma vinculação aos interesses 
da Marinha Brasileira, deixa em todos os espíritos vigilantes a

declinou do convite e manteve sua intenção 
de transferir-se para a reserva.

Nesse dia o Comandante Edmundo 
Drummond Bittencourt foi impedido de re-
ceber a visita do próprio filho, o Sr. Armando 
de Senna Bittencourt, então 1º Tenente, fora 

do horário de visitas, gerando discussões 
com o Comandante do CIAW, cuja decisão 
só foi divulgada após consulta ao CEMA, que 
a autorizou.

Os oficiais mais antigos, mais velhos e 
calmos, faziam valer suas experiências para 

conter a irritação dos mais jovens, mas, 
nem por isso, pareciam imunes às inquie-
tações para que os mais desesperados não  
perdessem o moral. 

Clinton, Drummond, Heitor, Miranda 
Lima e Azambuja10 conversavam muito e 
analisavam o que podia ser feito para manter 
o elã de parte da “equipe”, sem, contudo, 
encontrar uma solução e, pouco a pouco, 
foram perdendo a crença de que algo melhor 
poderia acontecer.

10 de dezembro
O Comandante Greenhalgh, valendo-se 

de sua autoridade, volta a se comunicar com 
os presos e informa que fora chamado ao 
gabinete do MM.

Na ocasião, reuniu-se com o Almirante 
Aragão e o CMG Alonso, este representando 
o MM, quando foi novamente convidado 
para assumir a Chefia do Estado-Maior do 
CFN, recusando mais uma vez.11

Foi então interpelado pelo Almirante 
Aragão, que disse: “preciso ajoelhar-me aos 
seus pés para que aceite a função?”. Era um 
convite “maquiavélico”, porque Aragão sabia 
do envolvimento de Greenhalgh com o grupo 
dos presos. Esse talvez fosse o motivo da sua 
intenção de transferir-se para a reserva.

As ajudas externas estavam blindadas. A 
cúpula mandante no CFN já havia decidido 
que não daria função a nenhum dos oficiais 
signatários do Manifesto contra Aragão.

de 11 a 13 de dezembro  
(último dia de cumprimento da pena)

Nada mais havia a fazer nem o que espe-
rar. Nesse período não chegou sequer uma 
notícia e o desânimo abateu-se nos presos. 
Restavam-lhes saber o que o destino lhes 
reservaria ao término do cumprimento da 
pena. Mas uma decisão ficou patente, não 
se entregariam ou se acomodariam ante às 
agruras que se advinham, porquanto a situ-
ação política reinante no país não era boa e, 
em algum momento, haveria de ter fim.

Chegado o último dia de cumprimento 
da pena, uma sexta-feira 13, ao meio-dia, o 
oficial de serviço do CIAW conduziu os  ex-
presos em um aviso, ao cais do Ministério 
da Marinha.12 Nenhuma informação lhes foi 
passada no embarque dos “marginalizados”, 
título a eles atribuído pelo digno autor do 
diário, o Comandante Clinton. Como ele pró-
prio concluiu: “O que acontecerá conosco? 
Só Deus sabe. Nós somos um problema para 
eles. Eles, um problema sério para nós.”
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notas
 (1) A Operação Abelha foi planejada 
pela MB, em 1961, com o propósito de 
desembarcar tropas de FN no litoral de 
Santa Catarina, como uma das 
possíveis soluções para o contencioso 
político-militar gerado pela “Campanha 
da Legalidade”, deflagrada no Rio 
Grande do Sul pelo seu governador 
Leonel de Moura Brizola, após a 
renúncia do Presidente da República,  
o Sr. Jânio Quadros.
(2) O Anfíbio n. 8 – Ano X – jan/Abr 
1989 – páginas 11 a 25. Na entrevista 
o Almirante Heitor relata que o CIAW 
tinha na sua guarnição pelo menos 
quatrocentos marinheiros comunistas.
(3) O Comandante Clinton, um dos 
pioneiros do paraquedismo na MB,  
foi o oficial que comandou a Operação 
Alvorada (marcha a pé do Rio de 
Janeiro a Brasília) e entregou em mãos, 
ao Presidente da República Juscelino 
Kubtischek de Oliveira, no dia 27  
de março de 1961, a mensagem da 
Marinha pelas comemorações da 
inauguração da nova Capital Federal.
(4) Segundo o Almirante Heitor, em 
entrevista concedida ao “Anfíbio”,  
foi por meio das visitas de familiares 
que, após algumas ameaças de 
marinheiros, o grupo armou-se de 
pistolas Colt 45 e iniciaram um serviço 
de guarda, visando a manter suas 
integridades físicas.
(5) Nomes não obtidos nas pesquisas.
(6) Nome não obtido durante as 
pesquisas e entrevistas.
(7) Trata-se do 1º Tenente (FN) Claudio 
Almeida de Figueiredo. 
(8) Durante o cumprimento de sua 
pena, nasceu em Barbacena, MG,  
seu segundo filho.
(9) O CMG (FN) Juan Lopez Alonso 
Junior, como integrante do Gabinete 
da Marinha, era o responsável pelas 
nomeações de oficiais.
(10) Trata-se do CMG (FN) Haroldo do 
Prado Azambuja. 
(11) O Comandante Greenhalgh foi 
convencido pelos seus amigos a 
permanecer no cargo por uma questão 
de estratégia, visto que, na função, 
teria a oportunidade de acompanhar 
de perto o que se passava no 
Comando-Geral do CFN, ao lado do 
Almirante Aragão. Posteriormente foi 
promovido a Contra-Almirante (FN).
(12) Mais conhecido como “Cais da 
Bandeira”, ao lado do Edifício 
Almirante Tamandaré – antigo 
Ministério da Marinha.
(13) Publicado no Livro “Os Fuzileiros 
Navais na história do Brasil de autoria 
de Alba Carneiro Bielinsk, 2008 às 
páginas 112 e 113, mas aqui descrito 
da forma como foi redigido.
(14) Publicado no jornal “O Globo” de  
4 de dezembro de 1963 – Página 16 
– exceto os nomes que contem 
asteriscos (***).

oficiais signatários do manifesto14 
por ordem de antiguidade na época

Capitães-de-Mar-e-Guerra (FN)
João de Miranda Lima
Heitor Lopes de Souza
Edmundo Drumond Bittencourt
Haroldo do Prado Azambuja
Aristides Gonçalves Leite

Capitães-de-Fragata (FN)
Roberto Mario de Abreu e Souza
Carlos de Albuquerque
Odair Damasio
Antonio Rodrigues Lopes

Guy-René Robichez Sanchez
Alvaro Leonardo Pereira
Clemente José Monteiro Filho
Clinton Cavalcante de Queiroz 
Barros

Capitães-de-Corveta (FN)
Nelson Louzada Maia
Clayton Fernandes Moniz
Helson Lino da Costa
Giovanni Gargiulo
Antonio Leonardo de Matos
Wilmo da Silva Gonçalves
João Manoel Castelo Branco 
Nascimento

Capitães-Tenentes (FN)
Francisco Sergio Bezerra  
Marinho
Jader de Jesus Coutinho
Reynaldo Carceroni
Danilo Pinto Montenegro

Tenentes (FN)
Claudio Almeida de  
Figueiredo ***
Dino Willy Cozza
Antonio Paulo de Moura Castro
Paulo Tinoco Balloussier
Paulo Mesquita D’Avila
Ronaldo da Silva **

Jornal o globo, 4/dez/1963

 Jornal  tribuna da imprensa, 4/dez/1963

Mensagem da senhora Heloisa lopes de souza, publicada na tribuna de 10/dez/1963

dúvida do por que dessa decisão, neste momento de apreensões 
pelo destino do Brasil.

O porquê dessa decisão continua, quando se pondera que em 
maio de 1964 o atual comandante seria transferido para Reserva 
Remunerada, por imposição da Lei de Inatividade. Repetimos: 
por que essa sofreguidão em substituir o atual Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais?

Os mais credenciados observadores da situação brasileira 
afirmam que esquerdistas infiltrados na Alta Administração. 
Tramam um Golpe de Estado. E marcam data. E se agitam, 
tentando, inclusive, intervenção em Unidades da Federação. É 
nesta conjuntura que é nomeado para comandar o Corpo de 
Fuzileiros Navais o Almirante Cândido da Costa Aragão. Seu 
passado, excluído da Marinha Brasileira por não ter idoneidade 
moral, seus processos criminais, suas aventuras no campo da 
política partidária, seus tráficos de influência, e, principalmen-
te, suas atitudes como Comandante da Guarnição do Quartel 
Central do Corpo de Fuzileiros Navais, cortejando subalternos, 
minando a disciplina, corrompendo, fazem do Almirante Can-
dido da Costa Aragão o menos indicado dos componentes da 
nossa tradicional corporação, o Corpo de Fuzileiros Navais, 
para comandá-lo.

Ao firmarmos este documento, temos o propósito de registrar 
a gravidade da decisão do Exmº Sr. Ministro da Marinha, de 
referendar o Decreto dessa nomeação, e pensamos, até, ter sido 
Sua  Excelência pressionado para assim proceder, não tendo 
meditado suficientemente sobre o aspecto de ferir profunda-
mente o que a Marinha Brasileira tem de mais tradicional.

Essas as razões pelas quais não concordamos em aceitar o 
Almirante Candido da Costa Aragão como Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, e que essa não concordância 
sirva de exemplo de que a Nação não está totalmente anes-
tesiada – E se amanhã, a cortina vermelha do arbítrio, carac-
terizada pelo Golpe de Estado, descer sobre o Brasil, que não 
se diga que todos concordaram, e silenciosos caminharam 
cabisbaixos para o tenebroso desconhecido. E por esse início 
de desagregação, responsabilizamos o Sr. Ministro da Marinha 
pelos dias desesperançados do futuro, nós que participamos da 
construção desse patrimônio moral que é o Corpo de Fuzileiros 
Navais, integrado na Marinha de Guerra do Brasil”

 considerações finais
Caro leitor.
Ao final da narrativa da saga dos oficiais 

FN no CIAW, ressaltamos que, além de ser 
esta mais uma das inúmeras que constituem 
a nossa história naval, ela tem um significa-
do maior do que a simples versão do que 
ocorreu naqueles dez dias. É a expressão 
de um legado de luta, coragem e amor ao 
CFN, uma corporação que enche de brios os 
marinheiros de gorro de fita.

Não fosse a atitude desses oficiais e de 
tantos outros que, mesmo do lado de fora do 
CIAW, mantiveram-se fiéis a uma causa, não 
teríamos chegado à solução de um problema 
nacional só resolvido com o movimento de 
31 de março de 1964.

Os leitores mais atentos hão de perceber 
que, dentre os signatários do Manifesto, 
listados abaixo, alguns chegaram ao círculo 
de oficiais-generais, e três deles assumiram 
o cargo de ComGerCFN.

Rendamos a eles, portanto, o nosso 
preito de gratidão por tudo que fizeram pela 
MB e pelo CFN, em especial.

Viva o Brasil!
Viva a Marinha do Brasil! n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-FN) 
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e
specialistas em comportamento 
humano afirmam que as pessoas 
desenvolvem em suas mentes 
um mecanismo de autoproteção 
contra a angústia provocada por 
ocorrências com muitas vítimas. 

Assim, episódios com cem ou mil mortes são 
vistos meramente como simples estatística.

Necessitamos, entretanto, construir 
uma visão factual efetiva para perceber a 
devastação causada pela onda ideológica 
comunista nos últimos cem anos. Vamos, 

(ainda)

Mazelas QUe 
o BRasil Nao 
TeVe
(Morticínio comunista no século XX)

oSMar BoaviSTa da CuNHa JuNior*

para isso usar um referencial que, pela 
frequência, intensidade e profundidade de 
documentação publicada no mundo, con-
seguiu ultrapassar a proteção individual e 
fazer com que todos tivéssemos a dimensão 
clara do horror. O holocausto judeu onde os 
nazistas vitimaram seis milhões (6.000.000) 
de homens, mulheres e crianças durante a 
liderança de Hitler.

Esse número será uma medida auxiliar 
para a análise e conscientização do desastre 
humano promovido por diversos regimes 

Comunistas no mundo.
Qual a razão dessa análise?
A nação brasileira deve saber qual o 

preço que ela já pagou, e qual ainda lhe pode 
ser cobrado, ante a permanente ameaça de 
movimentos ideológicos de viés autoritário, 
não democrata, que ainda hoje operam no 
Brasil e na América Latina.

Selecionamos no quadro abaixo alguns 
episódios que darão a perspectiva adequada 
da surpreendente tragédia paga pela huma-
nidade nesse período.

Será feito a seguir um rápido comentário 
sobre cada episódio mencionado, visando 
apenas ilustrar sua natureza. Algumas re-
ferências são indicadas para aqueles que 
desejarem aprofundar o entendimento 
histórico, em cada caso.

peQUeNa seleção de TRaGÉdias das açÕes coMUNisTas No sÉcUlo XX

PAÍS EPISÓDIO
  

 

CHINA O GRANDE SALTO À FRENTE 45.000.000 7,5

RÚSSIA E UCRÂNIA (URSS) EXTINÇÃO DOS KULAKS E HOLODOMOR 14.500.000 2,5

CAMBOJA POL POT E SUA REVOLUÇÃO COMUNISTA 2.000.000 1/3

COLÔMBIA FORÇAS ARMADAS REVOLUCIONÁRIAS DA COLÔMBIA (FARC) 60.000 _

PERU SENDERO LUMINOSO 31.000 _

BRASIL GUERRILHAS NO BRASIL 339 _

o grande salto à frente – china
 Calcula-se que a tentativa de Mao Tse-

Tung de fazer a produção agrícola da China, 
durante os anos de 1958 a 1961, competir 
com o Ocidente, haja causado a morte de 
45.000.000 a 50.000.000 de pessoas, o que 
coloca o Grande Timoneiro como o maior 
assassino da história da humanidade.

Apenas esse episódio do regime comu-
nista chinês equivale a cerca de oito vezes 
o holocausto da Alemanha nazista.

O escritor inglês Fran Dickfler(1), o pri-
meiro historiador a ter acesso, em 2006, 
aos arquivos do partido comunista, ressalta 
que Mao determinou a destruição de 1/3 
do total de casas do país para abrir espaço 
à agricultura. A interferência pessoal de Mao 
na organização e procedimentos agrícolas 
decretou o seu fracasso.

Ressalte-se que essa mortandade, que 
pode ter números muito maiores, seguiu a 
uma guerra civil, onde Mao saiu-se vitorioso, 
e que custou a vida de mais de 9.000.000 de 
chineses (1,5 vezes o  terror nazista). (3)

Recomenda-se uma pesquisa sobre 
as declarações de Wei Jingsheng, ativista 
chinês dos direitos humanos, sobre o con-
sumo de carne humana durante o período 
da Grande Fome.

Mao Tse Tung, após esse desastre defla-
grou a Sangrenta Revolução Cultural, para 
encontrar e punir os responsáveis pela catás-
trofe agrícola que ele mesmo causou.

extinção dos Kulaks e o Holodomor  
O extermínio resultante da repressão 

política aos camponeses e suas famílias, no 
período 1929 – 1932 na União Soviética,  
provocou a morte de 14.500.000 de pes-
soas incluindo 5.000.000 de ucranianos 
submetidos à dominação soviética durante 
o Holodomor. Trata-se de duas vezes e meia 
o número de vítimas do holocausto. (2)

Os Kulaks, grandes proprietários rurais da 
União Soviética, e suas famílias, foram assas-
sinados ou deportados para a Sibéria, onde 
muitos morreram de fome e doenças.

A providência seguinte foi o confisco 
de todas as propriedades rurais, bem como 
de todos os bens agrícolas, tais como gado, 
implementos, silos, colheitas etc., de todos 
os camponeses. Determinou-se então a co-
letivização forçada desses camponeses em 
colônias agrícolas, os kolkozes. A ineficiência 
e a miséria dessas colônias provocaram a total 

desorganização do ciclo produtivo. Por 
outro lado, os camponeses oprimidos 

reagiram ao que consideravam uma 
segunda servidão.

Tudo isso, aliado às más con-
dições meteorológicas em 1932, 

provocaram o imenso desastre do 
desabastecimento e fome.

Cruelmente, os soviéticos manipularam 
o desabastecimento, para sufocar, através 
da fome, as resistências da Ucrânia aos des-
mandos do regime, estendendo a desgraça 
naquilo que foi o maior desastre da região, 
com um número de mortes equivalente 
quase a um holocausto nazista.

pol pot – genocídio no camboja
Nascido em uma rica fazenda de arroz 

no norte do Camboja, Pol Pot nunca foi 
agricultor(4).

A crueldade do seu movimento comunista, 
o Khmer Vermelho foi responsável pelo exter-
mínio de 2.000.000 de homens, mulheres e 
crianças (1/3 da população do país), dentro de 
um regime de assassinato, tortura, e exaustão, 
por trabalhos forçados  e fome.

Médicos, advogados, professores, mecâ-
nicos e varredores de rua foram obrigados 
a trabalhos forçados nos campos de arroz 
e na construção de represas. Em 72 horas, 
dois milhões de pessoas que viviam na 
capital Phnom Penh, foram deslocadas para 
o trabalho forçado no interior. Através de 
tortura e execução exterminou oponentes 
e adversários políticos.

Seu governo, no auge da opressão, 
parecendo invencível, iniciou a sua própria 
destruição, consumindo, com o mesmo 
horror, as forças que o apoiavam.

Mao-Tse-Tung

pol pot

outras consIderações

NÚMERO DE VÍTIMAS EM 
RELAÇÃO AO HOLOCAUSTO
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NoTas
(1) Fran Dickfter – A Grande Fome de Mao: 
História da Mais Catastrófica Eliminação  
da China
(2) pt.wikipedia.org/wiki/Holodomor #  
A -escalada-da-crise
(3) www.nises.org.br/Article.aspx?id=94
(4) desconstruindo-o-comunismo.blogspot.
com.br/2012/03/os-mais-perversos-da-
historia-pol-pot-o.html
(5)  tópicos.estadão.com.br/farc
(6) pt.wikipedia.org/wiki/Sendero-Luminoso
(7) https://www.youtube.com/
watch?v=ow8bwE3fhw

a FaRc e o
sendero luminoso

Marighella    e lamarca

Castelo garante o funcionamento da Justiça

Jornal do Brasil – RJ

18 de abril de 1964

Castelo diminui nível de aumento aos militares 

Corte propõe aumento aos militares com 50% menos do que 

tabela anterior. Jornal do Brasil – RJ

21 de abril de 1964

*CF (Ref-IM) 

Forças armadas revolucionárias 
da colômbia (Farc)

Sessenta anos de luta política armada e 
60.000 mortos têm esgotado a Colômbia de 
tal forma que a pressão popular para que o 
governo dê fim ao conflito tem crescido (5).

As Farc-EP ou Exército do Povo são 
uma organização de inspiração comunista, 
marxista-leninista, que desde 1954, atua por 
meio de táticas de guerrilha, promovendo as-
sassinatos, atentados e sequestros no país.

As ações desse grupo têm se resumido 
a uma longa, dolorosa e sangrenta lista 
de mortes de ambos os lados, mostrando 
que, aparentemente, o senso comum deve 
conduzir a um entendimento para o fim de 
suas atividades.

As Farc, no esforço de manter sua 
sobrevivência econômica, desenvolveu 
poderosa atividade no tráfico de cocaína, 
sendo atualmente considerada a  maior 
fornecedora para o Brasil e Estados Unidos, 
o que evidencia curioso desvio das suas 
finalidades político-ideológicas para a de 
crime organizado internacional.

sendero luminoso – peru
O movimento surgiu no Peru em 1964 e 

o seu nome (em português: caminho lumino-
so) baseia-se em uma máxima do marxista 
peruano José Carlos Mariategui, onde diz: 
“o Marxismo-Leninismo abrirá um caminho 
luminoso até a revolução?”(6)

O resultado da ação dessa guerrilha con-
seguiu iluminar a alma dos 31.000 mortos 
que pereceram nos cinquenta anos de sua 
trajetória cruel.

Iniciou-se como guerrilha rural, passando 
posteriormente a guerrilha urbana em 1977. 
Foram, porém, as perseguições a comer-
ciantes e fazendeiros que mostraram o lado 
terrorista do movimento.

Ressalta a matança de Lacanamarca na 
qual 69 pessoas foram assassinadas pelos 
sendinistas, incluindo não só policiais como 
pessoas comuns acusadas de apoiar o go-
verno de alguma forma.

O Sendero efetuou frequentes ataques 
à infraestrutura das cidades, explodindo 
redes elétricas, colocando carros-bomba em 
áreas estratégicas, edifícios do governo e da  

justiça, atacando líderes sindicais e oficiais 
do governo, sacerdotes e pastores protestan-
tes. O saldo dessa violência alcança cerca de 
31.000 mortos.

guerrilhas no brasil (7)

Militantes comunistas do Brasil inicia-
ram em 1961 e 1962 forte treinamento 
em Cuba e na Academia Militar de Pequim, 
preparando uma revolução comunista para 
a submissão do Brasil ao regime.

Já em 1962, Francisco Julião instala cen-
tros de treinamento das Ligas Camponesas, 
preparando a luta comunista armada no 
campo. Todas essas medidas antecedem a 
reação da Nação Brasileira e a mobilização 
das Forças Armadas no Brasil.

A Frente Popular de Liberação, fundada 
por Leonel Brizola, apoia a instalação da 
guerrilha da Serra do Caparaó, movimento 
armado que, no mesmo ano foi vencido 
por tropas da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais.

Diversos grupos instalam guerrilhas  
urbanas violentas que efetuam vários ata-
ques com vítimas em diferentes cidades 
do país.

Dentre os principais episódios desse 
período registramos:

1966 – Bomba colocada pelo Grupo 
Guerrilheiro Ação Popular, no Aeroporto 
Internacional de Guararapes, com mortos 
e feridos.

1969 – Carlos Lamarca, criador da 
Ação de Libertação Nacional explode uma 
bomba no QG do 2º Exército, com vítimas 
inocentes.

O comando de Libertação Nacional, ou-
tro grupo de guerrilha urbana efetua diversos 
assaltos a agências bancárias e atentado a 
bomba, continuando a cruel vitimização de 

cidadãos inocentes.
Diversos sequestros de Diplomatas es-

trangeiros obrigaram o governo a negociar 
a liberação de guerrilheiros presos. Porém, 
a ação repressora conseguiu eliminar os 
principais líderes.

Carlos Marighella foi morto ao reagir 
à prisão.

Carlos Lamarca, após o cruel assassinato 
de um oficial da Polícia Militar por esmaga-
mento de crânio, foi morto em confronto 
com as forças do Estado.

A derrota gradativa do movimento sub-
versivo levou a diversos sequestros de aviões 
comerciais, desviados para Cuba, como for-
ma de fuga dos principais militantes.

A Guerrilha do Araguaia instalada em 
1971 provocou no ano seguinte a reação do 
governo, onde logo foi preso um dos líderes, 
José Genoino, o qual rapidamente forneceu 
informações essenciais para o combate ao 
movimento.

Oswaldão, o chefe da guerrilha é 
abandonado sem apoio e reage julgando e 
executando os companheiros que pensam 
em desistir e se entregar.

Após o cerco e morte de Oswaldão em 
combate, o restante dos guerrilheiros se 
entregam.

A pronta e eficaz reação das Forças do 
Estado, e a absoluta falta de apoio popu-
lar aos comunistas foram os fatores que 
contribuíram para a rápida eliminação do 
movimento, e para o relativamente reduzido 
número de vítimas no Brasil, principalmente 
quando comparados com outros países.

O Brasil não pode, por toda essa triste 
experiência histórica, cometer a ingenuidade 
de descuidar da defesa permanente de suas 
instituições e democracia. n

Lacerda anuncia volta 

do país à democracia.

Correio da Manhã – SP

2 de abril de 1964
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outras consIderações

U
m dos grandes tabus dos comu-
nistas, eles gostam da denomi-
nação esquerdistas, mas vamos 
chamá-los pelo nome verdadeiro, 
são os crimes cometidos para a 
implantação e manutenção das 

ditaduras comunistas.
O fim da União Soviética e a queda do 

Muro de Berlim proporcionaram pesquisas 
que mostram os números de mortes ocor-
ridas. Embora divergentes, é consenso que 
foram mais de 20 milhões na Rússia, mais 
de 50 milhões na China, cerca de 2 milhões 
no Camboja, milhares na Europa Oriental e 
mais de 17 mil em Cuba.

Outro assunto que eles não gostam  de 
tratar, são os “justiçamentos”, que são os 
assassinatos praticados por comunistas e 
terroristas contra companheiros que tenta-
vam abandonar a organização ou contra 
aqueles que, de maneira direta ou indireta, 
combatiam a subversão.  

Vamos lembrar das vítimas daqueles 
que atacaram o Brasil, na convicção de que 
a trajetória de suas ideologias se sobrepõe 

à própria vida dos inocentes em quem eles 
esbarraram. Famílias desgraçadas contam, 
para esses, apenas como meros incidentes 
na construção de um mundo que, após 
mais de cem anos de fracassos e milhares 
de mortes, não conseguiu dar certo. Porém, 
para que você, leitor, sinta a extensão dessa 
monstruosidade, é necessário que imagine 
que algumas dessas vítimas tenham sido 
próximas a você. Um amigo, um irmão, pai, 
marido ou filho.

É nessa hora que desejariam que al-
guém tivesse tomado uma providência que 
lhe evitasse  a tragédia. Certamente algum 
agente ou órgão do Estado do qual você é 
cidadão.

Isso, na verdade foi feito eficazmente, 
eficientemente, incansavelmente e, se você 
e sua família não foram atingidos, foi porque 
as ações surtiram efeito. Foram protegidos.

Essas foram operações difíceis, delicadas, 
sofridas. Travou-se combate com inimigos 
traiçoeiros, cruéis e treinados. Teve-se baixas 
importantes no processo. 

Todavia, apesar do esforço empreendido, 

alguns foram vítimas dessa cruel insanidade. 
A esses e suas famílias prestamos agora, atra-
vés da sua lembrança, o respeito e pesar de 
todo o povo brasileiro, conforme ressaltados 
nos casos a seguir:

assassinato do marinHeiro 
inglÊs david a. cutHberg

(Carlos Azambuja)
Chegava ao porto do Rio de Janeiro, em 

5 de fevereiro de 1972 uma força-tarefa da 
Real Marinha Inglesa, em comemoração ao 
sesquicentenário da Independência do Brasil. 
Os marinheiros, como em todo porto, esta-
vam ávidos para conhecer a noite do Rio, um 
sábado bafejado pelo calor do verão e pelos 
primeiros sons de samba, que antecediam o 
carnaval carioca.

Liberado da faina do navio H.M.S.Triumph, 
o marinheiro inglês David A. Cuthberg, de 
19 anos, acompanhado de seu colega Paul 
Stoud, tomou, na Praça Mauá, o táxi dirigi-
do por Antonio Melo, que os levaria para 
conhecer a mundialmente famosa praia de 
Copacabana.

Eles não sabiam que, desde a chegada na 
praça, estavam sendo observados por oito ter-
roristas, dissimulados dentro de dois carros.

Na esquina da Avenida 
Rio Branco com Visconde 
de Inhaúma, nas proximi-
dades do Hotel São Fran-
cisco, um dos veículos 
emparelhou com o táxi e 
David foi atingido por uma 
rajada de metralhadora, 
disparada por terroristas da 
Aliança Libertadora Nacio-
nal. Na oportunidade joga-
ram para o interior do táxi 
panfletos que falavam em 
vingança contra os ingleses 
por terem massacrado os 
irlandeses do norte. Os terroristas acaba-
ram com o sonho de David em conhecer 
Copacabana, “justificando plenamente” seu 
ato pela solidariedade à luta do IRA contra 
os ingleses.

O jornal O GLobo comentou o fato, com 
o título de “Repulsa”:

“Tinha dezenove anos o marinheiro 
inglês David A. Cuthberg que, na madru-
gada de sábado, tomou um táxi com um 
companheiro para conhecer o Rio, nos seus 
aspectos mais alegres. Ele aqui chegara 
como amigo, a bordo da flotilha que nos 

visita para comemorar os 
150 anos da Independência 
do Brasil. Uma rajada de 

metralhadora tirou-lhe a vida, no táxi em que 
se encontrava. Não teve tempo para perceber 
o que ocorria e, se percebesse, com certeza 
não poderia compreender. Um terrorista, de 
dentro de outro carro, apontara friamente a 
metralhadora antes de desenhar nas suas 
costas o fatal risco de balas, para logo em 
seguida completar a infâmia, despejando 
sobre o corpo ainda palpitante panfletos 
em que se mencionava a palavra liberdade. 
Com esse crime repulsivo, o terror quis 
apenas alcançar repercussão fora de nossas 
fronteiras para suas atividades, procurando 

dar-lhe significação de atentado político 
contra o regime brasileiro. A transação de-
sejada nos oferece a dimensão moral dos 
terroristas: a morte de um jovem inocente 
em troca da publicação da notícia num jornal 
inglês. O terrorismo cumpre, no Brasil, com 
crimes como esse, o destino inevitável dos 
movimentos a que faltam motivação real e 
consentimento de qualquer parcela da opi-
nião pública: o de não ultrapassar os limites 
do simples banditismo, com que se exprime 
o alto grau de degeneração dessas reduzidas 
maltas de assassinos gratuitos.”

“Justiçamento” de  
manoel HenriQue de oliveira

(Carlos Alberto Brilhante Ustra)
Mês de fevereiro, dia 21 de 1973, às 

7h30, um comando terrorista da ALN, for-
mado por Francisco Seiko Okama (Baiano), 
Arnaldo Cardoso Rocha (Jiboia), Francisco 
Emanuel Penteado (Júlio), Antônio Carlos 
Bicalho Lana (Bruno) e Ronaldo Mouth 
Queiroz (Papa), assassinaram a tiros o 
comerciante Manoel Henrique de Oliveira, 
dono do Bar e Churrascaria Varela, na 
esquina da Rua da Mooca com a Rua An-

tunes Maciel, próximo ao 
estabelecimento comercial 
de sua propriedade. Sobre 
o corpo de Manoel Hen-
rique deixaram panfletos, 
acusando-o de ter delatado 
à polícia os seus comparsas, 
quando estes almoçavam no 
restaurante.

assassinato  
  do capitão 
americano cHarles 

cHandler
O Capitão do Exército dos EUA, Charles 

Rodney Chandler, com bolsa concedida pela 
“George Olmsted Foundation”, era aluno da 
Escola de Sociologia e Política da Fundação 
Álvares Penteado. Chandler morava na 
cidade de São Paulo, com a esposa, Joan, e 
seus três filhos, Jeffrey, de 4 anos, Todd, de 
3 anos, e Luanne, de 3 meses. Entretanto, 
segundo os “guerrilheiros”, Chandler era um 
“agente da CIA” e “encontrava-se no Brasil 
com a missão de assessorar a ditadura mili-
tar na repressão”.

Era início de outubro, um “tribunal revo-
lucionário”, integrado por três dirigentes da 
VPR, Onofre Pinto, como presidente, e João 
Carlos Kfouri Quartim de Morais (“Manoel”;

 as VÍTiMas 
da VioleNcia

o Capitão rodney Chandler

MÁRio seRGio PaCHeCo de souZa*
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“Mané”; “Maneco”) e Ladislas Dowbor (“Ja-
mil”; “Nelson”; “Abelardo”), como membros, 
condenou o Capitão Chandler à morte.

Através de levantamentos realizados 
por Dulce de Souza Maia (“Judit”), apurou-se, 
sobre a futura vítima, seus horários habituais 
de entrada e saída de casa, costumes, roupas 
que costumava usar, aspectos de sua perso-
nalidade, dados sobre os familiares e sobre 
o local em que residia, numa casa da Rua 
Petrópolis, nº 375, no tranquilo e bucólico 
bairro do Sumaré, em São Paulo.

Escolheram o dia 12 de outubro de 
1968 para a execução do plano. Chegaram 
ao local às 7 horas. Às 8h15min, Chandler 
dirigiu-se para a garagem e retirou o seu 
carro em marcha a ré. Enquanto seu filho de 
4 anos abria o portão, sua esposa aguardava 
na porta da casa.

Os terroristas avançaram com o Volks e 
bloquearam o caminho do carro de Chandler. 

Diógenes José Carvalho de Oliveira (“Luiz”; 
“Leandro”; “Leonardo”; “Pedro”) saltou do 
carro e descarregou, a queima roupa, seis 
tiros de um revolver calibre 38. Não satisfei-
to, outro terrorista se aproximou com uma 
metralhadora e desferiu uma rajada de 14 
tiros. A esposa e o filho de Chandler gritaram. 
Diógenes apontou o revólver para o menino 
que, apavorado, fugiu correndo para a casa 
da vizinha.

Os três terroristas fugiram, e, deixaram 
no local do crime diversos panfletos.

morte por engano  
do maJor alemão edWard von 
WesternHagen

O Capitão do Exército Boliviano Gary 
Prado, em 1968 fazia o Curso de Estado-
Maior, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. 
Ele ficara conhecido internacionalmente 
como o oficial que teria participado da 

perseguição e morte, nas matas da Bolívia, 
do guerrilheiro Che Guevara. Sabedoras de 
sua presença no Rio de Janeiro, organiza-
ções terroristas se inquietaram. O “Tribunal 
Revolucionário” foi convocado e o oficial 
boliviano condenado à morte.

Para a ação ter êxito, o levantamento 
começou nas saídas da Escola de Estado-
Maior (ECEME), seguindo o oficial até a sua 
residência, na Gávea, bairro pacato do Rio 
de Janeiro. Conhecido o trajeto e escolhido 
o melhor local para o assassinato, partiram 
os carrascos para executar a sentença.

Dia 1º de julho de 1968, João Lucas Al-
ves, Severino Viana Collon e mais um terceiro 
militante, todos do Comando de Libertação 
Nacional (COLINA), em um Fusca, ficaram à 
espreita na Rua Engenheiro Duarte, na Gá-
vea. Ali, naquela rua tranquila, ao avistarem 
o oficial executaram-no, fria e covardemente, 
com dez tiros. Depois de verificarem que o 
militar estava morto, levaram sua pasta para 
simular um assalto.

Mais tarde, ao abrirem a pasta, ve-
rificando os documentos do “justiçado”, 
constataram o terrível engano. Gary Prado 
fora salvo por um levantamento malfeito. 
Desconheciam os uniformes. Em seu lugar, 
haviam assassinado o major alemão Edward 
Ernest Tito Otto Maximilian Von Westernaha-
gen, colega de Gary Prado que também fazia 
o Curso de Estado-Maior.

 
Jovem de 17 anos  
É morto por vingança

Durante a Guerrilha do Araguaia, uma 
equipe de seis homens chefiada pelo Coronel 
Lício Augusto Maciel procurava pela “grande 
área”. A partir de uma informação obtida com 
a prisão do terrorista Pedro Albuquerque, em 
Fortaleza, a equipe das forças legais dirigiu-
se para Xambioá. Partindo deste local, a 
patrulha pernoitou na casa de um morador 
chamado Antônio Pereira. 

O filho deste morador, João Pereira de 
apenas 17 anos, acompanhou a patrulha 
durante um dia, o mesmo dia em que três 
guerrilheiros foram encontrados e fugiram. 
Este grupo pegou o rapaz e o assassinaram 
na frente dos pais, para servir de exemplo 
aos outros moradores.

O quadro ao lado, afixado em nosso 
clube, materializa nossa justa homenagem 
àqueles que pereceram e não sairão de nos-
sa memória os atos covardes praticados. n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-FN)

outras consIderações

e
m 13 de novembro passado, tive 
a oportunidade de acompanhar 
o depoimento do CMG (Ref-FN) 
Uriburu Lobo da Cruz, perante a 
Comissão Nacional da Verdade. 
Foi nas instalações do Arquivo 

Nacional, aqui no Rio de Janeiro.
Comigo, além do Comandante Uriburu 

e parentes, estavam o Almirante Tibério, 
nosso 1º Vice-Presidente, o Assessor Jurí-
dico do Clube Naval, Comandante Hélio, 
e o Comandante Gabriel, sócio efetivo e 
advogado. Lá fomos prestar o indispensável 
apoio de natureza jurídica e moral a um 
colega, de exemplar folha de serviços pres-
tados, que se via naquela situação por ter, 
em 1972, no posto de Capitão de Corveta, 
comandado um Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais, no Araguaia. Sua missão 
durou pouco mais de um mês.

Nosso querido Comandante Uriburu se 
houve muito bem. Aos 82 anos, com boa 
saúde, portou-se dignamente, respondendo 
com fidelidade e altivez, perguntas sobre 
fatos ocorridos há mais de 40 anos, feitas por 
um jovem casal de inquiridores com o visual 
e linguajar típico de militantes de esquerda. 
Registre-se, a bem da justiça, ambos man-
tiveram um saudável clima de cordialidade 
durante todo o depoimento.

Com a justificável falta de maiores 
entendimentos a respeito de operações 
militares, especialmente na selva, suas per-
guntas buscavam tão somente saber sobre 
pessoas e alguns procedimentos operativos. 
Evidentemente, tentando estabelecer vín-
culos com outros depoimentos e algumas 
contradições. 

As limitações produzidas pela memória 
de episódios tão distantes e a firmeza do 
nosso Comandante Uriburu, fizeram com que 
não lograssem êxito nessa tentativa.

Com muita satisfação, gostaria de re-
gistrar que esse depoimento ocorreu um 
dia após o do General de Brigada Álvaro de 
Souza Pinheiro, no mesmo local e diante da 

depoimentos de 
VeRdade

Paulo FRedeRiCo soRiaNo dobbiN*

mesma dupla de inquiridores.
Sem ter a honra de conhecê-lo pesso-

almente, ouvi, posteriormente, seu longo e 
contundente depoimento. Fiquei extrema-
mente impressionado, não só com seu prepa-
ro profissional e a segurança nas afirmações, 
bem como pela vasta cultura profissional e 
aguda inteligência ao perceber e desarmar 
sutis armadilhas na inquirição.

Foi um depoimento, diria, modelar.  
Diriam amigos do Exército, o “barema” para 
situações semelhantes.

De um depoimento onde o General 
Álvaro, repetidamente, demonstrou todo 
seu orgulho em ser um operador de Forças 
Especiais, desde o início de sua carreira, 
destaco importantes declarações:

“Foi uma força militar, nucleada pelo nos-
so Exército, que combateu e, definitivamente, 
acabou com a ação de grupos de “terroristas 
rurais”, e não tropas norte-americanas. Estas, 
àquela época, já participantes do combate 
a grupos como os tupamaros, senderos 
luminosos etc.

Não cito nenhum nome de pessoas en-
volvidas com as ações de terror na área, para 
não alimentar a “indústria de indenizações” 
com dinheiro público. Registro, enfaticamen-
te, que, enquanto a viúva de Carlos Lamarca 
recebe cerca de 14 mil reais por mês, a viúva 
do Sargento Mário Kozel  tem direito a uma 
pensão de R$ 360,00.

Fui ferido em decorrência de determi-
nada ação de combate. Porém, não permito 
que inquiridores explorem o tema.

Ressalto o expressivo apoio da popu-
lação local às forças governamentais e a 
consequente negação desse apoio aos ter-
roristas. Isso, certamente, foi decisivo para 
o sucesso das ações militares.

A missão das forças militares buscava 
eliminar completamente um foco estratégico 
adverso que ameaçava o Estado brasileiro. 
Foi totalmente cumprida.

Por fim, faço uma crítica à Comissão 
Nacional da Verdade, pela farsa que repre-
senta e pelas medidas revanchistas, ilegais 
e inescrupulosas que adota.”

Em minha avaliação, um depoimento de 
um autêntico líder militar. 

Aos dois companheiros, cumprimentos 
pela altivez e competência demonstradas e a 
solidariedade por eventuais e desnecessários 
constrangimentos passados. n

comandante Uriburu e  
General Álvaro pinheiro

Feliz a nação que pode contar com 

corporações militares de tão altos índices 

cívicos. Os militares não deverão ensari-

lhar suas armas antes que emudeçam as 

vozes da corrupção e da traição à pátria.

Estado de Minas – MG

5 de abril de 1964

O Brasil já sofreu demasiado com o 

governo atual. Agora, basta!

Correio da Manhã – SP 

31 de março de 1964 

Do editorial: Basta!

Pontes de Miranda diz que Forças  

Armadas violaram a Constituição para poder 

salvá-la!
Jornal do Brasil – RJ

 6 de abril de 1964

*Vice-Almirante (Refº - FN) 
Presidente do Clube Naval
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o 
caso relatado a seguir foi, du-
rante anos, motivo de muita 
angústia para mim e minha 
família. É a história da procura 
da verdade, e tentar suportar 
a injustiça de algo verdadeira-

mente kafkiano, um caso de “não persona-
gem”, citado em livros e na imprensa. É o 
relato de como foi complicado desvendar 
essa farsa e fazer valer a verdade. Não foi 
fácil, assim como não é fácil para mim, 
hoje, depois de mais de 50 anos, relatar 
isso. Não tenho facilidade para escrever 
na primeira pessoa. Preferia deixar tudo 
esquecido nas brumas do passado. 

Para encerrar essa Introdução, penso que 
devo expor o que foi para mim, a real moti-
vação que, ao longo dos anos, me sustentou 
na vida com a família, na vida profissional 
e com os muitos amigos fiéis, na vida civil. 
Tenho hoje o profundo sentimento de alívio 
de que, quando ainda jovem oficial, servindo 
naqueles anos tão conturbados e difíceis, 
sempre consegui manter intacta a minha in-
tegridade moral. Nunca tergiversei, fui fiel ao 
meu Juramento de Oficial, à ética que recebi 
de meus pais e aos ensinamentos de honra 
e dever que recebi nas escolas e nas fileiras 
da minha Força Militar. Esse é o meu mais 
precioso bem na velhice. Assim, dedico este 
modesto texto àqueles que compartilham 
comigo esse mesmo gratificante sentimento 
de ter navegado na vida militar pelo rumo 
certo, claro, limpo, sem nada do que se en-
vergonhar e sem nunca ter manchado a farda 
cometendo atos ignóbeis e indignos.

É impossível contar o “caso do não per-
sonagem” sem um texto de cunho pessoal. 
Convido o caro leitor a prosseguir, se estiver 
interessado neste caso real ocorrido na MB.

antecedentes
Logo após a viagem de guardas-marinha, 

em 1959, fui servir no Batalhão Riachuelo, 
com grande parte da minha turma. Era a 
realização profissional em uma boa escola 
da vida profissional. Em meados de 1961 fui 
designado, em caráter de destaque, para uma 
tarefa no Conselho de Segurança Nacional, 
onde necessitavam de oficial com conheci-
mentos de alemão e inglês. Foi o período 
Jânio Quadros; quando ele renunciou, todos 
foram desligados e retornaram às origens.

Selecionado para o curso de Aviador 
Naval em S. Pedro d’Aldeia, no ano de 
1963, fiquei servindo na Base Aérea Naval, 
aguardando o início do curso.

Acontecem então os eventos revolucio-
nários de março de 1964. Os cursos foram 
cancelados, para decepção dos oficiais candi-
datos, que retornaram ao Rio de Janeiro para 
outras funções. A mim coube ser designado 
novamente para o C.S.N., onde, em setem-
bro, fui movimentado para o recém-criado 
Serviço Nacional de Informações, para a 
mesma finalidade: Destaque, devido aos 
meus conhecimentos de alemão e inglês. Fui 
mandado para o primeiro curso de Analistas 
Cat. B no CEP/EB. Ainda com a esperança de 
ser Aviador Naval acabei pilotando... uma 
mesa... Grande decepção... Trabalhei como 
Analista Junior durante cinco anos, cumpri 
meu dever, mas, ao ser promovido a Capitão 
Tenente, logo encaminhei um requerimento 
para fazer os respectivos cursos de carreira: 
em 1970 o C-Prep/EsAO, em 1971 o curso da 
EsAO para Oficiais FN e, em 1972, o CAVANF 
(Curso Avançado de Operações Anfíbias) no 
CIAdest/CFN. Nunca mais servi no Órgão de 
Produção de Informações do então SISNI 
(Sistema Nacional de Informações).

Sofri, em agosto do mesmo ano, um sério 
acidente (queda de 15m) e, politraumatizado 
com risco de morrer, passei dois anos sendo 
submetido a várias cirurgias ortopédicas. Me 
safei! O ComGer CFN, o saudoso VAlte(FN) 
Roberval Pizarro Marques, que muito me 
ajudou, convocou uma Junta Médica para 
decidir se continuava na ativa ou se seria 
reformado. Como desejava, fui considerado 
“apto com restrições”, e mandado servir (ainda 
necessitando de alguma recuperação física), 
na Escola Nacional de Informações, em Brasí-
lia, na quota da MB, como Instrutor. Aceitei, a 
família necessitava de mudança de ares.

Foi quando comecei a tomar conheci-
mento de que meu nome, como “Comte 
Alfredo Poeck, vulgo Mike”, do Cenimar, era 
acusado de “torturador”, e constava de vários 
livros e publicações. Tudo incompreensível 
para mim. Como? Nunca servi no Cenimar. 
O SNI era um grande órgão coletor de in-
formações, relatórios e traduções, analisados 
em benefício da presidência da república. 
A Agência RJ não prendia, não interrogava, 

de locais onde nunca estive. Não era eu o 
“personagem” acusado. Para mim, tortura era 
algo indigno de um oficial. Começou então a 
fase do “não personagem” desvendar essas 
infames acusações, essa usurpação de meu 
nome, algo verdadeiramente kafkiano. Não 
foi fácil essa jornada em defesa de meu 
nome e da minha integridade moral. Muitos 
me ajudaram, muitos se afastaram.

o  “não personagem”
Pensei em solicitar um Conselho de Justi-

ficação para oficializar que não se tratava da 
minha pessoa. O verdadeiro “personagem” 
era outro, mais antigo (já falecido, então 
fiquemos somente nos fatos). Recebi a comu-
nicação de que não era necessário um C.J., 
pois a alta cúpula da MB sabia perfeitamente 
de que não era eu o “personagem” acusado. 
Em decorrência, quatro ministros da Marinha 
vieram a público e esclareceram, por Bonos 
e na imprensa, que o oficial FN João Alfre-
do Poeck não era “Mike”, nunca serviu no 
Cenimar, e era inocente das acusações de 
torturador. Mas as menções deletérias na 
imprensa continuavam.

Fiz requerimento e me preparei para 
o Curso de Comando e Estado-Maior, na 
Escola de Guerra Naval. Fui aprovado e me 
apresentei para cursar, em 1978. Terminei o 
curso e, em seguida, designado para servir 
no NE Custódio de Mello, em 1979, como 
Instrutor de guardas-marinha. Ao regressar 
voltei para o Comando Geral do CFN, onde 
fui designado Assessor Especial para as-
suntos de Blindados, chefiando a Comissão 
de Recebimento dos Carros “Cascavel”. Em 
1981/82 cursei o “Command and Staff Col-
lege /USMC”. Em 1983 comandei o ex-Btl 
de Comando da Divisão Anfíbia. Em 1984 
fui designado para o Curso de Política e 
Estratégia Marítimas na EGN e, em 1985, 
designado para a EGN como Encarregado 
da Área de Ensino de FN.

Nessa ocasião, persistindo as acusações 
públicas sobre o suposto “torturador”, mas 
com o meu nome, procurei o ex-colega do 
Colégio Naval Luis Orlando Carneiro, então 
trabalhando no Jornal do Brasil, para me 
ajudar a resolver essa situação angustiante. 
Luis Orlando foi decisivo, de inestimável 
camaradagem e compreensão: “Sabemos 
que não é você. Você não é torturador. Vou 
procurar contato com outros jornalistas para 
esclarecer definitivamente essa lamentável 
e injusta situação...”

JoÃo alFRedo PoeCK

                o caso do 
“Não peRsoNaGeM”

não participava da então chamada guerra 
direta contra a subversão. Comecei a pro-
curar desvendar esse equívoco e esclarecer 

essa confusão com meu nome. Verifiquei 
que todas as acusações de “tortura”, diziam 
respeito a ações de que nunca participei, e 

outras consIderações
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os marcantes acontecimentos 
de novembro/1985

Luis Orlando contatou o seu amigo 
jornalista Marcos de Castro. Este procurou 
o jornalista Álvaro Caldas, autor do livro 
“Tirando o Capuz”, Ed. 1981, onde o meu 
nome era citado como torturador, o temível 
“Mike” da Ilha das Flores. Ainda sempre o 
mesmo equívoco do “personagem”, mas com 
meu nome. Foi marcado um encontro no 
restaurante Bozó, no final do Leblon. Todos 
tensos, inclusive eu (talvez o mais tenso de 
todos), Álvaro e dois ex-militantes do antigo 
MR-8, ex-presos políticos na Ilha das Flores, 
onde nunca estive. Todos ali reunidos para 
a dramática cena da acareação, cara-a-cara. 
“Não, não é o Mike!” bradou Luiz Carlos de 
Souza Santos, e os outros concordaram. Foi 
um anti-clímax, o verdadeiro “não perso-
nagem” da história agora finalmente era 
eu, e o “personagem” real era identificado 
definitivamente como o Mike, do Cenimar. 
Cito Álvaro Caldas que, na 5ª. Edição de seu 
livro (Garamond, 2004, p.43 a 53), escreveu 
o que eu lhe disse num desabafo: “Esta foi 
uma noite memorável. Sinto-me como se 
estivesse flutuando. Finalmente não sou mais 
o torturador que nunca fui.” O 2º capítulo 
desta 5ª edição de seu livro, é inteiramente 
dedicado ao meu caso. 

Essa acareação no Restaurante Bozó 
desencadeou, a pedido dos jornalistas 
presentes, o desejo de uma reparação em 
confirmação da verdade: uma entrevista 
coletiva à imprensa. Participei tudo, como 
sempre o fazia, ao então V Alte Mario Flores, 
meu diretor na EGN. Comunicou-se ele com 
o Ministro, Alte Saboia, e este autorizou a 
entrevista coletiva, realizada no dia 11 de 
novembro de 1985, em seu gabinete. Foi 
algo inédito na época. Vários órgãos da 
imprensa do Rio e SP, além de organizações 
como o Grupo Tortura Nunca Mais, publi-
caram que Poeck era inocente. Inverteu-se 
a situação, agora era eu o verdadeiro “não 
personagem”. Nunca mais se tocou no as-
sunto. Mike faleceu em 1996, sem nunca 
ter me procurado. 

a carreira continua
Continuei na carreira normalmente. 

Em 1987 comandei o Batalhão Riachuelo, 
a “célula mater” das Unidades Operativas 
da Divisão Anfíbia. Considero essa a minha 
Comissão mais gratificante. Em seguida, 
outra Comissão relevante: Adido Naval à 
Embaixada Brasileira em Assunção, Paraguai, 

durante dois anos.
Regressando ao Brasil, fui nomeado Sub-

comandante do ex-Comando de Apoio/CFN. 
Em 1992 solicitei passagem para a Reserva 
Remunerada. Estava viúvo, com uma filha 
temporão de 7 anos para cuidar. Minhas 
prioridades na vida agora eram outras. 

Já na Reserva, fui contratado pela MB 
para trabalhar no CASNAV (Centro de Análi-
se de Sistemas Navais) e depois, pela EGN, 
como Instrutor de Liderança, Assuntos de 
FN e Estratégia. 

Fui muito feliz na profissão, se tivesse 
que escolher novamente, faria o mesmo 
que fiz como jovem, em Curitiba, Paraná: 
entraria no Colégio Naval, Angra dos 
Reis, para me juntar à minha querida 
Turma Elmo/CN 1955.

reportagem pública – 
grave erro

O “caso do não personagem”, 
prezado leitor, por incrível que 
pareça, não terminou aí. Como 
uma erva daninha oculta, voltou 
a germinar em 2012. Não sei se 
intencionalmente ou por deficiente 
pesquisa jornalística dos decisivos 
acontecimentos de novembro de 
1985, um importante órgão da im-
prensa, de circulação nacional, publicou 
uma reportagem “Retratos do Porão”, em 
set/2013, sobre o trágico caso Stuart Angel, 
notoriamente do então CISAer; o último 
parágrafo, sem nexo algum com o texto, e 
sem provas, finaliza com a seguinte frase: 
“... outro envolvido no caso denunciado 
pelos presos políticos é o Capitão da Mari-
nha João Alfredo Poeck...”(sic) Mas como? 
Já não estava tudo esclarecido? Não servi 
no Cenimar, muito menos, óbvio, fui do 
CISAer. À época, 1970/71, estava fazendo 
cursos de carreira. Talvez “Mike” estivesse 
lá nessa tragédia, mas eu jamais. Ainda 
a mesma confusão antiga de meu nome 
sendo equivocadamente confundido e 
divulgado. Foi um grave erro de registro 
histórico, numa indesculpável omissão 
de investigação jornalística. Prova é que 
no site da ABI (Associação Brasileira de 
Imprensa – www.abi.org.br) datada de 
23/9/13, a entidade máxima do jorna-
lismo brasileiro republica na íntegra essa 
reportagem “Retratos do Porão”, porém, 
saliente-se, não reproduz, cancela a parte 
final da reportagem, justamente a que con-
tém o parágrafo final que cita indevidamente 

com o jornalista, ocorrida no gabinete do 
Presidente do Clube Naval, por especial de-
ferência do Alte Dobbin. Qual não foi a nossa 
surpresa ao constatar que o mesmo não con-
siderou os fatos marcantes de novembro de 
1985, que tudo esclareceram publicamente, 
28 anos atrás. Trouxe, ao invés, acusações 
requentadas, pré-1985, todas elas compro-
vadamente referentes à atividades passadas 
de Mike. Lamentável.

comissão da verdade/rJ
Outubro de 2013, Álvaro Caldas me te-

lefonou e perguntou se estaria eu disposto 
para uma conversa informal com ele e o 
Presidente da Comissão da Verdade/RJ. Ir 
ou não ir? Fui, porque nunca me omiti em 
falar sobre minha verdade, ainda mais sendo 
um convite do digno jornalista Álvaro Caldas, 
que tudo revelou no seu livro (5ª edição) 
sobre o equívoco entre o “personagem” e 
o “não personagem”. Fui recebido com cor-
dialidade e respeito. O Sr. Wadih Damous, 
Presidente, conduziu a conversação e me 
deixou à vontade. Levei farta documen-
tação, organizada em pastas “pré-1985”, 
“1985 – o ano da Verdade” e “pós-1985”. 
Ao final, encerrou dizendo que o fato de ter 
ido espontaneamente depunha a meu favor, 
que acreditava na minha inocência e que iria 
publicar uma nota da CV/RJ a esse respeito. 
Mais tarde, Álvaro Caldas telefonou-me es-
clarecendo que, por motivos de Regimento 
Interno, a nota não poderia ser publicada. 
Fiquei decepcionado, mas disse-lhe que me 
bastava a palavra do Sr. Wadih Damous.

Finalizando
Este testemunho, necessariamente de 

cunho pessoal, resume, por coerência, 
mais de 40 anos vividos na Marinha/CFN. 
A história do “não personagem” é um caso 
real e este é o seu relato, fiel aos fatos 
no período. n

 
O Clube Naval, a bem da verdade e à vista da extensa folha de serviços do  
         CMG (Ref-FN) João Alfredo Poeck, expressa sua solidariedade e apoio ao seu sócio-remido,  
       comprovadamente inocente e que nunca desobrou sua farda.

“Não personagem”  
foi a expressão usada pelo jornalista  
Álvaro Caldas em seu livro Tirando o Capuz  
(Garamond, RJ/5ª Edição, 2004, p. 43 a 53)

Feliz a nação que pode contar com corporações militares 

de tão altos índices cívicos. Os militares não deverão ensarilhar 

suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da 

traição à pátria.
Estado de Minas – MG

5 de abril de 1964

Pontes de Miranda diz que Forças Armadas violaram a Consti-

tuição para poder salvá-la!
Jornal do Brasil – RJ

 6 de abril de 1964

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-FN) 

O Brasil já sofreu demasiado com o 

governo atual. Agora, basta!

Correio da Manhã – SP 

31 de março de 1964 

Do editorial: Basta!

o meu nome. Não endossou o erro crasso: 
confundir novamente o “não personagem” 
com o “personagem”.

Tomei a iniciativa para uma conversa 
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d
uas estruturas institucionais con-
trolam hoje o Brasil. A primeira, 
o governo de coalizão – um mo-
delo imposto pela existência de 
dezenas de partidos programáti-
ca e doutrinariamente amorfos, 

mais propensos à participação no poder e 
seu usufruto do que aos grandes projetos 
nacionais –, em que a repartição de cargos 
e a liberação de recursos de interesse paro-
quial eleitoreiro dos congressistas asseguram 
o apoio ao viés populista-voluntarista do 
Executivo. A segunda, a burocracia admi-
nistrativa preenchida (aparelhada...) menos 
pelos critérios de capacitação e mérito e mais 
pela conveniência política.

Como em qualquer esquema de poder, 
o funcionamento do brasileiro depende da 
competência e da consistência ética de sua 
base estrutural – o poder político eleito. 
Poder político lato sensu: a responsabilida-
de estende-se aos Legislativos da União, 
dos Estados e Municípios, embora nosso 
povo, indiferente à (ou desconhecendo a) 
dinâmica completa da democracia, só se 
interessa (quando se interessa) pela eleição 
dos Poderes Executivos. Em destaque a do 
Presidente da República, que, na mão inversa 

à Federação sadia, a centralização tributária 
transforma no agente de nossa ilusão cultu-
ral de que o Estado pode tudo.

O pecado original do esquema está, por-
tanto, na formação (na eleição) de sua base 
estrutural, que, prejudicada pela vulnerabi-
lidade do povo à ilusão, não assegura valor 
adequado ao produto. Políticos dos vários 
partidos “surfam” na onda do brasileiríssimo 
“me engana que eu gosto”, valendo-se da 
publicidade inebriante e fantasiosa (a pro-
pagada pela televisão impacta sem precisar 
ler e entender) orquestrada por marqueteiros 
hábeis na criação de imagens míticas, no 
travestir meias-verdades e fantasias em 
verdades e fatos e no “vender” ao povo boas 
intenções tão óbvias quanto vazias (alguém 
é contra reduzir a pobreza...?). E políticos já 
no poder acrescentam à psicose publicitária 
a exploração demagógica de programas 
assistencialistas que, a par de pertinentes - 
mas nem sempre aplicados corretamente -, 
são formadores de imensos currais eleitorais 
dependentes da máquina estatal controlada 
politicamente. A publicidade esfuziante e o 
uso demagógico do assistencialismo criam 
versões contemporâneas do “pão e circo” ro-
mano; em evidência, hoje, as bolsas disso e 

daquilo e a Copa do Mundo de futebol, com 
seu hexa (?) e suas “arenas” a Coliseu, onde 
teremos futebol para divertir e anestesiar.

A dissonância entre o potencial e a 
realidade socioeconômica do Brasil evi-
dencia as limitações do modelo de governo 
de coalizão com pandemônio partidário, 
conduzido pelo produto de processo 
eleitoral viciado e operado por burocra-
cia politicamente aparelhada, carente de 
competência e firmeza ética. Dissonância 
transparente em projetos fantasiosos e 
comumente inacabados, inflação teimosa, 
carga tributária alta, crescimento pífio do 
Produto Interno Bruto (PIB), industrialização 
marcando passo e balança comercial trope-
çando, 85º lugar no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH, da ONU) 
entre 186 países, caos na saúde, transporte 
público e (hoje muito citado) sistema car-
cerário, infraestrutura logística e educação 
insatisfatórias. E transparente já à beira 
da pandemia dramática, na delinquência 
generalizada, da corrupção política e 
administrativa, sonegação de impostos e 
desordem e violência epidêmicas, à rotina 
do crime abjeto e dos delitos banais, já 
assimilados na cultura popular.

Um cenário dessa natureza conduz na-
turalmente à desmoralização da (e à deses-
perança na) democracia clássica. Processo já 
sensível no Brasil, seus sintomas estão claros 
na indiferença e na descrença crescentes 
pela política. Em particular pelos Poderes 
Legislativos, bem refletidos ao estilo lúdico (e 
no caso, irresponsável) brasileiro na eleição 
de personagens exóticas: Tiririca foi eleito 
Deputado Federal (votação expressiva) por 
seus méritos políticos ou como demonstra-
ção de insatisfação e desesperança...?

Considerando a História, a fraqueza 
sempre induziu a tentação do milagre. 
Corremos o risco de emersão da ideia – 
vem emergindo, sem força expressiva, 
embora não nula – de que em países ain-

Não existe a ameaça de nosso quadro 
melífluo desembocar no autoritarismo 
explícito, só imaginável com satu-
ração social e “rolezões” nacionais 
de alto risco, que exigissem con-
trole autoritário. Mas são plausíveis 
as alternativas “mais ou menos” 
democráticas. Uma delas já se 
instalando no Brasil: a democracia 
populista de tendência voluntarista 
(o modelo esboçado no início deste 
artigo) protagonizada por lideranças 
que, simultaneamente, falam pela 
grande massa e se harmonizam com 
o grande capital – uma mistura confusa de 
Getúlio do paradigma “trabalhadores do Bra-
sil”, Rousseau adaptado à multidão (minorias 

MÁRio CesaR FloRes*

Este artigo  
foi publicado  

em 22 de janeiro  
de 2014, no jornal  

Estado de São Paulo,  
e está sendo  

republicado com  
a autorização  

do autor.

da em desenvolvimento, de populações 
enormes, grande parte delas em déficit 
cultural e socioeconômico, a democracia 
em sua integralidade anglo-saxã não 
resolve, há que adaptá-la à respectiva 
realidade nacional. O que seria isso varia 
com a propensão ideológica.

militantes interpretando a “vontade geral”) 
e Marx inautêntico (socialista-capitalista). 
Como em qualquer regime de fisionomia 
voluntarista, também a moderada versão 
brasileira precisa de inimigos. Na moda, 
hoje, a liberdade de imprensa e expressão, 
cujo controle já foi aventado aqui e está 

instalado nas “democracias” (?) chavista e 
kirchnerista, bem vistas pelo nosso 

populismo voluntarista.
Resumindo: vivemos um 

quadro nacional confuso, 
à moda sul-americana. A 
“cambalhota institucional” é 
implausível, mas não a pau-
latina e camuflada ascensão, 
sem traumas e à sombra de 
sistemática eleitoral viciada, 
do modelo em que a visão 
voluntarista-populista do go-

verno precede o interesse do 
Estado e o rigor democrático: um chavismo 
tupiniquim ao gosto de parte do nosso 
mundo político e aceito sem ponderada 

a solUcão
 esTa coM  
opoVo

avaliação por parcela expressiva do povo, 
apático e/ou iludido.

A solução? Voltando ao início: ela depende 
do poder político, e este, do voto do povo... n

tiririca foi eleito 
deputado federal 
por seus méritos 
políticos ou como 

demonstração 
de insatisfação e 
desesperança...?

outras consIderações

*Almirante-de-Esquadra (Ref) 
Ex-Ministro da Marinha
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começar pela revogação do Ato Institucional 
nº 5, promulgada, no governo Geisel, pela 

Emenda Constitucional nº 11, 
de 13/10/1978. Seguiram-

se o regresso dos exila-
dos ao país, a volta das 
eleições diretas para os 
governos estaduais, a 
suspensão da censu-
ra à Imprensa, entre 
tantas outras medidas 

liberalizantes e pacifi-
cadoras. 

Por demanda dos pró-
prios opositores do regime 

Vale dizer: o regime do partido único, 
do chefe único, da imprensa única, do 
pensamento único, da verdade única, 
enfim, do obscurantismo absolutamente 
perverso e único. 

Hoje, essa gente diz que lutava pela 
democracia. É muita cara de pau! 

Já em 1979, conjura-
da a ameaça totalitária 
comunista, por inicia-
t iva dos próprios 
governos militares, 
foi dado início à 
plena redemocra-
tização do país, a  

leI da anIstIa e comIssão da verdade

o movimento democrático de 1964

o 
regime excepcional e tempo-
rário que se implantou no país 
a partir do Movimento Demo-
crático de 1964 veio impul-
sionado pelos segmentos mais 
representativos da sociedade 

brasileira, notadamente da chamada grande 
Imprensa, onde não faltou o decidido apoio 
de jornais de grande divulgação no país, 
como, à guisa de exemplo, citam-se: O Glo-
bo, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, 
Correio da Manhã, Tribuna da Imprensa, 
Diário de Notícias entre tantos outros. Veio 
como um antídoto político à desintegração 
do próprio estado democrático.

Disso deram prova vigorosos editoriais, 
publicados e decantados em profusão nos 
dias em que se seguiram ao memorável 31 
de março de 1964. 

Nesse sentido, o eminente jornalista 
Roberto Marinho, então presidente das Or-
ganizações Globo, logo após o vitorioso con-
tragolpe, escrevia no seu Jornal o editorial 
Ressurge a democracia, publicado em 2 de 
abril de 1964, do qual abaixo reproduzimos 
os dois primeiros significativos parágrafos:

ressurge a democracia
Vive a Nação dias gloriosos. Porque 

souberam unirem-se todos os patriotas, 
independentemente de vinculações políti-
cas, simpatias ou opinião sobre problemas 
isolados, para salvar o que é essencial: a 
democracia, a lei e a ordem.

Graças à decisão e ao heroísmo das 
Forças Armadas, que obedientes a seus 
chefes demonstraram a falta de visão 
dos que tentavam destruir a hierarquia e 

a disciplina, o Brasil livrou-se do Governo 
irresponsável, que insistia em arrastá-lo 
para rumos contrários à sua vocação e 
tradições.[...]

Ao completar vinte anos do Movimento 
Democrático de 1964, o mesmo Roberto 
Marinho, confirmando o acertado apoio 
àquele democrático movimento cívico-
militar, assinou outro grave editorial, em 7 
de outubro de 1984, vale dizer, nos últimos 
dias dos governos ditos militares. Sob o título 
Julgamento da Revolução, os parágrafos 
iniciais recordavam:

Julgamento da revolução
Participamos da Revolução de 1964, 

identificados com os anseios nacionais 
de preservação das instituições demo-
cráticas, ameaçadas pela radicalização 
ideológica, greves, desordem social 
e corrupção generalizada. Quando a 
nossa redação foi invadida por tropas 
anti-revolucionárias, mantivemo-nos 
firmes em nossa posição. Prosseguimos 
apoiando o movimento vitorioso desde 
os primeiros momentos de correção de 
rumos até o atual processo de abertura, 
que se deverá consolidar com a posse 
do novo presidente. 

Temos permanecidos fiéis aos seus 
objetivos, embora conflitando em várias 
oportunidades com aqueles que preten-
deram assumir o controle do processo 
revolucionário, esquecendo-se de que 
os acontecimentos se iniciaram, como 
reconheceu o Marechal Costa e Silva, “por 
exigência inelutável do povo brasileiro”. 
Sem o povo não haveria revolução, mas 

apenas um ‘pronunciamento” ou “golpe” 
com o qual não estaríamos solidários.[...]

O que veio depois foi guerra, emoldura-
da num cenário internacional da Guerra Fria, 
historicamente também conhecido como 
Conflito Leste-Oeste, confronto ideológico e 
de poder o qual se polarizou no confronto 
das duas superpotências de então, EUA e 
URSS, onde os embates migraram para a 
periferia do chamado Terceiro Mundo. 

Desgraçadamente, nos conflitos arma-
dos, excessos ocorrem de ambos os lados. 
Não se trata aqui, por absoluto, em defender 
graves violações dos direitos humanos, em 
especial a repugnante prática da tortura. 
Mas não se pode omitir que a Constituição 
inscreve a tortura junto com os crimes de 
“tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo, e os definidos como cri-
mes hediondos” como insuscetíveis de graça 
ou anistia (Art. 5, XLIII – cláusula pétrea). 
Grifamos o terrorismo por ter sido prática 
comum dos integrantes dos grupos armados 
que no final dos anos sessenta e no decorrer 
dos setenta lutavam pela implantação de 
uma ditadura comunista no Brasil

Ainda assim, em nome da pacificação 
nacional e da redemocratização plena, o 
regime então no poder, inaugurando fato 
inédito na história das aberturas políticas, ele 
próprio tomou a iniciativa e procurou esque-
cer os assassinatos, sequestros, “justiciamen-
tos” (no mais violento estilo de Che Guevara), 
assaltos a bancos e outras barbaridades 
praticadas pelos adversários, que outra coisa 
não desejavam, senão a substituição de um 
regime forte e temporário por outro, este sim, 
reconhecido em todo mundo da liberdade 
como o de uma completa submissão do 
homem ao Estado. 

e resultante da histórica “Batalha pela 
Anistia”, as aspirações democráticas foram 
concretizadas através de uma Lei Ordinária, 
a conhecida Lei da Anistia, nascida de um 
indelével acordo nacional, que atendeu aos 
reclamos dos opositores do regime, os quais 
pugnavam por uma anistia ampla, geral e 
irrestrita. Espantoso o fato de que hoje, mais 
de trinta anos depois do histórico acordo de 
reconciliação nacional, aquele consagrado 
movimento esteja sendo contestado por 
muitos daqueles que ontem por ele clama-
vam. Uma indignidade. 

Voltaremos ao assunto mais adiante.
A este ponto nos parece oportuno, pela 

relevância que tem para exemplificar as 
circunstâncias históricas que condicionaram 
a campanha pela Anistia, citar um pequeno 
trecho do jornalista Elio Gaspari, sabida-
mente um cáustico opositor dos governos 
nascidos do histórico ano de 1964, mas que, 
com a devida honestidade intelectual, escre-
veu na sua obra A Ditadura Envergonhada. 
(2002,Companhia das Letras):

   
[...]. Desde 1968, quando através da 

vigência do Ato Institucional nº5, o Brasil 
entrara no mais longo período ditatorial 
de sua história, dois presidentes promete-
ram restaurar as franquias democráticas. 
Geisel, o único a não fazer essa promessa, 
acabou com a ditadura.[...]. Quando as-
sumiu, havia uma ditadura sem ditador. 
No fim de seu governo, havia um ditador 
sem ditadura. No dia 31 de dezembro de 
1978, 74 dias antes da conclusão do seu 
mandato, acabou-se o Ato Institucional 
nº5”. E mais adiante, sobre a falácia de que 
a abertura política nascera das pressões 
populares, o jornalista asseverou: “[...] A fé 
em que ‘o povo unido jamais será vencido’ 
é insuficiente para explicar mudanças 
ocorridas antes que aparecessem, como 
tais, as pressões. É este, por exemplo, o 
caso da suspensão da censura à impren-
sa, processo cautelosamente iniciado em 
1974 e concluído dois anos depois.”(A 
Ditadura Envergonhada. Companhia das 
Letras. São Paulo, 2002, p.34 e 35).

a lei da anistia de 1979 e a  
emenda constitucional nº 26 de 1985

A Lei da Anistia, Lei nº 6683/1979, 
como já visto, nasceu de um amplo acordo 
nacional onde pontificaram respeitáveis 
brasileiros, entre tantos: Barbosa Lima So-
brinho, tradicional presidente da Associação

rui da FoNSeCa eLia* 

VeRdade e 
ReVaNcHisMo

Símbolos 
da Justiça e 
da Anistia 

Internacional
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Brasileira de Imprensa (ABI); Raimundo 
Faoro e Eduardo Seabra Fagundes, à frente 
da então combativa OAB; Tancredo Neves; 
Sobral Pinto; Franco Montoro; Ulysses Gui-
marães; os chamados “autênticos do MDB”. 
Relevem-se as omissões.

É de lamentar que decorridos mais de 
trinta anos daqueles inapagáveis episódios 
venham agora os eternos revanchistas, 
perdedores e rancorosos, sempre prontos a 
desagregar e atrapalhar o curso normal da 
consolidação das instituições democráticas, 
insistir em desqualificar o histórico acordo 
nacional e reavivar feridas que de muito 
já deviam estar cicatrizadas. Com ênfase 
especial em tais despautérios, refiro-me a 
uma ação de índole constitucional, que leva 
a denominação técnica de Ação de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF), 

ajuizada em 2009 perante o Supremo Tri-
bunal Federal: a ADPF 153, uma descabida 
e intempestiva ação que visa anular, pela via 
oblíqua judicial, os efeitos da Lei da Anistia, 
Lei n0 6.683/1979, requerendo a suspensão 
de seus efeitos apenas, pasmem, em relação 
aos agentes do Estado. 

Muito embora a destrambelhada ação já 
tenha merecido Acórdão da Suprema Corte 
pela sua improcedência, prolatado em 2010, 
por oito votos contra dois, ainda não transi-
tou em julgado. Isso, mercê de protelatórios 
“embargos de declaração”, impetrados pelo 
Arguente, a seccional federal da OAB, já lá 
se vão cinco anos, que inexplicavelmente 
ainda não foram julgados. Tudo isso se 
constitui em um triste fato que contribui 
para o desprestígio do basilar princípio da 

segurança jurídica.
 Não caberia nesse espaço fazer 

uma análise técnica de todas as 
absurdidades jurídicas da 
ADPF 153, mas vale ressal-
tar pontos expressivos do 
lapidar voto do relator do 
caso, o ministro Eros Grau. 
Antes, porém, façamos 
uma comparação entre 
termos essenciais da Lei 
6.683/1979 vis a vis 
de preceito semelhante 

contido na Emenda Constitucional n0 26, de 
27 de novembro de 1985 (Nota: fala-se aqui 
da Constituição de 1967/1969).

[i] Lei n. 6683/79, art. 1º: “É concedi-
da a todos quantos, no período compre-
endido entre 2 de setembro de 1961 e 
15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexos com estes ---”;

[ii] Emenda Constitucional nº 26/85, 
art. 4º, art.1º: É concedida, igualmente, 
anistia aos autores de crimes políticos 
ou conexos --- no período compreendi-
do entre 2 de agosto de 1961 e 15 de 
setembro de 1979.”

Eros Grau, no seu substancial voto de 73 
laudas, cita o renomado jurista e criminalista, 
Nilo Batista, que adverte ser possível um olhar 
de certa desconfiança ao Congresso de 1979, 
porém, sobre o de 1985, já sob o país gover-
nado por um presidente civil e após eleições 
diretas para governos estaduais, afirma que 
“entre outros indicadores importantes - - - por 
certo não precisava legislar em causa própria; 
e na mesma emenda na qual era convocada a 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a 
anistia ascendia à hierarquia constitucional, 
deixando no degrau debaixo a restrição aos 
chamados ‘crimes de sangue’, que integrara 
a lei ordinária, e assim tornando-se penal-
mente irrestrita - - -”

E o Relator fulmina as alegações do 
Arguente de que os governos militares pro-
moveram uma auto anistia, nos seguintes 
termos: “A Emenda Constitucional n0 26/85 
(relembre-se que estamos falando da Cons-
tituição anterior – 1985) inaugura a nova 
ordem constitucional que decairá plenamente 
no advento da Constituição de 5 de outubro 
de 1988. Consubstancia, nesse sentido, a 
revolução branca que a esta confere legiti-
midade. Daí que a reafirmação da anistia da 
lei de 1979 já não pertence à ordem decaída. 
Está integrada na nova ordem. Compõe-se na 
origem da nova norma fundamental”. 

Esclareça-se aos menos habituados com 
o linguajar jurídico que a referida “nova 
norma fundamental” refere-se à Constituição 
que iria nascer em 1988.

irretroatividade da lei penal,  
uma garantia fundamental

Qualquer aluno do primeiro semestre da 
Faculdade de Direito sabe que a lei penal 
não pode retroagir, exceto para beneficiar 
o réu. Chama-se Princípio da Legalidade, 
que se desdobra em dois outros princípios 
consequentes, o Princípio da Reserva Legal 
e o Princípio da Anterioridade da Lei Penal. 
Pelo primeiro, ninguém pode ser punido 
criminalmente (estamos aqui falando da 
possibilidade de perda da liberdade, prisão) 
por uma lei penal onde não esteja clara e 
exatamente definido o ato criminoso; trata-
se de uma garantia fundamental do cidadão. 
Pelo segundo, é vedado a punição de quem 
quer que seja por um ato cometido em data 
anterior à definição deste ato como crime. 
Não existissem tais princípios, estaríamos 
diante da ignominiosa possibilidade de se 
criar uma lei hoje para alcançar determinadas 
pessoas por prática de atos a ela pretéritos. 
Doravante, para, facilidade de exposição, 
usaremos apenas a expressão Princípio da 
Legalidade. É o secular brocado do direito 
penal: nullum crimen nulla poena sine lege 
(não há crime sem lei anterior que o defina 
nem pena sem prévia cominação legal).

Nesse sentido, repetindo o que veio 
esculpido na histórica Declaração Universal 
dos Direitos dos Homens e do Cidadão, 
filha dileta da Revolução Francesa de 1789 

Aliança que posteriormente, em 1968, 
inauguraria a ação terrorista contra o regime 
de então, fazendo explodir uma bomba no 
aeroporto dos Guararapes (Recife), endereça-
da ao candidato à presidência da República, 
o General Costa e Silva, mas que atingiu e 
matou um jornalista e o Almirante Nélson 
Gomes Fernandes, mutilou um guarda do 
aeroporto e feriu outros tantos inocentes – 
ressalte-se que o Dr. Fonteles não participou 
do mencionado evento, e teria deixado a 
AP após sua adoção de métodos terroristas. 
Como coordenador da “comissão parcial da 
verdade”, o Dr. Fonteles liderou a edição da 
ilegal Resolução n0 2, de 20/8/2012 da dita 
comissão, que alterou o texto da lei ordinária 
que a criou (Lei n0 12.528, de 18/11/2011), 
visando investigar as graves violações dos 
direitos humanos em período mais curto 
do que o estabelecido na Lei e praticadas 
apenas pelos agentes do Estado. 

II – Senadora Luiza Erundina, deputada 
federal pelo PSB e consagrada ideóloga da 
esquerda.

III – Nilmário Miranda, Deputado Fede-
ral pelo PT, preso no período dos governos 
militares.

Sob o título Razões para a impossibilida-
de de punir possíveis crimes praticados na 
luta armada na década de setenta, alinha-
mos na mencionada agenda os seguintes 
fundamentos jurídicos:

1 – Os supostos crimes estão prescritos. 
A CF/88 classifica como imprescritíveis ape-
nas o racismo e a ação de grupos armados 
contra o Estado Democrático de Direito 
(Art. 50, incisos XLII e XLIV). Ainda assim, 
somente podem ser considerados im-
prescritíveis, no mínimo, a partir de 
1988, data da promulgação da Carta 
Magna, pois a lei de natureza penal 
não pode retroagir para prejudicar o 
réu, somente para beneficiá-lo.

2 – Confirmando o dito acima, o inciso 
XXIX, do mesmo Art. 50, reza : “Não há 
crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal”. 
Trata-se do princípio da Legalidade 
ou da Anterioridade da lei, um dogma 
do Direito Penal.

3 – Aos que insistem em evocar 
os tratados internacionais firmados pelo 
Brasil, para justificar a imprescritibilidade 
dos crimes contra a humanidade, digo:

a) O decantado Pacto de São José da Cos-
ta Rica (Convenção Americana sobre direitos 
Humanos), adotado e aberto à assinatura em 

1969, somente foi aprovado no Brasil pelo 
Decreto legislativo 27, de 25/9/1992 e pro-
mulgado pelo Decreto 678, de 6/1992.

b) O Tratado de Roma (Estatuto de Roma), 
que criou o Tribunal Penal Internacional (TPI), 
ao qual, desde a Emenda Constitucional 
n045/2004, o Brasil se submeteu à jurisdição 
(CF/88, Art. 50, § 40), é datado de 1998, e so-
mente foi aprovado pelo Brasil pelo Decreto 
Legislativo 112, de 6/2/2002 e promulgado 
pelo Decreto 4.388, de 25/9/2002. 

É, nesse Estatuto, em seu Art. 70, que 
estão tipificados (definidos criminalmente) 
os crimes contra a humanidade.

Ora, como tipificar um crime contra a 
humanidade que teria sido praticado nos 
idos dos anos setenta, a partir de uma defi-
nição estabelecida em 1998, e promulgada 
no Brasil em 2002, sem ferir de morte o 
sagrado princípio da Legalidade/Reserva 
Legal/Anterioridade da lei penal?

e fonte primária dos direitos humanos de 
hoje, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada e promulgada pela 
resolução 217 A (III) da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 10 de dezembro 
de 1948, assim expressou o princípio: “ART. 
XI ITEM 2 – Ninguém poderá ser culpado 
por qualquer ação ou omissão que, no 
momento, não constituíam delito perante o 
direito nacional ou internacional. Tampouco 
será imposta pena mais forte do que aquela 
que, no momento da prática, era aplicável 
ao ato delituoso”.

Desde aquela época, o mencionado 
princípio vem inscrito em todas as Conven-
ções sobre direitos humanos que o mundo 
conheceu. E não poderia ser diferente, pois 
se trata de uma altamente relevante garantia 
individual da cidadania. 

Em nossa Constituição o princípio vem 
inscrito logo no Capítulo I – Dos Direitos e De-
veres Fundamentais e Coletivos –, sob o Título 
II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
(Art. 5º – incisos XXXIX e XL), também repe-
tido, dogma central que é do Direito Penal, 
no Art. 10 do Código Penal Brasileiro. 

No contexto da irretroatividade e em 
especial no seu desdobramento da reserva 
legal, é de relevância anotar que a lei que 
define o crime de tortura no Brasil, lamen-
tavelmente, somente ingressou no ordena-
mento jurídico brasileiro em 1997 – Lei n0 
9445, de 7 de Abril de 1997.

Ao passarmos ao tópico seguinte frise-se 
que estamos tratando de casos concretos 
ocorridos há mais de três décadas!

a agenda-memória  
de 15 de março de 2012

A este ponto, parece-me oportuno transcre-
ver a Agenda-Memória que preparamos para 
o então presidente do Clube Naval, o Vice-
Almirante Veiga Cabral, que fora convidado 
e compareceu a um debate sobre a atuação 
da propalada Comissão Nacional da Verdade, 
transmitido pela TV Câmara, em 9/4/2013. 
Compareceu sozinho, frise-se, em condições 
desiguais e nada republicanas, eis que teve 
de enfrentar três oponentes da chamada 
Comissão da Verdade, todos eles juristas ou 
legisladores e ademais direta ou indiretamente 
comprometidos com a esquerda marxista que 
combateu o regime cívico-militar. 

Sobre os referidos participantes do 
debate: 

I – Dr. Claudio Fonteles integrou na sua 
juventude a Aliança Popular (AP), a mesma 
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finalidade era:  ” - - - examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos 
praticadas no período fixado no art. 80 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT), a fim de efetivar o direito à 
memória e à verdade histórica e promover 
a reconciliação nacional”. 

O período fixado no artigo 8º do ADCT 
é de 18 de novembro de 1946, data da 
promulgação da Constituição de 1946, até 
5 de outubro de 1988, data da promulgação 
de nossa atual Constituição. 

No caput do art. 2º, a Lei proclama com 
todas as letras, que a Comissão deve ser com-
posta de forma pluralista, e, mais adiante, no 
inciso II, do § 10 do mesmo artigo, reza não 
poder integrar a CNV aqueles que “não tenham 
condições de atuar com imparcialidade no 
exercício das competências da Comissão”. 

Outro relevante ditame da Lei vem no 
parágrafo 40º do art.40: “As atividades da 
Comissão Nacional da Verdade não terão 
caráter jurisdicional ou persecutório.” Vale di-
zer, cabe à Comissão examinar e esclarecer, 
sendo expressamente vedada a investigação 
no sentido punitivo do processo judicial.

Pois bem, ignorando os ditames da Lei, 
a nossa pretensa CNV, então sob a coor-
denação do Dr. Claudio Fonteles, emitiu a 
seguinte Resolução interna, alterando o texto 
de uma lei ordinária, que nos parece uma fla-
grante usurpação da competência legislativa 
do Congresso Nacional. A saber:

Art. 10 À Comissão Nacional da 
Verdade cabe examinar e esclarecer as 
graves violações de direitos humanos 
praticadas no período fixado no art. 8o 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, por agentes públicos, pessoas 
a seu serviço, com apoio ou no interesse 
do Estado. [...]

Em resumo, decidiram por um ato ad-
ministrativo interno, na contramão da Lei, 
“examinar e esclarecer”, as graves violações 
dos direitos humanos praticadas apenas 
pelos agentes do Estado. Ou seja, varrem-
se para debaixo do tapete os assassinatos, 
sequestros, atos terroristas, assaltos a bancos, 
execuções sumárias de companheiros dissi-
dentes, entre tantos outros crimes hediondos 
praticados pelos terroristas e guerrilheiros 
treinados em Cuba em outras paragens do 
marxismo-leninismo.

Cabe aqui destacar que, em julho de 
2013, os presidentes dos Clubes Militares 

lugar, ‘o costume internacional não pode 
ser fonte de direito penal’ sem violação 
de uma função básica do princípio da le-
galidade; e, em terceiro lugar, conjurando 
o fantasma da condenação pela Corte 
Interamericana, a exemplo do precedente 
Arellano x Chile, a autoridade de seus 
arestos foi por nós reconhecida plena-
mente em 2002 (De. N. 4.463, de 8 de 
novembro de 2002) porém apenas ‘para 
efeitos posteriores a 10 de dezembro de 
1998’ “. (os grifos são nossos).

Cabe aqui uma menção, também, à 
honestidade intelectual de um membro 
da CNV, o advogado José Paulo Caval-
canti Filho, que embora manifestando sua 
repulsa (que também é nossa, repita-se) 
aos horrores da tortura, manifestou sua 
opinião de ser juridicamente impossível a 
revogação da Lei da Anistia (entrevista à 
Folha de São Paulo, em 25/maio/2013).

Em poucas e definitivas palavras: o Brasil 
reconhece os crimes contra a Humanidade, 
sobretudo a repugnante prática da tortura, 
hoje, desgraçadamente, ainda praticada em 
profusão em nosso iníquo sistema prisio-
nal, pontilhado de verdadeiras masmorras 
medievais, em que pesem os 25 anos da 
Constituição Cidadã. No entanto, em razão do 
universal princípio da Legalidade, tais práticas 
hediondas só podem ser consideradas impres-
critíveis a partir de data posterior ao seu reco-
nhecimento formal pelo ordenamento jurídico 
pátrio e seguindo o procedimento legislativo 
previsto na Constituição Federal. Fora destes 
parâmetros, estar-se-á perpetrando uma não 
menos odiosa Justiça de Exceção, vigorosa-
mente condenada pelos sinceros defensores 
dos direitos humanos.

sobre a verdade 
Através da história da humanidade a 

palavra verdade tem sido alvo de severas ma-
nipulações a serviço dos mais inconfessáveis 
propósitos. Por exemplo, Goebbels, o perverso 
ministro da propaganda de Hitler, propalava 
que a mentira repetida muitas vezes acabaria 
por se tornar verdade. Por sua vez, Pravda, 
que em russo significa verdade, foi o nome 
escolhido para o jornal difusor do pensamen-
to oficial da extinta União Soviética, estribado 
na ideologia da obtusidade unânime. 

No Brasil, a Lei n0 12.528, de 18/11/2011, 
instituiu o que deveria efetivamente ser 
uma Comissão Nacional da Verdade (CNV). 
Assim, proclamava expressamente que sua 

e viabilizou a própria transição para o es-
tabelecimento do Estado Democrático de 
Direito. No mesmo sentido, está a própria 
lei que instituiu a intempestiva Comissão da 
Verdade, que proclama, explicitamente, que 
ela não tem caráter persecutório ou judicial 
(investigação de essência punitiva). Preconi-

zar apuração unilateral é argumento do 
revanchismo e resquício totalitário dos 
saudosos do Muro de Berlim

Cabe ressaltar que, na referida 
Agenda-Memória, foram incluídas as 

referências à Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, aqui 

apontadas no tópico anterior.
Ainda sobre o princípio 

da Legalidade, e, sobretudo, 
sobre os corifeus da Im-
prescritibilidade dos crimes 
contra a humanidade, 
ouçamos a voz do relator, 
ministro Eros Grau, da 
ADPF em foco:

“Anoto --- a cir-
cunstância de a Lei 

n. 6683 preceder 
a Convenção das 

Nações Unidas 
contra a tortura 
e Outros Trata-

mentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes --- 
adotada pela Assembleia Geral em 10 de 
dezembro de 1984, vigorando desde 26 
de junho de 1987 ---que define o crime 
de tortura. E, mais, o fato de o preceito 
veiculado pelo artigo 5º, XLII da Constitui-
ção --- preceito que declara insuscetíveis 
de graça e anistia a prática da tortura, 
entre outros crimes --- não alcançar, por 
impossibilidade lógica, anistias anterior-
mente a sua vigência consumadas --- . 
Refiro-me também, neste passo, a texto 
de Nilo Batista, na Nota introdutória a 
obra recentemente publicada, de Antonio 
Martins, Dimitri Dimouilis, Lauro Joppert 
Junior e Ulfrid Neumann”:

“--- em primeiro lugar, instrumentos 
normativos constitucionais só adquirem 
força vinculante após o processo cons-
titucional de internalização, e o Brasil 
não subscreveu a Convenção sobre a 
imprescritibilidade dos crimes de Guerra 
e dos Crimes contra a Humanidade de 
1968 ou qualquer outro documento que 
contivesse cláusula similar; em segundo 

4 – A doutrina do Direito Penal é unís-
sona em refutar a analogia como método 
de alçar à categoria de crime uma conduta 
que não está claramente definida na norma 
incriminadora. Tudo leva a crer que é isto 
que está acontecendo com o grupo (creio 
que minoritário) do Ministério Público, que 
vem engendrando uma chamada “Justiça de 
Transição”, que mais parece uma “Justiça 
de Exceção...

5 – Finalmente, o STF já 
decidiu sobre a impossibilidade 
da revogação da Lei da Anistia, 
de 1979, que pacificou a Nação 

*Vice-Almirante (Ref)  
(Advogado OAB/RJ – 147.633)

Ressurge a Democracia!

Vive a Nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se todos os 

patriotas, independentemente das vinculações políticas simpáticas 

ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é de essen-

cial: a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo 

das Forças Armadas que, obedientes a seus chefes, demonstraram a 

falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina, o 

Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo 

para rumos contrários à sua vocação e tradições [...]. Como dizíamos, 

no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ter a garantia da 

subversão, a âncora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome 

da legalidade não seria legítimo admitir o assassínio das instituições, 

como se vinha fazendo, diante da Nação horrorizada.
O Globo – RJ

4 de abril de 1964

Pontes de Miranda diz que Forças Ar-

madas violaram a Constituição para poder 

salvá-la! Jornal do Brasil – RJ 

6 de abril de 1964

A Revolução democrática antecedeu em 

um mês a revolução comunista.
O Globo – RJ

5 de abril de 1964

fizeram dar entrada na Procuradoria Geral 
da República uma Representação contra tal 
Resolução da CNV.

Deprimente também é verificar que 
vários integrantes da CNV e das demais 
comissões estaduais (e até municipais!), ao 
arrepio da Lei, declaram publicamente que 
são favoráveis à revisão da Lei da Anistia e a 
persecução penal dos “examinados”. 

Com essa meia-verdade, parcialíssima, 
não teremos memória a deixar aos brasilei-
ros do porvir, senão um bom exemplo de 
“amnésia nacional” e “estelionato histórico”. 
Muito menos alcançaremos o propósito 
maior da Lei, a reconciliação nacional.

Por derradeiro, gostaria de deixar regis-
trado neste espaço uma Verdade incontrover-
sa, que tanto incomoda a minoria estrepitosa 
dos que insistem em desqualificar as Forças 
Armadas, Verdade estranhamente tão pouco 
divulgada em nossos meios de comunicação, 
mas que precisa ser decantada aos quatro 
ventos, pelo menos por nós, militares, qual 
seja: as Forças Armadas brasileiras ocupam 
permanentemente – antes, durante e depois 
de 1964 – o primeiro lugar em todas as 
pesquisas de opinião que indagam ao povo 
qual a instituição nacional de maior credibi-
lidade no país. n
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últIma páGIna

F
ruto da inspiração de conhecidos 
setores que se autossituam mais à 
esquerda da sociedade brasileira e 
em quem fica correto o rótulo de 
órfãos do Muro de Berlim, conven-
cionou-se, entre outras baboseiras, 

considerar como “politicamente correto” ter 
havido, em 1964, um golpe aplicado pelas 
Forças Armadas, com a consequente deposi-
ção do então presidente da República, João 
Goulart. E não um movimento democrático, 
nascido no âmago da sociedade e que con-
tou com a participação militar.

De quebra, ficou combinado que os ma-
les do país foram originados nos governos 
militares. E que sejam estigmatizados todos 
os que pensam de modo diferente!

Na verdade, não passam de reles Go-
ebbels tropicais que, na busca de justifica-
tivas para a retumbante derrota de então, 
massificam falsas verdades nas escolas, em 
livros didáticos, nas opiniões de influentes 
articulistas, em novelas televisivas, filmes, 
mostras de artes, jornais e revistas. Enfim, 
onde houver interatividade com o povo 
brasileiro. 

Porém, de forma absolutamente compe-
tente, é forçoso reconhecer.

Resgatar a verdade e contribuir para a 
reversão desse estado de coisas, valendo-se 
dos instrumentos que a contrapropaganda 
nos oferece, sobretudo a eletrônica, com 
sua instantânea capacidade de reprodução, 
é tarefa hercúlea de brasileiros – não importa 
a formação ou idade – que não admitem ser 
a nossa História reescrita de maneira tão 

torpe e tendenciosa. Desse esforço, com mais 
motivação, também fazem parte pessoas e 
instituições, como o Clube Naval, que conhe-
ceram, de perto, os riscos que, há 50 anos, 
enegreciam o futuro deste país.

Nesse contexto, esta edição especial foi 
idealizada.

Em minha avaliação, justificadamente, 
exageramos no didatismo para mostrar os 
antecedentes, filosóficos e factuais, do 31 de 
março de 1964. Bem como, para relembrar 
a voz da Nação nas ruas, na grande Im-
prensa, ou no Congresso Nacional, a exigir 
mudanças de rumo em um governo fraco e 
dominado por ideias antidemocráticas. De-
talhamos a enorme repercussão obtida por 
aquele movimento de Liberdade – o povo 
e suas Forças Armadas – nas instituições, 
sobretudo na grande mídia e a posterior 
neutralização e desmantelamento de 
organizações clandestinas de então que, 
optaram pela luta fratricida para implantar, 
no país, um modelo de Estado, hoje reco-
nhecidamente fracassado nesse mundo de 
Deus. Jogamos proposital foco de luz nas 
muito pouco comentadas realizações dos 
governos militares e que nos legaram algo 
em torno de 90% da estrutura de base do 
país em energia, transporte, comunicações, 
indústrias etc. Isso permitiu que o Brasil 
experimentasse seu mais longo período 
de crescimento contínuo e pudesse trazer 
ventos desenvolvimentistas que bafejam 
as atuais gerações. Fechando esse ciclo 
histórico, é forçoso pontilhar a iniciativa em 
busca da paz social, com a revogação do 
AI-5 e a aprovação da Lei da Anistia, esta 
redigida a muitas mãos, não só de gover-
nistas, mas com a efetiva participação do 
Parlamento e instituições representativas 

da sociedade, algumas que hoje lutam 
por sua revogação. Por fim, a pacífica  
devolução do poder a quem de direito.

Importante acrescentar que o período mi-
litar enfrentou, em boa parte de sua duração, 
uma cruel guerra interna, onde o oponente 
foi buscar ideias, treinamento e recursos 
financeiros no exterior. Uma guerra que, por 
óbvio, se combateu com ações de guerra na 
defesa da democracia brasileira, seu povo e 
suas instituições. Decerto, uma guerra suja, 
com exageros de parte a parte.

Mas, uma guerra sem opções: a derrota 
nos submeteria ao alinhamento com Estados 
cujo apreço à liberdade individual é despre-
zível ou mesmo nulo, onde a expressão do 
pensamento é regida pelo partido oficial e as 
eleições são meros compromissos de agenda 
para uma cúpula de dirigentes.

Caso existisse honestidade intelectual, 
essa breve história é a que seria contada 
aos nossos jovens.

Se, passados 50 anos, desde março de 
1964, o mundo é diferente, sobretudo em ra-
zão de maravilhosos avanços científicos, tor-
na-se também assustador pela possibilidade 
de a propaganda ser empregada com vileza 
e insanidade, conduzindo o entendimento e 
a emoção das mentes e dos corações. Cabe-
nos, então, é responder, vigorosamente, a 
isso, com os recursos disponíveis. 

É o apelo que esta edição se propõe a 
fazer.

Finalizando, com a permissão do leitor, 
apresento os orgulhosos cumprimentos à 
equipe desta revista e aos brilhantes articu-
listas pela excelência deste número.

Viva a Nação Brasileira, seu povo e suas 
Forças Armadas! n

“Conhecei a verdade e ela 
vos fará livres”

 
João 8, 32

*Vice-Almirante (Ref–FN) 
Presidente do Clube Naval

        nacoNTRa-

pRopaGaNda,
    uma resposta

palaVRas do 
pResideNTe

Paulo FRedeRiCo soRiaNo dobbiN*



96                                                          Revista do Clube Naval • 369 • esPeCial


