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1
A DEPLEÇÃO DA ÚLTIMA ESQUERDA 

COMUNISTA ORGANIZADA

Recusamos a democracia burguesa como 
alternativa a uma democracia socialista 

com base em considerações políticas 
práticas, ou seja, porque levamos em 
conta algumas experiências de nossos 

dias que indicam claramente que 
qualquer tentativa de colocar em prática 

esta alternativa democrático -burguesa 
conduziria à liquidação  

do socialismo e, com enorme 
probabilidade, da própria democracia.

Lukács, 2008, p.106

O revolucionário baiano Carlos Marighella – ligado ao PCB 
desde o início da década de 1930, então membro do Secretariado  
do Comitê Central e um dos principais articuladores em 1953 da 
Greve dos 300 Mil, em São Paulo – impôs à esquerda comunista a 
ideia de que a única forma de fazer o partido sair da crise1 seria uma 
aparição pública de Luís Carlos Prestes encabeçando a luta pela le-

1 A crise se referia às denúncias de Nikita Khrushchev no XX Congresso do Par-
tido Comunista da União Soviética, em 1956, acerca dos crimes cometidos por 
Stalin. Cf. o diário de Khrushchev em Crankshaw (1971).
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galização do PCB. Luís Carlos Prestes, embora fosse secretário-
-geral do PCB, estava clandestino não somente para a polícia, mas 
também para o partido desde 1948. Sucumbindo à pressão, a 11 de 
agosto de 1961, o semanário Novos Rumos, que circulava desde o 
começo de 1959 no lugar do semanário Voz Operária, publicou  
o programa e os estatutos do Partido Comunista Brasileiro, ao lado 
de uma entrevista de Prestes, que a partir de então encaminhava  
ao Tribunal Superior Eleitoral o pedido de legalização do partido. 
O PCB, denominado Partido Comunista do Brasil desde sua  
fundação em 1922, passou a ser denominado Partido Comunista  
Brasileiro, objetivando obstruir o argumento utilizado para a sua 
cassação judicial de 1947, a saber, o de que o PCB não era um par-
tido brasileiro, mas uma sucursal no Brasil de uma organização de 
matriz estrangeira, ou seja, do Komintern.2 A tentativa fracassara  
e o PCB continuava na ilegalidade, apesar de se manter como  
núcleo central da esquerda comunista brasileira. Não obstante sua 
clandestinidade, o PCB mantinha vigorosa inserção sindical, sendo, 
inclusive, mentor de grande parte dos movimentos sociais exis-
tentes no país.

Ao que tudo indica, o início dos anos 1960 foi o período de 
maior importância do movimento comunista no Brasil até então. 

2 O PCB foi fundado no Rio de Janeiro em 1922, mas somente em 1924 é admi-
tido como um membro efetivo do Komintern. Komintern é o acrônimo em 
russo para Kommunistitcheskii Internatsional, isto é, Internacional Comunista, 
ou também muita vez grafada Comintern ou Terceira Internacional – antes 
desta houve a Associação Internacional dos Trabalhadores (1864 -1876), ainda 
com a presença de Marx, e a Segunda Internacional (1889 -1914), dissolvida du-
rante a Primeira Guerra. O Komintern foi fundado em Moscou, em 1919, por 
iniciativa dos bolcheviques, inaugurada com as palavras de Lenin de que o Ko-
mintern se funda no reconhecimento da ditadura do proletariado e do poder 
soviético em lugar da democracia burguesa. Ironicamente, a lógica stalinista 
após a morte de Lenin estabeleceu modelos de revolução democrático -burguesa 
como conditio sine qua non para o socialismo nos países pouco desenvolvidos, 
após o colapso da revolução alemã que, segundo Lenin, poderia ter sido o es-
topim para a revolução mundial. O Komintern é extinto durante a Segunda 
Guerra, em 1943.
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Apoiado pelas massas e guiando um programa em torno da revo-
lução brasileira, o PCB não era de facto apenas uma sucursal do 
Komintern. Qual era, então, o ponto de ligação entre o desenvolvi-
mento de uma teoria autóctone pecebista e as teses do Komintern? 
O nervo motor da submissão pecebista à política soviética pode ser 
entendido em conjunto com a formulação proposta pelo Komin-
tern da revolução mundial como cicerone do movimento comunista 
internacional.

O VI Congresso do Komintern, realizado em julho de 1928 sob 
o impacto do fracasso da revolução chinesa, institucionalizou a 
teoria da revolução em etapas – que já era de algum modo debatida 
no movimento comunista internacional –, o que acabou depri-
mindo as possibilidades de análises, por parte dos partidos comu-
nistas, das particularidades históricas de cada país. Em seu oitavo 
item, a resolução do Congresso estabelecia que a revolução mun-
dial do proletariado resultava de diversas naturezas: revoluções pro-
letárias, revoluções democrático -burguesas que desencadeariam a 
revolução proletária, guerras de libertação nacional, e revoluções 
coloniais. Essas constatações do Komintern permitiam classificar 
por blocos o desenvolvimento do capitalismo em cada país – enten-
dido como a condição imprescindível para a revolução proletária. 
Portanto, os blocos podiam ser assim especificados (Broué, 2007; 
Mazzeo, 1999):

(a) países de capitalismo avançado;
(b) países de nível médio de desenvolvimento capitalista; e
(c) países coloniais, semicoloniais e dependentes.

No primeiro bloco se encontravam as principais potências euro-
peias, enquanto no segundo, o Leste Europeu e alguns países em 
via de desenvolvimento acentuado, verbi gratia, os da Europa me-
diterrânea. No terceiro bloco, incluíam -se Índia e China como paí-
ses coloniais e semicoloniais, e o caso brasileiro se encaixava no 
con tingente dos países dependentes. Para o Komintern, nesse ter-
ceiro bloco de países dominava o modo de produção feudal, no qual 
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a concentração dos meios de produção se encontrava em poder dos 
grandes imperialistas instalados como parasitas nesses países. Par-
tindo desse princípio, a luta do proletariado nesse terceiro bloco, 
guiada obviamente pelos partidos comunistas de cada país, deveria 
se concentrar na derrubada do modo de produção feudal. Integrado 
na segunda fase da bolchevização dos partidos comunistas, o Ko-
mintern do fim dos anos 1920 e do início dos anos 1930 fora mar-
cado pela intensa interpelação de Stalin.3 É nesse contexto que 
surge o Secretariado Sul -Americano do Komintern, na tentativa de 
guiar o movimento comunista sul -americano. Tem -se, dessa for-
mulação, a ideia original da revolução antifeudal, anti -imperialista 
e de libertação nacional.

Apesar do estabelecimento de arquétipos e paradigmas, as ten-
tativas de análises da realidade da América do Sul levaram Jules 
Humbert -Droz4 à teorização de que nos países dependentes – é o 

3 István Mészáros, sobre esse aspecto, escreveu: “A urgente necessidade de tal 
teoria apareceu na agenda histórica com a Revolução de Outubro, mas ela se 
afirmou numa forma parcial inevitável. Assim teve de ser, primeiramente por 
causa do peso dos constrangimentos e contradições locais, sob os quais a revo-
lução teve de ser empreendida como uma holding operation (Lênin) para que pu-
desse sobreviver. Mas, além disso, a parcialidade em questão foi consequência 
das determinações históricas essencialmente defensivas a que as forças com-
batentes socialistas do período estavam sujeitas, na sua confrontação desigual 
com o capital. Estas últimas representaram um submergente condicionamento 
ne gativo, que Stalin, apologeticamente, transformou em virtude e modelo, frus-
trando e paralisando, assim, até mesmo a limitada dinâmica potencial do mo-
vimento socialista internacional, por décadas” (Mészáros, 1988, p.121). Cf. 
também a sua crítica em Para além do capital (2002). Para uma análise consis-
tente acerca do processo de revolução burguesa tardia no Leste Europeu, bem 
como da refundação da crítica comunista acerca do impasse da manutenção da 
revolução na Rússia – ou do socialismo em um só país –, cf. também a seção V 
(“A refundação da crítica socialista e as revoluções passivas do século XX”) da 
obra de Marcos Del Roio (1998), intitulada O império universal e seus antípodas.

4 Jules Humbert -Droz (1891 -1971), suíço, pastor protestante, pacifista e nacio-
nalista durante a Primeira Guerra, foi responsável pelos partidos latinos no Ko-
mintern de 1924 a 1935, e foi dirigente do Secretariado Sul -Americano da 
Internacional Comunista. Vinculado politicamente a Bukharin, seu relatório 
como contribuição preparatória para o VI Congresso do Komintern continha 
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caso do Brasil, segundo o Komintern – as burguesias nacionais ca-
pitulavam ante as forças do historicamente velho, não sendo possí-
veis aliadas na revolução democrática. Descartada pelo Komintern, 
essa tese de Humbert -Droz acabou sendo cambiada pela ideia da 
revolução antifeudal – em detrimento da ideia de revolução contra 
o colonial -capitalismo. De tal modo que o movimento comunista 
internacional passava a ser guiado pela ideia da revolução etapista, 
que acaba por arrastar também o Partido Comunista Brasileiro. A 
Weltanschauung hegemônica nos anos iniciais do PCB estabelecia a 
teorização da revolução democrático -nacional, com o intento de 
comungar um estatuto de cidadania, ampliar um desenvolvimento 
das forças produtivas do capital e erigir um estado nacional demo-
crático, como pressuposto da revolução socialista.5 Essa teorização 

importantes esforços analíticos que procuravam ressaltar aspectos particulares 
da realidade latino -americana. Caracterizou os países da América Latina como 
semicoloniais, percebendo o caráter dependente das suas burguesias nacionais 
em relação ao imperialismo. Em suas teses está ausente o caráter feudal na Co-
lônia e, em seu lugar, temos a caracterização de semicolônia e de regime colonial 
capitalista. Cf. Relatório de Humbert -Droz ao VI Congresso Mundial da IC, in 
G. Perillo. “L’America Latina al VI Congreso del IC”, Movimento Operaio So-
cialista, Rivista Trimestale di Storia e Bibliografia, n.2 -3, 1970. Cf. também 
Pinheiro (1991), Del Roio (1990), e Mazzeo (2003).

5 As interferências mais incisivas do Komintern no PCB ocorreram após a reali-
zação do III Congresso do PCB, quando o segundo período de bolchevização 
foi colocado em prática pelo Partido Comunista da União Soviética, expan-
dindo o stalinismo a todas as organizações vinculadas diretamente ao Komin-
tern. Sua política intervencionista dissolveu o primeiro período do PCB sob o 
signo de “perigos de direita”, culminando no afastamento de seus líderes As-
trojildo Pereira e Octávio Brandão. Isso viria a ser chamado de “proletarização” 
do partido. O Komintern indica José Villar, substituindo Heitor Ferreira Lima 
na secretaria -geral do PCB, isto é, desmantelando seu núcleo antigo. Toda a  
teorização original da revolução burguesa, entendida como democrático-
-pequeno -burguesa por Octávio Brandão, foi descartada pelo temor da chamada 
bukharinização do movimento comunista internacional. Crono lo gicamente, os 
fatos decisivos nessa intervenção do Komintern no PCB foram o VI Congresso 
do Komintern, o III Congresso do PCB, a I Conferência dos Partidos Comu-
nistas Latino -americanos, e mais tarde a influência de Jules Humbert -Droz no 
Bloco Operário -Camponês. Para esse tema específico, cf. A classe operária na 
revolução burguesa, de Marcos Del Roio (1990).
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pode ser encontrada na obra de Octávio Brandão (1985), um dos 
principais fundadores do PCB. Seu escrito sobre a revolução bra-
sileira fazia um desenho estratégico de ação do operariado tendo 
como fulcro a revolução burguesa diante da crise da República dos 
oligarcas. Sua teoria, não fugindo do caráter etapista, ainda conse-
guia verificar a possibilidade de uma aliança com os trabalhadores 
rurais e a burguesia para a revolução democrática, que, no fim, seria 
guiada pelo proletariado. Percebendo no estado agrário o maior  
entrave para o desenvolvimento econômico do capital, Brandão 
propugna uma frente única anti -Partido Republicano “contra os 
grandes proprietários rurais feudais e imperialistas”, com um al-
cance amplo, contra todas as frações “da grande burguesia: comer-
cial, industrial, burocrática”. De tal sorte que podemos creditar a 
Octávio Brandão o primeiro esforço sintético de teorização da re-
volução brasileira, num texto preparado para uma reunião da  
direção do PCB em outubro de 1927, que foi publicado com altera-
ções no n.6 da revista Autocrítica com o título “O proletariado pe-
rante a revolução democrático -pequeno -burguesa” – ainda que 
Brandão embaralhasse o caráter burguês da revolução com o seu 
possível ator histórico.

No que se refere à sua formulação original, é esse, portanto, o 
ponto de ligação entre o desenvolvimento de uma teoria autóctone 
pecebista e as teses do Komintern. Ao ponto central do entendi-
mento da depleção da última esquerda comunista organizada em 
torno da revolução social e com ampla inserção nas classes subal-
ternas, impõe -se um duplo questionamento: em seu auge, quais 
eram os aportes teóricos dessa esquerda e como isso incidiu em sua 
prática direta? Qual era a ligação entre o momento de subordinação 
pecebista à teoria da revolução em etapas e à União Soviética e o  
seu momento de maior aproximação dos movimentos de massa? 
Esse momento, constatado de antemão, realizou -se no primeiro 
biê nio da década de 1960, quando o partido passa a ter o maior nú-
mero de afiliados em sua história – diretamente, cerca de vinte mil 
(Segatto, 1995, p.30) – e os movimentos sociais pareciam confluir 
na criação de órgãos sindicais com autonomia operária. Os aportes 
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teóricos da esquerda comunista dessa época se ligam diretamente à 
Declaração de Março de 1958.

A Declaração de Março

No início dos anos 1960, a linha política que guiava a prática 
pecebista em sua disposição programática mais geral era a Decla-
ração de Março de 1958. De dezembro de 1957 a fevereiro de 1958, 
Jacob Gorender, Giocondo Dias e Mário Alves trabalharam, no 
Rio de Janeiro, na redação do documento que levou o nome de  
Declaração de Março, que foi aprovada pelo Comitê Central do 
PCB, recebendo os votos contrários de João Amazonas e de Mau-
rício Grabois. Esses dois votos contrários representavam a resis-
tência militante à nova política soviética, reivindicando o defunto 
de Stalin – que se encontrava em exumação no mundo todo. Carlos 
Marighella, que já havia sido deputado federal e membro do Co-
mitê Central, empenhou -se na mudança da linha política, desde 
que não encontrou outra saída para a crise do relatório Khrushchev 
– relatório que o fez chorar e entrar em depressão profunda. A 
partir daí, Marighella se aproxima de Jacob Gorender e Mário 
Alves, afastando -se de Luís Carlos Prestes, que se ausentava das 
reuniões do partido a fim de se prevenir contra uma suposta prisão 
por ocasião da ilegalidade do partido. Da aproximação entre Jacob 
Gorender, Mário Alves, Giocondo Dias, Alberto Passos Guima-
rães e Carlos Marighella surgiu a suposta história do “núcleo forte 
baiano” do PCB, já que todos eram baianos. Esse grupo nunca se 
efetivou como um grupo à parte do PCB e logo as primeiras diver-
gências surgiam: Jacob Gorender, Mário Alves e Carlos Marighella 
acreditavam que a revolução socialista encerrava o capitalismo,  
enquanto os outros dois pensavam que o socialismo era uma de-
mocracia burguesa elevada. Não é por acaso que, a partir das mani-
festações da extrema direita brasileira em 1961, Mário Alves e 
Jacob Gorender passam a não acreditar mais na possibilidade da 
revolução brasileira ser empenhada por uma burguesia, enquanto 
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Giocondo Dias, mais romântico, começa a creditar à burguesia a 
possibilidade da revolução, subordinando o movimento operário  
a uma suposta burguesia nacional progressista. Carlos Marighella, 
diante desse impasse, parecia não ter uma posição clara sobre o as-
sunto, que vai se delinear somente depois de 1964, com sua obra 
Por que resisti à prisão (1979a), em que há um rompimento com a 
Declaração de Março de 1958 a partir da constatação do papel ativo 
da burguesia no golpe. A Declaração de Março, por sua vez, anco-
rada no movimento de aproximação do partido com as massas, 
afirmava que

A sociedade brasileira encerra também a contradição entre o 
proletariado e a burguesia, que se expressa nas várias formas da 
luta de classes entre operários e capitalistas. Mas esta contra-
dição não exige uma solução radical na etapa atual. Nas con dições 
presentes de nosso país, o desenvolvimento capitalista corres-
ponde aos interesses do proletariado e de todo o povo. A revo-
lução no Brasil, por conseguinte, não é ainda socialista, mas 
anti -imperialista e antifeudal, nacional e democrática. (Partido 
Comunista Brasileiro, 1980, p.13, grifo nosso)

Essas considerações se alinhavam àquelas estabelecidas pelo 
Komintern; e o PCB acabava por determinar que, ainda não tendo 
completado o intercurso da revolução democrática, a tarefa dos co-
munistas seria a da completação da revolução burguesa, com uma 
revolução antifeudal,6 como etapa necessária para a possibilidade 
da revolução socialista. O fato é que a Declaração de Março rea-
firmava a estratégia mais negativa do movimento comunista in-
ternacional: a via stalinista da revolução, a despeito da política de 
desestalinização. Para concretizar a etapa atual da revolução brasi-
leira, no lugar de os trabalhadores tomarem o leme do processo do 

6 Ainda que a primeira aparição de um suposto feudalismo no Brasil tenha sido a 
elaboração de Capistrano de Abreu em seu ensaio Capítulos de história colonial, 
de 1907, no qual se realçavam elementos feudais na organização das capitanias 
hereditárias. Cf. Mazzeo (2003).
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desenvolvimento do capital, uma frente ampla pela revolução bra-
sileira era composta pelo partido da seguinte maneira:

Ao inimigo principal da nação brasileira se opõem, porém, forças 
muito amplas. Estas forças incluem o proletariado, lutador mais 
consequente pelos interesses gerais da nação; os camponeses, in-
teressados em liquidar uma estrutura retrógrada que se apoia na 
exploração imperialista; a pequena burguesia urbana, que não 
pode expandir as suas atividades em virtude dos favores de 
atraso do país; a burguesia, interessada no desenvolvimento in-
dependente e progressista da economia nacional; os setores de 
latifundiários que possuem contradições com o imperialismo 
norte -americano, derivada da disputa em torno dos preços dos 
produtos de exportação, da concorrência no mercado interna-
cional ou da ação extorsiva de firmas norte -americanas e de seus 
agentes no mercado interno; os grupos da burguesia ligados a mo-
nopólios imperialistas rivais dos monopólios dos Estados Unidos 
e que são prejudicados por estes. (Partido Comunista Brasileiro, 
1980, p.14, grifo nosso)

Contrariamente ao exemplo exposto por Lenin (1966), em Duas 
táticas da social -democracia na revolução democrática, texto escrito 
na primeira década do século XX, a Declaração de Março de 1958 
anunciava que várias forças antagônicas poderiam estar empe-
nhadas na revolução nacional e, sobretudo, sob a direção de uma 
burguesia progressista – inexistente até então no Brasil –, o que in-
dica um retrocesso ao etapismo estabelecido pelo Komintern e uma 
clara afiliação às ideias dos mencheviques que travavam debate 
contra Lenin, especialmente na figura de Martov – que acreditava 
que a revolução socialista só poderia ocorrer quando houvesse uma 
maioria numérica da classe operária, reivindicando, por esse mo-
tivo, a realização da revolução democrática pela burguesia (Deuts-
cher, 2006, p.77 -80). Ao contrário, Lenin (1966) anunciava que a 
revolução burguesa seria uma revolução que não ultrapassaria o 
quadro do regime econômico -social burguês, isto é, capitalista. A 
revolução burguesa exprimiria, ainda segundo Lenin, as necessi-
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dades do desenvolvimento do capitalismo, não só não destruindo 
as suas bases, mas, pelo contrário, alargando -as e aprofundando -as. 
Uma vez que a dominação da burguesia sobre a classe operária é 
inevitável sob o capitalismo, pode -se dizer com todo o direito que a 
revolução burguesa exprimia não tanto os interesses do proleta-
riado como os da burguesia. Segundo Lenin, para a burguesia russa 
era mais vantajoso que as transformações num sentido democrático 
e burguês ocorressem mais lentamente, mais gradualmente, pelas 
vias de reformas e não pelas de revolução, mantendo conciliações 
numa modernização reacionária. Para o proletariado era mais 
vanta joso que esse avanço acontecesse por meio de uma revolução. 
Desse pensamento se consagra a tese do Komintern, exterior ao 
pensamento de Lenin, de que inexoravelmente em todos os países 
atrasados a revolução burguesa deveria se concretizar plenamente 
antes de uma possível revolução socialista. Lenin, em verdade, rei-
vindicou a centralidade do trabalho na revolução democrática, 
porque somente os trabalhadores agrupados, tomando como base a 
plataforma do trabalho, possibilitariam à revolução chegar à sua 
extremidade radical – o que ocorre em outubro de 1917 – num pro-
cesso de revolução permanente.

Na Declaração de Março de 1958, o PCB, ao inverso, acreditou 
que as forças sociais capazes de levar a cabo a transformação bur-
guesa completa no Brasil dependeriam de uma frente ampla na-
cionalista, contendo heterogêneos grupos sociais – alguns deles 
nitidamente vinculados ao golpe que viria abater violentamente a 
esquerda seis anos depois. Para o PCB, o proletariado não teria  
tamanha força para o processo de acabamento da revolução demo-
crática, pois somente uma ampla frente poderia enfrentar a dita 
submissão aos Estados Unidos da América.

Em seu sexto item, a Declaração de Março de 1958 se alinhava à 
política soviética implementada por Khrushchev. Por ocasião do 
fim da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento das bombas 
atômicas em Hiroshima e Nagasaki efetuado pelos Estados Unidos, 
o rompimento do pacto contra os nazistas entre os países do Oci-
dente e a União Soviética se efetivava na política da Guerra Fria. 
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Com a morte de Stalin e a apresentação do relatório secreto por seu 
sucessor Nikita Khrushchev, a política externa soviética anunciava 
a chamada coexistência pacífica entre os países capitalistas e o 
bloco socialista, por causa da iminente guerra nuclear (Crankshaw, 
1971). Diante da submissão do PCB à política soviética, a Decla-
ração de Março de 1958 anunciava que o caminho da revolução 
brasileira só poderia ser pacífico e estabelecido em conjunção com 
as forças heterogêneas, a saber, a burguesia nacional, o proleta-
riado, os camponeses e a pequena burguesia; essa última vista na 
época como a maior detentora das potencialidades progressistas.7

7 Com a dissolução do Komintern durante a Segunda Guerra Mundial, os par-
tidos comunistas de vários países se alinharam ao Kominform, órgão que per-
durou até 1956. O fim desses dois órgãos não significou o fim da subordinação 
dos partidos comunistas do globo à União Soviética; pelo contrário, a partir dis-
so, a gravitação dos partidos comunistas era diretamente em torno do Partido 
Comunista da União Soviética, sem nenhum outro órgão intermediando. An-
tonio Carlos Mazzeo, acerca do retorno ao reformismo que a Declaração de 
Março de 1958 significou em contraste com o Manifesto de Agosto de 1950 – 
manifesto que não rompia com o etapismo, mas almejava certa autonomia dos 
trabalhadores na revolução democrática –, afirmou com veemência: “A crise do 
PCB será de profunda intensidade, como irão demonstrar as diversas divisões 
internas que se efetivarão, após o IV Congresso. Constituiu -se na particulari-
dade brasileira de uma crise geral do movimento comunista, inaugurada com  
a desarticulação do Komintern, mas objetivamente determinada pela falência 
da perspectiva de uma revolução socialista na Europa a curto e médio prazo. 
Era a adaptação brasileira às resoluções feitas no Kominform sobre a nova polí-
tica soviética. Mais do que isso, também era a inauguração do quarto período 
do partido, que produziu um núcleo dirigente coeso – sujeito a defecções, mas 
sem alteração da continuidade de suas formulações teórico -políticas –, confor-
mando um grupo dirigente tardio no PCB. Com isso, queremos dizer que, ao 
longo de 26 anos (após a destituição de Pereira e de Brandão, o primeiro núcleo 
dirigente histórico), o PCB não havia conseguido construir um núcleo diretivo 
perene, que realizasse uma ação política de continuidade, acumulação e de cen-
tralidade teórica. A partir da Conferência da Mantiqueira, com a entrada de 
novos quadros nos organismos de direção do partido e, mais precisamente, no 
contexto da luta travada após 1954 – principalmente após a crise provocada 
pelo relatório Khrushchev –, conforma -se um núcleo diretivo que irá dar sus-
tentação à política desenvolvida pelo PCB até sua outra grave crise em 1992”. 
(Mazzeo, 1999, p.83 -4). Esse grupo dirigente tardio, como afirmou Mazzeo, 
atraiu Luís Carlos Prestes e a sua política conciliadora.
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Os comunistas consideram que existe hoje em nosso país a pos-
sibilidade real de conduzir, por formas e meios pacíficos, a revo-
lução anti -imperialista e antifeudal. [...] O caminho pacífico da 
revolução brasileira é possível em virtude de fatores como a de-
mocratização crescente da vida política, o ascenso do movimento 
operário e o desenvolvimento da frente única nacionalista e de-
mocrática em nosso país. [...] O caminho pacífico significa a 
atua ção de todas as correntes anti -imperialistas dentro da legali-
dade democrática e constitucional, com a utilização de formas le-
gais de luta e de organização de massas. (Partido Comunista 
Brasileiro, 1980, p.22, grifo nosso)

Foi por isso que as teses elaboradas para o V Congresso do 
PCB, realizado em agosto de 1960, no Rio de Janeiro, desenvol-
veram e ratificaram as teses expostas dois anos antes na Decla-
ração de Março. O V Congresso aprovou a Declaração de Março 
ao mesmo tempo que elegeu um novo Comitê Central, composto 
por Jacob Gorender, Mário Alves e Carlos Marighella. Nessa reu-
nião, com a presença de Luís Carlos Prestes, alguns membros fo-
ram excluídos do órgão máximo do partido: Diógenes Arruda, 
João Amazonas e Maurício Grabois (Gorender, 1987). Esses ho-
mens foram jogados para fora do partido por suas “tendências sta-
linistas”, numa clara submissão do PCB à política do movimento 
comunista internacional do pós -1956, que buscava eliminar os 
traços stalinistas dos partidos comunistas; em especial, os traços 
que compunham as mazelas do chamado “culto à personalidade”, 
pelo qual passou a figura de Stalin. Não era inédita a submissão do 
PCB ao movimento comunista internacional no tocante às inter-
venções diretas em seus quadros, donde basta a lembrança de que, 
em 1938, Carlos Marighella é elevado a membro do Comitê Cen-
tral e se desloca da Bahia para São Paulo para conter os chamados 
“desvios trotskistas” dentro do partido, que na época era a política 
do movimento comunista internacional implementada por Stalin. 
Mesmo com o V Congresso sendo realizado logo na sequência da 
Revolução Cubana, Luís Carlos Prestes e a cúpula do partido fi-
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zeram da aliança com a burguesia nacional a pedra angular de sua 
orientação tática.

Interlúdio ao golpe na esquerda

Com a modificação da nomenclatura do PCB (do Brasil, para 
Brasileiro), e com a adoção da linha política da revolução pacífica, 
João Amazonas, Pedro Pomar e Maurício Grabois, excluídos do 
partido por não concordarem com a Nova Política8 que revogava o 
stalinismo, fundaram o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), rei-
vindicando ser o partido fundado em 1922. Articulado em torno da 
política pecebista anterior à Declaração de Março, isto é, em torno 
de uma política mais ofensiva dos comunistas – baseada no Mani-
festo de Agosto de 1950, que reivindicava, todavia, a revolução eta-
pista, antifeudal e nacional -democrática –, o PCdoB possuía uma 
diferença fundamental: a rejeição do caminho pacífico e o apreço 
aos memorabilia stalinistas. Apesar da defesa do socialismo sovié-
tico realizada pelo PCdoB, a não -sujeição da tática do caminho pa-
cífico da revolução fez com que o novo partido não tivesse o aval do 
Partido Comunista da União Soviética. Por esse motivo, o PCdoB 
se aproximou do Partido Comunista da China, a tal ponto de Mao 
Tse -tung afirmar que Maurício Grabois era “o maior teórico vivo 
do movimento comunista internacional” (Gorender, 1987, p.34). 
Naquele contexto, a China podia romper diplomaticamente com  
a política de Khrushchev, implementando sua própria política co-
munista internacional.

Não obstante o PCdoB ter nascido de uma fratura do PCB, na 
qual se pretendeu um rompimento estratégico, os dois partidos ainda 
mantinham uma estratégia revolucionária idêntica: a revolução em 
etapas. Divergiam na tática, pois o PCB acreditava na revolução pa-
cífica e em comunhão com a burguesia. Antes do golpe de 1964, 
havia três grandes troncos na esquerda brasileira: o PCB, que con-

8 Cf. Raimundo Santos (1988), A primeira renovação pecebista.
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gregava os movimentos sociais, tendo amplo apoio das massas e 
enorme inserção sindical; o PCdoB, que jamais conseguira o mesmo 
triunfo que o partido que lhe deu origem; e o Partido Operário Revo-
lucionário Trotskista (POR(T)), que mantinha uma pequena mili-
tância política, mas que rompia com a tática e a estratégia dos outros 
dois partidos comunistas, pois pensava na imediata revolução socia-
lista e rompia definitivamente com a ideia de uma aliança entre a 
burguesia e a classe operária. Esse partido dá origem, em 1961, à Po-
lítica Operária (Polop). Apesar da existência de três grandes troncos 
na esquerda brasileira, a hegemonia entre os comunistas era con-
quistada pelo PCB, que mantinha simpatizantes em um outro grupo 
menor e de militância católica, a Ação Popular (AP).

A inserção sindical do PCB foi muito significativa no ano de 
1961. Participando de centenas de greves pelo país, a inserção sin-
dical pecebista favoreceu o surgimento do Comando Geral de Greve. 
Nesse e nos dois anos seguintes, os movimentos sociais pela terra 
também estavam em ascensão, com a realização do Primeiro Con-
gresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. Em 1962, 
o Comando Geral de Greve e o PCB desencadeiam uma greve 
quase completa dos servidores públicos. Com a conivência do 
então presidente da República, João Goulart, e dos trabalhistas 
para com o movimento sindical, o Comando Geral de Greve se 
transforma no Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), e após a 
primeira greve nacional orquestrada por esse órgão foi instituído o 
13o salário nas legislações trabalhistas. O período de maior inserção 
sindical e de liderança dos movimentos de massa pelo qual o PCB 
passou ocorreu durante os anos do interlúdio ao golpe, de 1961 até 
1964. Os movimentos sociais e o operariado ainda dispunham do 
apoio vindo do nacionalismo de Leonel Brizola.

Enquanto ascendiam Leonel Brizola, Miguel Arraes e o PCB, 
em abril de 1962, Francisco Julião lançava em Ouro Preto o Movi-
mento Revolucionário Tiradentes (MRT), com o lema “reforma 
agrária na lei ou na marra, com flores ou com sangue”. Francisco 
Julião, que mantivera uma ideia de revolução socialista no campo 
desde que havia retornado de sua visita à Cuba, dirigia -se para a 
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instalação da luta armada no interior do país. A orientação guerri-
lheira debilitou o movimento das Ligas Camponesas, e os trabalha-
dores rurais começaram a se aproximar dos novos sindicatos de 
tra ba lhadores agrícolas; a tal ponto que, em dezembro de 1963, 
como uma locomotiva, surgem inúmeros sindicatos de trabalha-
dores agrícolas – 270 legalizados e mais de 500 em via de lega li-
zação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas 
(Contag) se vinculava, assim, ao CGT. O PCB se situava no centro 
dos acontecimentos sociais, enquanto a Polop e o PCdoB estavam 
completamente desvinculados dos movimentos de massas, orde-
nando apenas algumas isoladas manifestações trabalhistas.

Uma semana antes do plebiscito de janeiro de 1963, que deveria 
estabelecer a volta do país ao presidencialismo, Celso Furtado, como 
ministro extraordinário do Planejamento, publica o Plano Trienal, 
com o intuito de fazer as forças burguesas apoiarem a restauração do 
presidencialismo. Vitoriosa a restauração, o Plano Trienal se revelou 
um apaziguador das Reformas de Base, reformas estas apoiadas pe-
los setores mais progressistas da política nacional, mas que ameaça-
vam a burguesia atrofiada e caudatária brasileira – sobretudo porque 
um item fundamental das Reformas de Base incluía a reforma agrá-
ria. O Plano Trienal, na verdade, propôs a chamada “verdade cam-
bial”, isto é, uma desvalorização da moeda nacional, a contenção do 
crédito e dos salários. O plano foi imediatamente combatido pelo 
PCB e pelo CGT. No documento chamado Os comunistas e a si-
tuação política nacional, de julho de 1963, o PCB afirmava:

Na campanha contra o parlamentarismo, pela antecipação do ple-
biscito e pela volta ao presidencialismo, o sr. João Goulart fez re-
petidas promessas de que, atingidos esses objetivos, o governo 
realizaria as reformas de base, adotaria as medidas reclamadas 
pelo povo. Mas, o que aconteceu foi o contrário. O governo pôs 
em prática o Plano Trienal. Submeteu -se, em entendimento di-
reto do presidente Goulart com o presidente Kennedy, às exi-
gências dos monopólios norte -americanos e do Fundo Monetário 
Internacional, daí resultando o vergonhoso “empréstimo” à IT&T 
e a escandalosa promessa de compra de ações da Bond and Share. 
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Nenhuma reforma de base foi sequer iniciada, tendo o sr. João 
Goulart contemporizado com a maioria reacionária do Parla-
mento. A verdade é que o governo continuou na sua política de 
conciliar com os inimigos da Nação. (Apud Carone, 1982a, p.256)

Enquanto isso, João Goulart parecia ser um intermediário entre 
as forças sociais que exigiam as reformas de base – sobretudo o 
PCB, que num documento de outubro de 1963 voltava a exigir as 
reformas – e a burguesia nacional, que temia a instabilidade econô-
mica caso viesse ao poder a temerária “república sindical”. Em 4 de 
abril de 1963, a Agência Nacional difundiu para o centro do Rio  
de Janeiro a convocação de um comício das organizações que man-
tinham filiação com a Frente de Mobilização Popular. Mas o comí-
cio frustrou -se, especialmente, porque fora uma manobra política 
de João Goulart. No mesmo horário, o presidente estava discur-
sando no aniversário da cidade de Marília, no interior de São Paulo, 
na qual ele se apresentou como anticomunista convicto, defen-
dendo o Plano Trienal e abrindo uma aliança com o governador do 
estado de São Paulo, Adhemar de Barros. Na chegada de Goulart à 
capital paulista, Adhemar de Barros atestava a aliança anunciada 
em Marília. Na mesma noite, Goulart apareceu no Largo São Fran-
cisco (Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) com  
um discurso diferente, aludindo às Reformas de Base. Estava, des-
se modo, anunciada a capitulação de Jango à burguesia associada 
brasileira (Gorender, 1987).

Em agosto de 1963, com a crise do Plano Trienal, que fracassou 
na tentativa de estabilizar a inflação, a esquerda em geral saiu a pú-
blico num comício no Rio de Janeiro exigindo a implementação das 
Reformas de Base. João Goulart titubeava. Nesse momento, uma 
organização de subalternos do Exército organizava um golpe na-
cionalista que é sufocado pelo próprio Exército, com a intenção de 
forçar a implementação das Reformas por João Goulart. Esse fato 
também foi utilizado pelos militares de alta patente como exemplo 
de má conduta e insubordinação, justificando o golpe que viria na 
sequência. Rapidamente, o PCdoB, contrariando as posições da es-
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querda tradicional, no número 452 de seu jornal A Classe Operária, 
afirmou que a tentativa de rebelião militar dos nacionalistas subal-
ternos havia sido uma forma de luta justa e coerente. Menos de um 
mês depois, a polêmica entrevista do governador udenista Carlos 
Lacerda ao Los Angeles Times chegava ao presidente, o que o faz de-
cretar estado de sítio – dada a ameaça de sua deposição. Nesse mo-
mento, João Goulart percebeu que se esgotava o seu crédito com as 
forças conservadoras do país, pois não havia conseguido conter as 
manifestações sindicais, conter o avanço e o crescimento virtuoso da 
esquerda comunista e tampouco estabilizar a economia.

Com essa perspectiva, João Goulart se aproximou novamente 
dos movimentos sociais, prestigiando a ação da Superintendência 
da Reforma Agrária, comparecendo à entrega de mais de dois mil 
títulos de propriedades a lavradores de Itaguaí, no estado do Rio de 
Janeiro, com a presença de quinze mil trabalhadores rurais. Encar-
regando San Tiago Dantas de encaminhar o processo da Frente 
Am pla, João Goulart viabilizava as Reformas de Base exigidas pela 
esquerda, mediante acordo entre o Partido Social Democrático 
(PSD) e a Frente Parlamentar. Diante disso, o PCB diminuiu o tom 
das críticas ao governo federal ao mesmo tempo que parecia surgir 
a possibilidade de legalização do partido, atraindo a aproximação 
de João Goulart com Luís Carlos Prestes e Giocondo Dias (Go-
render, 1987).

Leonel Brizola, por sua vez, criticou a política da Frente Ampla, 
talvez por almejar a Presidência da República, e impugnou a aliança 
dos nacionalistas com o PSD, fazendo ameaças de uma intervenção 
armada para a ocupação da pasta da Fazenda (Beiguelman, 1994). 
A violência dos nacionalistas foi refreada com o decreto de João 
Goulart que estabelecia o monopólio da importação de petróleo 
pela Petrobrás. Com a oposição pecebista bem mais branda, João 
Goulart forçou para colocar na presidência do Conselho Nacional 
dos Trabalhadores da Indústria um homem de sua confiança e li-
gado às forças conservadoras. A manobra fracassou; mas o CGT, 
no qual os comunistas possuíam ampla maioria, não se desligou  
de Goulart. Luís Carlos Prestes, tendo um aliado na Presidência  
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da República, sentia que o momento era favorável, discursando  
em favor do segundo mandato de João Goulart. Enquanto isso, a 
ten são era grande entre os estudantes, que impediram a entrada de 
Carlos Lacerda numa faculdade no Rio de Janeiro, onde iria dis-
cursar como paraninfo. Leonel Brizola e o governador Miguel Ar-
raes, em janeiro de 1964, tentaram se pronunciar sobre o ocorrido, 
mas foram censurados pela reação.

Em 13 de março de 1964, só conseguindo discursar com a pre-
sença de seu exército, que lhe garantia a segurança, João Goulart, 
em comício em frente à Central do Brasil, enchia de esperanças até 
mesmo o PCdoB, que se mantinha mais à esquerda que os ou tros 
comunistas. No discurso, João Goulart e Leonel Brizola anunciaram 
a possibilidade da reforma da Constituição, o aumento do salário 
mínimo e a ampla reforma agrária que estava por vir: o decreto da 
Superintendência da Reforma Agrária que estabelecia a desapro-
priação de propriedades rurais com quinhentos hectares ou mais. 
Ainda mais espetacular foi a encampação das refinarias particu-
lares. A direita se movimentava, e a embaixada americana no Brasil 
enviava telegramas a Washington (Beiguelman, 1994). Em 15 de 
março, João Goulart encaminhou ao Congresso uma mensagem 
em que fazia a exposição das reformas que deveriam ser execu-
tadas. Doravante, o PCB apoiaria amplamente João Goulart; e as 
Reformas de Base, enfim, estavam prestes a ser executadas. Para os 
setores da direita, essa foi a gota d’água.

Com setores conservadores dentro da Igreja – esses significavam 
a ampla maioria –, os golpistas inflamaram os populares à Marcha 
da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 1964, com 
cerca de quinhentas mil pessoas, caminhando da Praça da Repú-
blica ao palanque da Praça da Sé, na maior cidade do Brasil, onde 
um míope poderia tranquilamente ler as inscrições numa das faixas 
estendidas na frente da Igreja: “verde e amarelo, sem foice nem 
martelo”.9 Estava dada a resposta ao comício da sexta -feira 13 de 

9 Cf. o registro fotográfico nas obras de Gaspari (2002a; 2002b; 2003; 2004).
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março. A iminência do golpe era clara, e o Comitê Central do PCB 
percebia a possibilidade do desmantelamento da esquerda. Caio 
Prado Júnior, marginalizado pelo partido, alertava seus colegas 
sobre o golpe que viria. Todavia, Luís Carlos Prestes, que num dis-
curso anterior havia afirmado que João Goulart implementava a  
revolução democrática, afirmou em 27 de março, no auditório da 
Associação Brasileira da Imprensa, que o golpe militar, caso aconte-
cesse, seria vencido e os golpistas teriam suas cabeças cortadas. Dois 
dias depois, numa festa no estádio do Pacaembu, com milhares de 
pessoas, Prestes dizia que o golpe não ocorreria. Luís Carlos Prestes 
acreditava no aparato militar janguista e na oposição que poderia ser 
mobilizada contra o golpe por Leonel Brizola e pelo governador de 
Goiás, coronel Mauro Borges – pois este havia acompanhado Bri-
zola na oposição aberta aos militares que tentaram impedir a posse 
de João Goulart na Presidência da República após a renúncia de 
Jânio Quadros em 1961. Na ocasião, Mauro Borges não apenas mo-
bilizou a Polícia Militar como chegou a abrir o voluntariado civil 
para a resistência armada ao golpe comandado pelos ministros ma-
rechal Odílio Denys, ministro da Guerra, brigadeiro do ar Gabriel 
Grüm Moss, da Aeronáutica, e vice -almirante Silvio Heck, da Ma-
rinha (Gorender, 1987). Assim, nas vésperas do golpe de 1964,  
pedindo em vão auxílio ao governador Miguel Arraes, Gre  gório 
Bezerra tentou obter armas para os trabalhadores do campo resis-
tirem ao golpe.

Ainda no dia 27, o periódico pecebista Novos Rumos, em edição 
extra, publica as teses para discussão no VI Congresso do PCB. 
Embora não houvesse uma análise da conjuntura que se desfechava 
com a possibilidade iminente do golpe, nessas teses já estava des-
trinçada a denúncia do erro no delegar inteiramente à burguesia a 
ideia da revolução democrática. Não retificavam o etapismo, e, ao 
contrário, as teses ainda insistiam que o operariado deveria lutar 
pela completação da revolução burguesa. Sua novidade era o anúncio 
dos problemas da aliança com a burguesia, de tal modo que come-
çava a desmoronar a crença no caminho pacífico para a revolução 
brasileira. Nesse meio tempo, o PCB havia conquistado uma auto-
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nomia na política nacional, a tal ponto que, com sua aliança com 
João Goulart, a política do partido começava a ser implementada à 
revelia de qualquer determinação soviética – a despeito do fato de  
a aproximação de Luís Carlos Prestes ao governo de João Goulart 
se efetivar por meio da política orientada pela desestalinização da 
União Soviética. Por ocasião das turbulências daqueles dias, as te-
ses não surtiram efeito, pois em poucos dias uma virada na política 
nacional aconteceria, e o VI Congresso do partido não ocorreria na 
data prevista.

A comissão que elaborou as teses era composta por Luís Carlos 
Prestes, Jacob Gorender, Carlos Marighella e Joaquim Câmara 
Ferreira. Pela primeira vez, Carlos Marighella e o segundo homem 
da futura Ação Libertadora Nacional formulavam a ideia do cami-
nho violento para a revolução brasileira. Note -se que nesse mo-
mento ainda não é elaborada a ideia de caminho violento para a 
resistência – teoria elaborada mais tarde quando se trata da Frente 
Única antiditadura –, mas a de caminho violento para a revolução. 
Se a esquerda até então não conseguira extrapolar a política de alian-
ças e o binômio proletariado -burguesia, ao menos sempre manti-
vera em seu programa a tônica da revolução social.

Na noite do dia 30 de março de 1964, Luís Carlos Prestes tenta 
um contato com o presidente João Goulart, pois já havia o pre-
núncio do golpe no levante iniciado em Minas Gerais (Gaspari, 
2002a). No dia 31 de março, o CGT recorre a um pedido de greve 
geral para o dia seguinte. Mas, nessa mesma tarde, a polícia esta-
dual do Rio de Janeiro prende os dirigentes do CGT e derruba a 
greve antes que ela se desencadeasse consistentemente. Na manhã 
do dia 1o de abril, os militares dispersaram a tiros os manifestantes 
e os grevistas. A esquerda pecebista, esperando uma reação de João 
Goulart, ficou na inação, sobretudo porque o presidente deixava o 
posto sem resistir, com a alegação de “evitar o derramamento de 
sangue”. Portanto, o golpe não se caracterizou como uma peripécia, 
pois, pelo contrário, vinha se desenhando havia tempos. A partir da 
vitória do golpe militar, a esquerda corria desastrosamente para a 
clandestinidade.
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A quebra do monolitismo pecebista

Não foi por acaso que a ideia da falência do caminho pacífico para 
a revolução se tornou um fato inconteste na esquerda. Inerte ante o 
golpe, à esquerda cabia um dilema que pode ser assim sintetizado:  
o caminho pacífico para a revolução social, uma vez fracassado, ou 
abriria a brecha para a revolução social violenta ou para a tentativa do 
restabelecimento do poder constitucional burguês. Grande parte da 
desarticulação da esquerda e da sua não -unificação derivou de pro-
posituras teóricas distintas; donde, de um lado, esperava -se um em-
bate violento contra a ditadura pelo res tabelecimento das liberdades 
democráticas e, de outro, partia -se imediatamente para a luta por 
uma revolução socialista. Portanto, antes de unificar a esquerda pelo 
caminho da resistência armada, o golpe desestruturou a esquerda 
tradicional, empurrando -a para a resolução violenta do conflito 
num momento em que ela não dispunha de aparato teórico e de 
análises suficientemente realistas para tal. À exceção de parcela da 
alta cúpula do Comitê Central pecebista, a esquerda quase em sua 
totalidade se decidia pela adoção do caminho armado, sem dispor 
de um sustentáculo estratégico militar. Soma -se a isso o fato de que 
naquela conjuntura o aparato repressivo estava mais bem organi-
zado. Essa não -unificação da esquerda corroborou o seu desmante-
lamento definitivo e a perda da hegemonia pecebista na esquerda 
comunista. De tal sorte que a opção pela tática violenta com a au-
sência de um programa revolucionário foi a receita para a derrocada 
definitiva da última esquerda organizada que ainda mantinha o 
compromisso da revolução social, com a imprescindível inserção 
no movimento do trabalho.

Numa fase de ascensão da esquerda, o surgimento de diversas 
agremiações talvez possa significar algo positivo aos movimentos 
sociais. Em queda livre, como a partir de 1964, o declive do mono-
litismo pecebista e a aparição de inúmeras siglas não simbolizaram 
nada mais do que fraturas dentro de fraturas, favorecendo uma de-
sorganização da esquerda e um total descolamento dos intelectuais 
orgânicos do proletariado de suas classes subalternas. Isso atesta o 
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surgimento de inúmeras organizações depois da intensificação da 
ditadura militar. Pode ser visto no período o surgimento de pelo 
menos quarenta organizações de esquerda, das quais as mais im-
portantes foram: o que restou do PCB, o PCdoB, a AP, a Polop e o 
POR(T). Todos esses já existentes antes do golpe, embora o PCB 
mantivesse a hegemonia na esquerda comunista. Perdendo a hege-
monia, o PCB se dissolve na Ação Libertadora Nacional (ALN), a 
guerrilha mais bem qualificada no período, no Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário (PCBR), encabeçado por Mário Alves  
e Jacob Gorender, no Movimento Revolucionário 8 de outubro 
(MR8) – que foi composto pelas Dissidências Estudantis do PCB 
– e nas Forças Armadas de Libertação Nacional (FALN). Na fra-
tura dentro da fratura, a ALN se dissolve na Corrente Revolucio-
nária de Minas Gerais (Corrente) e no Movimento de Libertação 
Popular (Molipo). Na fratura da Polop, ressurge o Partido Ope-
rário Comunista (POC), surgem a Vanguarda Popular Revolucio-
nária (VPR) e o Comando de Libertação Nacional (Colina); e da 
fusão dessas duas últimas tem -se a Vanguarda Armada Revolucio-
nária de Palmares (VAR), que também se divide em Dissidência da 
VAR -Palmares (DVP). Do PCdoB surge a Ala Vermelha (ALA); 
e, dessa última, uma fratura leva à criação do Movimento Revo lu-
cionário Tiradentes (MRT) – lembrando o nome do extinto mo- 
vimento de Francisco Julião – e do Movimento Revolucionário 
Marxista (MRM). O Partido Comunista Revolucionário (PCR) 
também é uma pequena fração do PCdoB. A AP, outrossim, não 
foi imune às fraturas; e, ao se aproximar do movimento comunista, 
uma fração dela se separa com o nome de Partido Revolucionário 
dos Trabalhadores (PRT). Esses grupos e tantos outros menores 
não citados aqui, em vez de se desenvolverem, acabaram sendo mi-
litarmente derrotados e desmantelados pela inteligência da dita-
dura; a tal ponto que, em menos de sete anos, a esquerda comunista, 
antes numerosa, passa a ser anã e a ter inserção sindical insignifi-
cante. Os trotskistas ortodoxos e a parcela minúscula que ainda se 
manteve na alta cúpula do PCB foram os únicos a não entrarem 
diretamente na luta armada, esse último porque não comungava 
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com o resto da esquerda as teses da guerra prolongada maoísta ou 
do foco guerrilheiro, isto é, de que a guerrilha começava do zero 
com um grupo muito bem seleto e militarizado, conseguindo apoio 
dos populares para se transformar na vanguarda da revolução. No 
caso dos trotskistas, embora concordassem com a adoção da vio-
lência revolucionária, não pegaram em armas porque acreditaram 
que o momento não era adequado e porque esperavam pelo impro-
vável apoio das massas. De certa maneira, os trotskistas tentaram 
se aproximar do movimento operário, até que a Lei de Greve, proi-
bindo as greves, aumentou a ofensiva da repressão, desmantelando 
essa fração da esquerda ao matar todos os seus integrantes.

O golpe militar teve diretamente o intento de ser um golpe na 
esquerda; o fim do monolitismo comunista não teve outro signifi-
cado senão o da quebra definitiva da esquerda pecebista.

O golpe na esquerda

João Goulart havia sido eleito vice -presidente em 3 de outubro 
de 1960. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de 
agosto de 1961, João Goulart assumiu o cargo de presidente, apesar 
do confronto com a extrema direita. Ao ser deposto pelo golpe em 
1o de abril de 1964, ficavam abertos os cargos de presidente e vice, 
sendo que a Constituição de 1946, ainda vigente nesse período, es-
tabelecia (em seu segundo parágrafo do artigo 79) que, vagando os 
cargos de presidente e vice -presidente da República, far -se -ia uma 
eleição trinta dias depois pelo Congresso Nacional para que o pre-
sidente seguinte completasse o período dos seus antecessores.

Nessas circunstâncias, sendo majoritário no Congresso, o Par-
tido Social Democrático (PSD) escolheria o presidente. Juscelino 
Kubitschek, senador por Goiás e ex -presidente da República, era o 
mais forte candidato do PSD. Ao tornar -se claro que a Câmara dos 
Deputados não exerceria a primeira magistratura durante os trinta 
dias, Juscelino Kubitschek selou mais uma vez a antiga aliança com 
o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A União Democrática Na-
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cional (UDN) apoiou a candidatura provisória – que deveria durar 
até 1965 – do marechal Humberto de Alencar Castello Branco. No 
dia 7 de abril, a candidatura de Castello Branco era homologada 
pelas Forças Armadas. O Comando Supremo da Revolução, que 
coordenou o golpe que afastou Jango, representado pelos chefes  
do Exército, Marinha e Aeronáutica, promulgou um Ato Institu-
cional. Esse ato esclarecia à população que o golpe era, na verdade, 
uma “autêntica revolução”. A Constituição de 1946 era mantida 
com salvaguardas e modificações necessárias para a manutenção 
dos militares no poder como algo “legal”. O Ato Institucional 
ainda estabelecia as eleições para presidente, cujo mandato deveria 
terminar em 31 de janeiro de 1966. Ainda em 11 de abril de 1964, 
realizou -se a eleição interna que empossou Castello Branco – com 
361 votos favoráveis, 72 abstenções e 5 votos em outros candidatos.

De posse da Presidência da República, os militares do Comando 
Supremo da Revolução iniciam os expurgos previstos no Ato Insti-
tucional, suspendendo os direitos políticos de vários cidadãos pelo 
prazo de dez anos, sem que tudo isso passasse por um processo ou 
recurso jurídico. Já no primeiro dia de vigência do Ato Institucional, 
muitos foram cassados e alguns líderes dos trabalhadores foram pu-
blicamente torturados. Após o sucesso na realização dos expurgos, o 
Comando Supremo da Revolução foi dissolvido para, finalmente, 
Castello Branco assumir a presidência. No ano do golpe, a ditadura 
cometeu 1.408 expurgos na burocracia civil e 1.200 expurgos na bu-
rocracia militar, o que foi chamado de “Operação Limpeza” pela 
Doutrina da Segurança Nacional.10 Os alvos principais da “Ope-

10 Golbery de Couto e Silva foi o mais influente ideólogo da Doutrina da Segurança 
Nacional. Os manuais da Escola Superior de Guerra (ESG) – que acabaram por 
gerar, durante 25 anos de elaboração, uma teoria da guerra dentro da Doutrina 
da Segurança Nacional – abrangiam diferentes tipos de guerra: guerra total, 
guerra limitada ou localizada, guerra subversiva ou revolucionária, guerra indi-
reta ou psicológica. O Comando Supremo da Revolução, segundo sua ideo-
logia, instala -se com o propósito de organizar os “militares insubordináveis”  
e desen volve -se tentando deter a guerra subversiva. Na verdade, a ditadura 
tratou de acabar com a esquerda e com o movimento operário. “O Manual Bá-
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ração Limpeza” foram os movimentos sociais que ganhavam força 
por influência da esquerda e dos sindicatos, e os funcionários pú-
blicos que de alguma maneira se ligavam ao pensamento da esquerda 
e do nacionalismo brizolista. Os outros setores diretamente atingidos 
foram os sindicatos trabalhistas e as Ligas Camponesas. A Doutrina 
da Segurança Nacional estabelecia, assim, seus principais inimigos.

No dia seguinte ao golpe, em apuros, o PCB tentou se livrar de 
suas sedes, começando a desesperadora busca por aparelhos, ou 
seja, locais clandestinos que serviam à esquerda como esconderijo. 
O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), funcionando 
como polícia política da ditadura militar, começava a agir; e, em 
pouco tempo, ocorriam as prisões de comunistas importantes. Gre-
gório Bezerra fora preso e publicamente torturado nas ruas de  
Recife – a opinião pública mundial se abalava, pois as cenas de tor-
turas haviam sido filmadas.11 No Rio de Janeiro, Carlos Mari-

sico também deixa claro que o conceito de guerra revolucionária não envolve 
necessariamente o emprego da força armada. Abrange toda iniciativa de opo-
sição organizada com força suficiente para desafiar as políticas de Estado. Além 
disso, a guerra revolucionária é automaticamente vinculada à infiltração comu-
nista e a iniciativas indiretas por parte do comunismo internacional controlado 
pela União Soviética. É aqui que se torna essencial para a teoria o conceito de 
‘fronteiras ideológicas’, oposto ao de ‘fronteiras territoriais’. Na guerra revolu-
cionária, a guerra ideo lógica substitui a guerra convencional entre Estados no 
interior das fronteiras geográficas de um país”. (Alves, 1989, p.37). A criação do 
Serviço Nacional de Informações (SNI) por Castello Branco em 13 de junho de 
1964, instaurado através do Decreto -Lei n. 4.341, seguiu rigidamente a cartilha 
da ESG. O SNI funcionava como serviço de espionagem e inteligência militar 
contra os inimigos internos. Para se perceber a importância da ESG na estrutura 
ideológica dos militares e a influência do SNI durante os anos mais agudos  
da ditadura, basta lembrar que os generais Garrastazu Médici e João Batista Fi-
gueiredo foram, antes de se tornarem presidentes da República, chefes do SNI. 
Sobre a Doutrina de Segurança Nacional ver Alves (1989). Nessa obra, a autora 
debate os manuais da ESG. Ver também Gaspari (2003 e 2004). Especificamente 
sobre Golbery, ver a dissertação de Vânia Noeli Ferreira de Assunção (1999) in-
titulada O satânico Dr. Go. Esse é o principal trabalho acerca da estrutura ideo-
lógica da ESG. Para o tema da Segurança Nacional, cf. Martins (1986).

11 “No dia 2 de abril [de 1964], no Recife, o dirigente comunista Gregório Bezerra 
foi amarrado seminu à traseira de um jipe e puxado pelos bairros populares da 
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ghella, entrando no cinema Eskye -Tijuca, cercado pela polícia, 
acaba sendo preso. Os policiais o seguiram adentrando o cinema e a 
partir disso se instalou o terror: reagindo à voz de prisão, Mari-
ghella esbravejava destemidamente as palavras “viva a revolução, 
abaixo a ditadura”, o que lhe valeu uma bala no peito, a prisão e a 
tortura. Solto após a apelação de habeas corpus de seu advogado, 
Carlos Marighella fora posto na clandestinidade, porque era decre-
tada a sua prisão preventiva – como a de tantos outros comunistas 
– por ter sido citado 133 vezes nas cadernetas apreendidas pelo 
DOPS na casa de Luís Carlos Prestes. A relação entre Marighella  
e Prestes ficava cada vez mais truculenta. Na clandestinidade, 
Carlos Marighella escreve Por que resisti à prisão (1979a), apon-
tando os motivos de sua resistência e conclamando o povo ao en-
frentamento violento com a ditadura – que ele começa a classificar 
com o conceito de “fascismo militar”.

Os olhares se voltaram para Goiás, onde o então governador 
desse estado, Mauro Borges, mantinha grande influência na UDN 
e onde estava o senador Juscelino Kubitschek, possível candidato 
nas eleições presidenciais de outubro de 1965, previstas no Ato 
Insti tucional. No receio de uma possível coligação entre PSD e 
PTB, Carlos Lacerda, governador da Guanabara – e provável can-
didato à Presidência –, propunha a cassação do cargo que Juscelino 
possuía e a suspensão de seus direitos políticos. Por sua vez, o PSD, 
empenhado na salvação de Juscelino Kubitschek, apoiou a proposta 
da situação de adiamento da eleição – que lhe permitia escapar, pela 
alteração das regras do jogo, do impasse decorrente do veto militar 
ao seu candidato. Mas não adiantou. No dia 8 de junho de 1964, o 
governo militar executou a ordem de cassação de Juscelino, sus-
pendendo também seus direitos políticos, sem apontar algum mo-

cidade. No fim da viagem, foi espancado por um oficial do Exército, com uma 
barra de ferro, em praça pública. Machucado e sentado no chão do pátio do 
quartel da Companhia de Motomecanização, no bairro de Casa Forte, Gregório 
Bezerra foi visto na noite de 2 de abril pelos espectadores da TV Jornal do Com-
mercio, que o filmara” (Gaspari, 2002a, p.132).
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tivo. Isso se revelava, claramente, uma manobra contra as eleições 
do ano seguinte. Uma vez vitorioso o movimento golpista, que 
teria alterado significativamente o quadro político no Brasil, exe-
cutados os expurgos de civis e militares, e ceifadas as lideranças da 
esquerda pecebista, tudo indicava a possibilidade de que, quando 
expirasse o mandato de Castello Branco, em 31 de janeiro de 1966, 
os militares passariam a situação ao presidente civil eleito pos-
teriormente e de que o candidato dos militares seria o udenista 
Carlos Lacerda. Mas, em 22 de julho de 1964, o Congresso aprovou 
a pror rogação do mandato do presidente até 15 de março de 1967. 
Frustrando Lacerda, os militares promoviam o prolongamento da 
ditadura.

Já em setembro de 1964 era impossível negar os casos de tor-
turas de presos políticos. Reconhecendo isso, o governo anunciou a 
disposição de apurar as ocorrências em Pernambuco e em outros 
estados. O chefe da Casa Militar era enviado em missão para averi-
guar os fatos e, conforme se revelou mais tarde, não teria nenhuma 
consequência senão para conferir à ditadura uma aura de brandura.

A tortura continuava; a cruzada anticomunista, idem.
Conseguindo se reunir somente no fim de maio de 1964, o PCB 

publica o documento interno, elaborado por Mário Alves, Joaquim 
Câmara Ferreira e Carlos Marighella, chamado Esquema para a 
discussão (Gorender, 1987), admitindo o despreparo ante o golpe  
e também a possibilidade, ainda remota, da luta armada. As teses 
expostas nesse documento são abandonadas quando Luís Carlos 
Prestes intervém como conciliador de conflitos na direção do par-
tido. Ainda assim, em março de 1965, o Comitê Estadual do Rio  
de Janeiro do PCB desenvolve a ideia da resistência armada, que 
pode ser assim lida em seu documento:

A preparação para a luta armada revolucionária não deve ser 
identificada com as concepções golpistas que prevalecem em 
certos setores da frente única. Os comunistas entendem que  
a luta armada revolucionária deve estar vinculada a todas as 
for mas de luta de massas e chegar a assumir caráter de massas. A 
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preparação da luta armada exige acumulação de forças e esta pre-
cisa se realizar através de todas as formas de luta de massas, in-
clusive as formas legais. Sem uma base de massas, organizada  
e combativa, o movimento armado não terá condições para 
eclodir ou ficará demasiadamente vulnerável diante do inimigo. 
Por sua vez, o movimento de massas, ao entrar em choques 
mais sérios com a reação, não deverá deixar -se surpreender, 
nos momentos decisivos, sem um apoio de um movimento ar-
mado, firmemente orientado, como aconteceu a 1o de abril de 
1964. Para triunfar na luta pelo Poder, o movimento de massas 
carece, por conseguinte, do apoio armado, ao passo que a luta 
armada revolucionária só é viável com apoio no movimento de 
massas. (Apud Gorender, 1987, p.88, grifo nosso)

Em reunião extraordinária do PCB em São Paulo, Carlos Mari-
ghella – a essa altura já havia publicado Por que resisti à prisão 
(1979a) e encabeçava a articulação do Esquema para discussão – ten-
tava persuadir seus companheiros de partido à luta armada em con-
junto com as massas, mantendo -se na Comissão Executiva do 
partido. Mário Alves, que apoiava Marighella, estava preso havia 
um ano. Na Guanabara e em São Paulo, vários membros do PCB se 
opunham às determinações vindas de Luís Carlos Prestes, a tal 
ponto que Carlos Marighella fora eleito primeiro -secretário do Co-
mitê Estadual do partido, no começo de 1966. Nesse momento, 
Carlos Marighella redige o texto A crise brasileira (1979b), ma-
nifestando mais uma vez o que já havia sido elaborado no docu-
mento do partido para a discussão em São Paulo, a saber, a ideia de 
que o enfrentamento da ditadura só poderia ocorrer através da  
violência revolucionária na forma da luta armada. Assinado direta-
mente por Marighella, A crise brasileira é o primeiro documento im-
portante de reivindicação da luta armada exposto exclusivamente 
pelo revolucionário baiano. Com a oposição de Luís Carlos Prestes, 
Carlos Marighella anuncia seu rompimento com o Comitê Central 
do PCB com base em três perspectivas: (1) da denúncia à política 
pecebista de conciliação; (2) da importância do campesinato; e (3) 
da adoção da violência revolucionária. Hostilizado pelos seguidores 
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de Luís Carlos Prestes, Carlos Marighella se desliga da Comissão 
Exe cutiva do partido em dezembro de 1966, continuando à frente 
apenas do Comitê Estadual de São Paulo. Nessa ocasião, Marighella 
escrevia que o partido havia se eximido do contato com as massas 
camponesas e com os trabalhadores das principais indústrias, acu-
sando ainda o partido de imobilismo diante do golpe, como pode ser 
lido no trecho do documento transcrito na sequência:

O centro de gravidade do trabalho executivo repousa em fazer 
reuniões, redigir notas políticas e elaborar informes. Não há 
assim ação planejada, a atividade não gira em torno da luta. Nos 
momentos excepcionais, o Partido inevitavelmente estará sem 
condutos para mover -se, não ouvirá a voz do comando, como já 
aconteceu face à renúncia de Jânio e à deposição de Goulart. 
(Marighella, 1979c, p.89)

Como ficou demarcado, Carlos Marighella estava perto de seu 
rompimento definitivo com o PCB. Só ainda não o fizera porque 
sabia ter o apoio da maioria dos militantes do partido em São Paulo 
e porque, em razão disso, poderia fazer valer suas teses, sobre a 
imersão do partido na luta armada, no VI Congresso do PCB, que 
havia sido postergado de 1964 para 1967. Em abril de 1967, na 
Conferência Estadual do PCB, sem a presença de Luís Carlos 
Prestes, que se opunha ao seu projeto, Marighella teve suas teses 
vitoriosas quase por unanimidade, a saber, 33 dos 37 represen-
tantes presentes votaram em seu informe. Nesse momento, Jacob 
Gorender, Mário Alves, Joaquim Câmara Ferreira e Carlos Mari-
ghella pretendiam forçar o PCB, já que este ainda era um partido 
de massas e vinculado aos trabalhadores, a tomar a postura revolu-
cionária e a seguir o caminho da resistência violenta, em conjunto 
com a tentativa da inserção popular. Com o desgaste da figura de 
Luís Carlos Prestes, como visto, Carlos Marighella fora reeleito 
primeiro -secretário do Comitê Estadual de São Paulo do PCB. Si-
tuações semelhantes aconteceram por todo o país, e a linha de 
Prestes começou a perder força para a Corrente Revolucionária, a 
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dissidência encabeçada por Marighella, ainda dentro do PCB, que 
propunha o enfrentamento armado. A linha de Luís Carlos Prestes, 
favorecida pela situação de clandestinidade, monta um aparato anti-
-Marighella e institui Hércules Correia dos Reis como secretário do 
Comitê Estadual em São Paulo. A situação de Marighella dentro 
do PCB se tornava, por isso, insustentável. Era sabido por todos 
que Carlos Marighella arrastaria grande parte do partido com ele, 
independentemente da decisão que fosse tomada, especialmente 
porque o revolucionário baiano era um dos mais experientes comu-
nistas bra sileiros – tendo enfrentado e resistido com bravura a di-
versas prisões e torturas ainda nos anos 1930, o que lhe garantia 
grande confiança entre os comunistas –, possuindo um carisma po-
pular: Carlos Marighella obtivera mais votos que Luís Carlos Prestes 
na Bahia quando se abriram as urnas em dezembro de 1945,12 além de 
ter sido o mais proeminente líder comunista em São Paulo nos anos 
1950, tendo inclusive viajado à China representando o partido.

Enquanto isso, uma manobra dos militares, temendo uma der-
rota de Carlos Lacerda nas eleições diretas, tornava indiretas as 
eleições de 1966. Especialmente porque, nas eleições estaduais de 
1965, o PSD venceu em Minas Gerais e na Guanabara, dando um 
ar otimista a Juscelino Kubitschek, que estava cassado aguardando 
uma apelação na Justiça Eleitoral. Na manobra de 27 de outubro de 
1965, o marechal Castello Branco anunciava a promulgação do Ato 
Institucional n. 2, recomeçando os expurgos, coordenados agora 
por Juracy Magalhães – o mesmo homem que havia comandado a 
prisão de Carlos Marighella, em 1932, na Bahia, resultando na tor-
tura do líder comunista (José, 1997, p.133). Agora, os cidadãos cas-
sados não poderiam se manifestar sobre assuntos políticos, além de 
serem obrigados a ter um domicílio determinado pela ditadura, 
com suas liberdades vigiadas e com a perda de seus direitos de fre-
quentar alguns estabelecimentos. O Ato Institucional n. 2 ainda 

12 Cf. Emiliano José (1997, p.165). Carlos Marighella fora eleito deputado federal 
e Luís Carlos Prestes senador. Yedo Fiúza concorrera à Presidência da Repú-
blica pelo PCB na mesma eleição.
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tornava indireta a eleição para presidente da República, a ser rea  li-
zada pelo Congresso Nacional. Os punidos pelo AI -2 estavam proi-
bidos de se manifestar a respeito disso, sob pena de um ano de 
pri são. A principal articulação do AI -2 foi o completo controle 
sobre todos os partidos políticos legais existentes, impondo um 
novo sistema partidário: extinguiram -se todos os partidos, e, em 
seus lugares, foi criado o sistema de bipartidarismo, com a Aliança 
Renovadora Nacional (Arena) como o partido da ordem e o Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB) compondo a “oposição”.

Na sucessão presidencial de 1966, o marechal Costa e Silva se 
apresentou como indicado pela linha dura à Presidência da Repú-
blica; ele era o homem mais forte da Escola Superior de Guerra 
(ESG). A última medida do governo Castello Branco fora a revo-
gação da Constituição de 1946, formulando uma nova Constituição 
a vigorar a partir de março de 1967, aprovada no Congresso. Para 
se safar da crise econômica que se iniciava, atestando o caráter 
gestor do capital subordinado, o governo Castello Branco inicia 
uma grande onda de privatizações, que incluía a Companhia Vale 
do Rio Doce. Entrando com a proposta conciliadora entre as fra-
ções dos militares, o novo presidente, Costa e Silva, prometia não 
emendar a Constituição de 1967.

Em julho de 1967, o PCB fora convidado a participar da I Con-
ferência da Organização Latino -Americana de Solidariedade (Olas) 
que ocorria em Cuba, mas se recusara a enviar representantes por 
não concordar com a linha de ação adotada pelo partido cubano. 
Carlos Marighella, pessoalmente, também fora convidado e deci-
dira ir à revelia do partido, pois já se tornara clara a guerra de  
po sições entre o revolucionário baiano e Luís Carlos Prestes, o 
ex -Cavaleiro da Esperança. Ao tomar conhecimento da indisci-
plina de Carlos Marighella, o Comitê Central do PCB envia um 
telegrama ao Partido Comunista Cubano (PCC) informando que 
Marighella não estava autorizado a participar da conferência. Ma-
righella não apenas permaneceu em Cuba como, imediatamente, 
redigiu uma carta ao Comitê Central do PCB, comunicando seu 
afastamento definitivo do partido.
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Já afastado do PCB, Carlos Marighella decide permanecer mais 
um tempo em Havana, aproximando -se do PCC. Escrevendo Al-
gumas questões sobre a guerrilha no Brasil (1979f), o autor passou  
a crer que a guerrilha não seria apenas mais um impulso para a re-
volução social, mas o único caminho de luta e de organização revo-
lucionária. Esse é o momento em que a luta armada, na ideia de 
Carlos Marighella, deixa de ser o braço armado do partido revolu-
cionário para assumir a posição de vanguarda revolucionária. Ma-
righella acreditou ter rompido não somente com a tática, mas 
também com a estratégia pecebista:

Nos países que estão em guerra regular com o inimigo e onde 
ocorrem guerrilhas, estas desempenham um papel de comple-
mento da guerra regular em curso. Temos dois exemplos clássicos 
desse tipo, na Segunda Guerra Mundial, com os casos da URSS e 
da China. Este não é o caso do Brasil atual, onde a guerra de guer-
rilhas não desempenha o papel de complemento de uma guerra 
regular, que não existe, não é para se desincumbir de uma missão 
tática, e sim para cumprir uma função estratégica. (Marighella, 
1979f, p.119, grifo nosso)

Em setembro de 1967, o Comitê Central publica o documento 
A cisão Marighela [sic]: pela unidade do Partido, acusando Carlos 
Marighella de romper com o centralismo democrático há muito  
rigorosamente seguido pelo partido. No documento, Carlos Mari-
ghella foi, muitas vezes, chamado de “liquidacionista pequeno -
-burguês”:

Agindo como agiu, o camarada Menezes [nome de guerra de 
Carlos Marighella] descumpriu seus deveres de membro do Co-
mitê Central, violou, sob diversos aspectos, as normas de funcio-
namento do Partido, assumiu atitude antipartidária. Em pleno 
processo de realização do debate e em evidente manifestação  
de individualismo pequeno -burguês, que nada tem a ver com a 
ideologia do proletariado, o camarada Menezes anuncia, interna-
cional e publicamente, a orientação própria que segue. Mostra 
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dessa maneira menosprezo pelo coletivo partidário. Revela que, 
para ele, na realidade, o debate nada significa. (Apud Carone, 
1982b, p.397)

O Comitê Central do PCB se reúne pela última vez em de-
zembro de 1967 para aprovar a expulsão de Carlos Marighella, e a 
fratura definitiva acontece também com a expulsão de Apolônio de 
Carvalho, Manuel Jover Telles, Miguel Baptista dos Santos, Jacob 
Gorender, Mário Alves e Joaquim Câmara Ferreira – esses dois úl-
timos morreram sob tortura sem poder encontrar um ao outro no-
vamente. A resolução da expulsão de Carlos Marighella e desses 
outros membros do PCB foi oficialmente publicada no número 35 
do jornal Voz Operária, em dezembro; aliás, na mesma época em 
que Carlos Marighella retornava ao Brasil.

Carlos Marighella, em reunião com Joaquim Câmara Ferreira, 
Rolando Frati, Raphael Martinelli e Adolfo Costa, funda o Agru-
pamento Comunista de São Paulo; ou, como ficou mais conhecido, 
a “Ala Marighella”. É forçoso notar que em sua formação original, 
ao contrário do que ocorre com a militância futura do grupo que 
Marighella coordenava, todos os militantes vinham de longa jor-
nada de lutas e experiências.

Ainda em dezembro de 1967, a primeira turma de guerrilheiros 
da Ala Marighella vai ao treinamento em Cuba. Seguiram -se ainda 
mais duas turmas dentro de um ano e meio. Nesse período, um mo-
vimento nacionalista composto em sua maioria por militares de 
baixa patente empreende a frustrada Guerrilha de Caparaó. Ao 
mesmo tempo, o Comitê Central do PCB manifestaria em sua Re-
solução política, de dezembro de 1967, o apoio à Revolução Cubana, 
mas sem o apelo à luta armada que, pelo contrário, faz ainda do 
PCB um bastião da defesa da revolução pacífica. Por isso mesmo, a 
manifestação pecebista acerca da revolução em Cuba era uma reite-
ração da linha do partido soviético e de sua política internacional, 
como se vê em seus documentos.
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A luta em defesa da paz mundial e em apoio a todos os po-
vos que lutam contra o imperialismo constitui factor impor-
tante que amplia e reforça a luta contra a ditadura em nosso 
país. E é intensificando o combate à ditadura, instrumento 
do imperialismo norte -americano, que daremos nossa maior con-
tribuição ao movimento em defesa da paz mundial, à luta contra  
o imperialismo e pela vitória do socialismo e do comunismo no 
mundo inteiro.

Contra o imperialismo norte -americano e a ditadura militar 
entreguista em nosso país, o Partido Comunista Brasileiro luta 
por uma política consequente de paz, de desarmamento e de  
independência nacional. (Partido Comunista Brasileiro, 1980, 
p.157 -8)

Diferentemente da política de alinhamento pecebista à política 
externa soviética durante a Guerra Fria, Carlos Marighella enfren-
tava a discussão pela opção imediata da luta armada. Pregando o 
“terrorismo revolucionário” – palavras do próprio Carlos Mari-
ghella (1969) em sua entrevista à revista Front13 –, a Ala Marighella 
se transforma em Ação Libertadora Nacional (ALN), uma guer-
rilha movida pela ação, e não uma agremiação voltada para um  
movimento de massas, como um partido político o é, por exemplo. 
Marighella acreditava ser um erro fatal fundar um novo partido po-
lítico. Essa posição estava marcada por sua trajetória de desgaste 
pessoal dentro do PCB, bem como por sua adesão ao recente pro-
grama da Olas. Por isso, Marighella fundou uma organização mais 
militarizada, que pretendia agir como guerrilha armada.

A ALN dispunha de um Grupo Tático Armado (GTA), res-
ponsável pelas ações armadas nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro; da Frente de Massas (FM), que no apogeu da luta armada 
nada significava; do Grupo de Trabalho Estratégico (GTE), in-
cumbido da guerrilha rural, que não ocorre; e da Frente de Logís-

13 Para Marighella (1974, p.54), a “acusação de terrorista já não tem o sentido pe-
jorativo que se lhe dava antes”, e, por esse motivo, o revolucionário baiano 
adotou o termo “terrorista” que a ditadura lhe imputava. 
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tica (FL), que provavelmente agia com o Grupo Tático Armado 
para angariar arsenal para a organização. Além disso, existiam os 
grupos independentes dentro da orgânica. O primeiro “ato revolu-
cionário” da facção de Marighella ainda fora promovido por uma 
certa aproximação com o movimento de massas. No interior do es-
tado de São Paulo acontecia um conflito entre um fazendeiro e al-
guns posseiros; e um simpatizante de Marighella – que logo mais 
integraria a ALN –, em 24 de setembro de 1967, assassinou o fa-
zendeiro invadindo a sede da fazenda. De certa forma, toda a luta 
armada servia, sempre de acordo com Marighella, para demonstrar 
ao povo brasileiro que não se vivia um clima de possibilidades de 
melhorias aos trabalhadores pelas vias democráticas. A luta armada 
negava o baluarte pecebista: a revolução pacífica. Enquanto forma 
prática de luta, Marighella (1999a, p.547) acreditava que todas as 
ações de envergadura deveriam render algum dinheiro para poder 
financiar as viagens dos guerrilheiros para os treinamentos e para a 
realização estratégica, como compras de armas e instalação de apa-
relhos. Em Quem samba fica, quem não samba vai embora, Carlos 
Marighella (1999a), na sua organização, já chamava a atenção para 
a responsabilidade dos jovens no processo da luta armada.

Todavia, a facção de Marighella não unificou a esquerda que 
rompia com o velho PCB. Ao contrário, muitos importantes comu-
nistas formaram outras organizações. Por isso a militância básica 
da ALN veio da Dissidência Estudantil de São Paulo, aliás, de  
estreantes na vida política do país. Das organizações surgidas das 
fraturas sofridas pela esquerda, a ALN foi a de maior relevo e 
quantidade numérica. Quanto ao número de processos estudados 
na pesquisa Brasil Nunca Mais, a ALN figura como a organização 
que mais sofreu processos, por ser a organização com maior contin-
gente. Foram 66 processos em que a ALN é atingida diretamente,  
e outros 11 em que aparece associada com atividades de outros 
grupos. Nos processos que tiveram unicamente a ALN como ob-
jeto somaram -se 722 réus e outras 262 pessoas foram indiciadas na 
fase de inquérito. Nos processos judiciais oficiais da União, nos anos 
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1960 e 1970, a ALN figura da seguinte maneira:14 5 (1,1%) eram ar-
tistas; 34 (7,4%) eram trabalhadores autônomos; 43 (9,4%) eram 
empregados; 2 (0,4%) eram empresários; a maioria da agremiação 
era composta por estudantes, ou seja, 134 (29,3%); 15 (3,3%) eram 
do funcionalismo público; 8 (1,8%) eram lavradores; 2 (0,4%)  
eram militantes profissionais; 6 (1,3%) eram militares de baixa  
patente, sendo que não havia nenhum oficial – na verdade, por pro-
cessos jurídicos, temos apenas 30 oficiais militares em toda a es-
querda pós -golpe de 1964, o que revela a inexistência da chamada 
“esquerda militar”, muitas vezes defendida por autores que im-
putam aos militares a potencialidade revolucionária; 40 (8,7%) 
eram professores; 63 (13,8%) eram profissionais liberais ou pessoas 
com curso superior; 11 (2,4%) eram religiosos; 23 (5%) eram téc-
nicos médios; 68 (14,8%) eram operários urbanos; 4 (0,9%) tinham 
outras ocupações. Ainda havia outros 34 militantes processados 
sem ocupação conhecida. Se a dividirmos por camadas de base (tra-
balhadores operários), camadas de transição (autônomos, funcio-
nários públicos, etc.) e camadas médias intelectualizadas (artistas, 
professores, estudantes), veremos que a maioria da ALN era com-
posta esmagadoramente por essas últimas, e que pouco mais de 10% 
eram das camadas de base. Ainda para compor o perfil da ALN, é 
importante mencionar o fato de que 15,4% da organização era com-
posta por mulheres. Dessas mulheres, 92% eram estudantes. Não 
somente na ALN, mas em todas as agremiações da luta armada, os 
estudantes universitários merecem destaque. Pode -se afirmar, por 
isso, que os atores da luta armada eram jovens: de toda a ALN, 
82,5% tinham menos de 35 anos de idade, sendo que 53,3% eram 
jovens com menos de 25 anos.15

14 Cf. Brasil Nunca Mais (1988), p.48. Cf. também Marcelo Ridenti (1993, p.68, 
69, 70, 122 e 123).

15 Durante o governo Médici, quando não era mais possível camuflar a tortura, o 
ministro da Educação fez uma afirmação a respeito dos processados – sem que 
com isso revelasse o modus faciendi da inteligência militar de espionagem e re-
pressão, que montava com muita perspicácia organogramas das organizações de 
esquerda – que, apesar do absurdo, revela números reais: “80% dos terroristas 
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Em pouco tempo, a ALN se destacou por assaltos a banco.  
A mais espetacular ação para arrecadação de fundos para a luta ar-
mada foi o assalto ao trem pagador da estrada de ferro Santos-
-Jundiaí, em 10 de agosto de 1968. Os numerosos assaltos a bancos 
começaram a impressionar a polícia política, que passou a ter cer-
teza de não se tratarem de roubos comuns. A ideia de Marighella, 
na época, era fazer as “expropriações” sem que a polícia descon-
fiasse de se tratar de guerrilheiros. Mas a dúvida da polícia se en-
cerrou no dia 13 de novembro de 1968, quando um militante da 
ALN, pego num assalto frustrado, assume – sob tortura – a exis-
tência da organização de Marighella. Os jornais e as capas das  
revistas estampavam o rosto do já conhecido Carlos Marighella, 
declarado a partir de então o inimigo público número um do país.

O apelo à luta armada como forma possível de organização tá-
tica revolucionária – isto é, o descarte de um partido de massas que 
coordenasse as guerrilhas como suas células – não era elaboração 
idiossincrática de Carlos Marighella. Marcelo Ridenti demonstra 
esse fato com precisão em O fantasma da Revolução Brasileira:

A marca antiteoricista não era exclusividade da ALN, constituía, 
sim, grande parte das esquerdas armadas, as quais, em geral, pri-
vilegiavam as “ações revolucionárias”. Era uma reação à prática 
tradicional de longas discussões teóricas do PCB e de outras orga-
nizações, como a Polop – prática discursiva que levaria ao “imobi-
lismo” político, na visão dos grupos em armas. Estes entendiam 
que a teoria da revolução brasileira brotaria naturalmente “na 
luta”, no processo de ações armadas, jamais em “discussões de ga-
binete”, supostamente descoladas da realidade. Como exemplo 
típico, a VPR quase não produziu documentos em seus dois pri-
meiros anos de existência, quando se notabilizou por ser um dos 
grupos armados mais ativos. Só no princípio de 1970, quando a 

[sic] provêm dos meios universitários e, entre estes últimos, 70% são todos dos 
cursos de ciências sociais e filosofia” (apud Beiguelman, 1994, p.147).
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organização foi reconstituída como cisão da VAR -Palmares, é que 
a VPR publicou uma série de escritos do militante Jamil, que  
refletiam a posição teórica do grupo. Mesmo assim, a direção da 
VPR, que assina a “Introdução” aos textos, quase pede desculpas 
por apresentar uma teoria, esclarecendo que ela é fruto de quase 
dois anos de luta armada, jamais de discussões abstratas, desli-
gadas da experiência revolucionária (p.XII). No corpo do tra-
balho, Jamil ressalta que a prática armada desenvolvera -se a  
tal ponto que não haveria o perigo da teoria ser pretexto para  
a inação política, cabendo recuperar seu papel no processo revolu-
cionário. (Ridenti, 1993, p.40)

É nessa circunstância que o alinhavo mecânico de Carlos Ma-
righella (1974), encabeçando a tautologia de que “a ação revolu-
cionária se faz na ação”, o faz escrever o Manual do guerrilheiro 
urbano. O texto invocava a prática imediata para a luta armada, sendo 
ele, inclusive, uma referência prática. Todavia, esse manual continha 
erros primários de tática militar, como a afirmação de que os helicóp-
teros não significariam ameaças aos guerrilheiros urbanos porque 
não conseguiriam pousar na malha urbana, ou como a ideia de que o 
guerrilheiro deveria aguentar firmemente a tortura. O texto, escrito 
em junho de 1969, afirmava que um guerrilheiro deveria ter um mí-
nimo de entendimento político e, para tanto, deveria ler alguns es-
critos – dentre estes, não havia nenhum clássico do marxismo ou 
alguma obra sobre a conjuntura específica do Brasil, mas, ao con-
trário, somente textos que indicavam a prática da luta guerrilheira, 
como, verbi gratia, o próprio jornal da orga nização, intitulado O 
Guerrilheiro, e alguns escritos de Ernesto Guevara.

O golpe nos movimentos sociais

Antes de 1964, a esquerda pecebista, a despeito de seu intento 
de completar a revolução burguesa, conseguia uma inserção no nú-
cleo dos trabalhadores de ponta, o que se revelou com a criação do 
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Comando Geral dos Trabalhadores. O aumento de trabalhadores 
afiliados ao PCB nos anos 1960 foi vertiginoso. Após o golpe de 
1964, momento em que o partido se desarticulava definitivamente, 
as outras esquerdas não conseguiram uma inserção sindical quali-
tativa. A luta armada travada após 1968 se isolou completamente 
dos movimentos sociais e sindicais. Isso se deveu, em especial, ao 
fato de que a ditadura militar logrou agrilhoar com sagacidade as 
classes subalternas, a tal ponto que se tornara impossível a aproxi-
mação dos membros da esquerda clandestina com os trabalhadores 
em geral. Somando -se a isso, os dados do Dossiê Brasil Nunca Mais 
(1988) revelam que a luta armada fora executada por intelectuais e 
estudantes, sobretudo quando se trata da Ação Libertadora Na-
cional. Debruçado sobre esses dados, Marcelo Ridenti expõe a dis-
função da esquerda clandestina em penetrar nas camadas de base 
da sociedade:

Seria possível conjecturar que a participação de “trabalhadores 
manuais urbanos” nos grupos de esquerda, em torno de 10%, 
poderia dever -se à política de algumas organizações de deslocar 
seus quadros originários das camadas intelectualizadas para tra-
balhar nas linhas de produção das indústrias; porém esse “pro-
cesso de proletarização” não ocorreu senão como exceção. Os 
casos mais representativos dessa diretiva foram os da AP e do 
PORT, dentre os grupos não -armados, e o da ALA, dentre os 
armados. De 13% a 18% dos processados dessas organizações se-
riam “trabalhadores manuais urbanos”, percentuais próximos 
aos da média das outras organizações. Dentre os 220 “trabalha-
dores manuais urbanos” denunciados por envolvimento com os 
grupos armados, apenas 17 o foram por vinculação com a ALA. 
Dos 498 trabalhadores desse tipo processados por ligação com as  
esquerdas em geral, 98 seriam da ALA, da AP ou do PORT, o 
que indica que a presença de trabalhadores simples nas orga-
nizações clandestinas não se deve fundamentalmente à linha  
de “proletarização” dos quadros, adotada por algumas delas. 
(Ridenti, 1993, p.166)
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É possível dizer que a guerrilha de Carlos Marighella teve sua 
base formada nos centros universitários, recrutando seus membros 
no movimento estudantil. Em entrevista a Marcelo Ridenti (1993), 
Paulo de Tarso Venceslau comenta a dificuldade da inserção ope-
rária no movimento guerrilheiro:

Não havia uma estrutura predeterminada na ALN, ela foi sendo 
montada a partir dos contatos e amarrações que foram sendo fei - 
tos em torno de Marighella. Por exemplo, estava -se amarrando 
o setor operário, para depois dar uma estruturação a ele. No 
momento de sua articulação, a ALN tinha muitos contatos  
no movimento operário, mas não tinha uma política que permi-
tisse militância mais regular, como num partido. Acabou sendo 
mais absorvido o pessoal operário que se encaixou em determi-
nadas estruturas, como produção de armas, informações sobre 
pagamento da fábrica etc. ... A posição nessa época era evitar 
qualquer participação sindical que aparecesse como expressão 
de liderança de massa [...], sem se expor. A preocupação maior 
não era construir o movimento de massa, que se avaliava já ter 
adquirido uma dinâmica. O que faltava era um grupo ousado de 
companheiros que pegasse em armas e, através de ação, mos-
trasse o caminho a ser seguido ... tanto que na época se comen-
tava assim: “deixa o pessoal da AP, do PCdoB, fazer o trabalho 
de massa, depois a gente vai ganhar esse pessoal mesmo, porque 
eles não vão oferecer a alternativa, não vão partir para a luta ar-
mada”, que era tida como a única alternativa viável para se sair 
do impasse que vivia a sociedade brasileira. (Apud Ridenti, 
1993, p.169)

O movimento estudantil, de onde a ALN retirava a grande 
maioria de seus membros, foi violentamente afetado pela ditadura 
militar. O governo Castello Branco decretou a ilegalidade da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), e as invasões policiais das univer-
sidades se tornaram frequentes. Mesmo que clandestina, a UNE 
não deixava de funcionar e ainda mantinha grande representati-
vidade nas decisões acadêmicas do Brasil – até 1968. Após o golpe 
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de 1964, seus congressos eram realizados clandestinamente: num 
convento em Belo Horizonte em 1966, num convento em Valinhos 
em 1967 e numa fazenda em Ibiúna em 1968. Nesses congressos 
ocorria a filiação direta de muitos estudantes às fileiras da luta  
armada. Isso ocorria porque a ditadura militar tratou de degolar  
os estudantes desde o governo Castello Branco. Ainda em 1964, o 
então ministro da Educação, Flávio Suplicy, instalara oficialmente 
as comissões especiais de inquérito que levaram os Inquéritos Poli-
ciais Militares (IPM) a todas as universidades brasileiras, passando 
a envolver -se diretamente na contratação e demissão do pessoal 
universitário. As principais universidades do país foram invadidas 
por militares. A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) sofreram inclusive com a depre-
dação de seus prédios. No primeiro dia do golpe, os militares in-
vadiram a Universidade de Brasília (UnB), prendendo todo o seu 
corpo docente e as lideranças estudantis.

O massacre de facto do movimento estudantil toma corpo a partir 
de 1968. Esse momento é decisivo para a história da luta armada 
clandestina: nesse ano, a esquerda recebe o maior contingente  
do movimento estudantil. Alguns fatos influenciaram a débâcle da 
luta armada por parte dos estudantes. Não se pode desmerecer o 
fato de que, no dia 28 de março desse ano, o DOPS invadia o res-
taurante estudantil no centro do Rio de Janeiro matando o estu-
dante secundarista, de dezessete anos, Edson Luís Lima Souto. 
Mais de cinquenta mil pessoas acompanharam o caixão do estu-
dante no dia seguinte, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, coorde-
nadas pela União Estadual de Estudantes, cujo presidente era José 
Dirceu, as multidões se organizam contra as invasões da polícia mi-
litar e contra o acordo de americanização da educação, chamado 
MEC -Usaid – manifestações antiamericanistas já ocorriam tam-
bém no Japão, na França e na Itália, onde os estudantes ocupavam 
as universidades numa greve geral; no mesmo dia da morte de  
Edson Luís, os estudantes ocupavam a Universidade de Madri, 
que foi fechada com uma intervenção militar da direita espanhola. 
Atentemos também para o Maio de 1968 na França, onde ocorriam 
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as maiores manifestações estudantis já realizadas no mundo. No 
Brasil, os protestos seguiam e as prisões eram efetuadas num ritmo 
como nunca antes fora visto. Numa manifestação em São Paulo, a 
polícia cercava trinta mil estudantes reunidos em frente ao Teatro 
Municipal – e na passeata fora proposto, inclusive, o enfrenta-
mento violento com a polícia.16

O agrilhoamento in nuce do movimento estudantil não viera  
somente na forma da força bruta. A ditadura militar diminuiu o  
investimento estatal na educação superior, desestruturando os es-
tu dantes em suas bases. As verbas para a educação no total do orça-
mento da União (Ridenti, 1993, p.128) caíram de 11% em 1965  
a 7,7% em 1968, e as verbas do MEC repassadas para as uni-
versidades caíram mais de 30%. Essa diminuição de investimento 
significou um congelamento da oferta de vagas nas universidades, 
enquanto o número de excedentes de estudantes crescia vertigino-
samente. Foi por esse motivo que, em dezembro de 1968, Carlos 
Marighella (1979h, p.143) escrevia que a vitória da revolução ar-
mada desembocaria na revogação do acordo MEC -Usaid. Diante 
da postura de Marighella, grande parte dos estudantes ingressava 
na ALN. Nesse mesmo ano, Carlos Marighella havia cedido armas 
aos estudantes para que se defendessem durante a realização do 
XXX Congresso da UNE e para que pudessem enfrentar os grupos 
paramilitares de anticomunistas da vizinha Faculdade Mackenzie.

Ainda no ano de 1968, mais precisamente em abril, alguns 
acontecimentos empurravam os estudantes para a vida clandestina: 
a Universidade de Brasília (UnB) era ocupada pela esquerda es-
tudantil, logo depois de os estudantes destruírem o palanque or-
ganizado para as comemorações dos quatro anos da “Revolução de 
Abril”. Em São Paulo, os estudantes da Pontifícia Universidade 
Ca tólica de São Paulo ocupavam a reitoria da universidade. O 
mesmo ocorreu na USP. A ofensiva da repressão veio na sequência  

16 Cf. Pontes (1968); livro com as reportagens originais do jornal O Estado de S. 
Paulo no ano de 1968.
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e muitos líderes estudantis foram presos e torturados – estudantes 
já ligados ao movimento armado eram mortos, conforme nos revela 
o Dossiê Ditadura (2009). As torturas eram impiedosas: os policiais 
da ditadura torturavam desde grandes líderes comunistas até 
crianças e mulheres grávidas.

Na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, 
agentes do DOPS infiltrados no movimento estudantil massa-
cravam os estudantes. Ainda dentro do núcleo estudantil surgiu o 
Comando de Caça aos Comunistas,17 um grupo de filonazistas se-
diado na Faculdade Mackenzie que facilitava a repressão a chegar 
aos núcleos das esquerdas estudantis. Em outubro, esse grupo  
assassinou o estudante da USP, José Guimarães.

De abril a outubro de 1968 sucederam as maiores manifestações 
populares contra a ditadura militar. Pela primeira vez na ditadura, 
os estudantes e os trabalhadores, com o apoio da AP, do PCBR e  
da Dissidência Universitária da Guanabara, marchavam na Cine-
lândia, no Rio de Janeiro, em junho; o que ficou conhecido como a 
Passeata dos Cem Mil. Em Recife, cinquenta mil trabalhadores e 
estudantes se manifestavam de modo semelhante.

No mesmo dia em que um comando da VPR e da ALN matava 
no Brasil o capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Chan-
dler, eram presos 739 estudantes que haviam se reunido para o 
XXX Congresso da UNE em Ibiúna. Os estudantes foram brutal-
mente reprimidos e a violência policial assassinava sem escrúpulos 
as lideranças estudantis que, também sem outra saída aparente, 

17 “Mas, nos muros da cidade, entre as pichações, surge uma sigla preocupante: 
CCC. O Comando de Caça aos Comunistas começaria a agir. Uma de suas pri-
meiras ações a alcançar repercussão nacional não demoraria a acontecer. Tendo 
estreado em janeiro no Rio, provocando aplausos, espanto e até indignação, a 
peça Roda -Viva, de Chico Buarque de Holanda, com montagem de José Celso 
Martinez Corrêa, estava em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, em julho. No 
dia 17, após a apresentação, membros do CCC invadiram os camarins e os atores 
Marília Pêra e Rodrigo Santiago, apanhados por eles, foram levados nus para a 
rua e espancados. O teatro foi parcialmente demolido” (Pontes, 1968, p.35).
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embarcavam na luta armada na tentativa de resistir. A ditadura mi-
litar não havia conseguido aniquilar o movimento estudantil até 
1968, sobretudo porque esse movimento não possuía uma lide-
rança. Isso levou a opção da ditadura militar a repreender todo o 
movimento estudantil. O frustrado XXX Congresso, que ocorreria 
com mais de setecentos delegados da UNE, minguado, acabou ocor-
rendo no Rio de Janeiro com menos de cem delegados estudantis. 
Quando a economia brasileira deu sinais de revitalização, as ma-
nifestações estudantis já não existiam como antes: os estudantes  
estavam praticamente alijados dos movimentos sociais e vinculados 
às organizações armadas clandestinas. Organizações como o PCB e a 
AP esperavam um novo ascenso do movimento estudantil. Esse as-
censo nunca existiu; e em 1969, após prender sucessivamente dois 
presidentes da UNE, Honestino Guimarães assumia a presidência 
da união até ser assassinado sob tortura. No decorrer de 1970, a in-
fluência da UNE já era praticamente insignificante.

O massacre do movimento estudantil aconteceu concomitante à 
jugulação do movimento operário. A sucessão de intervenções nos 
sindicatos foi arrebatadora, a tal ponto que em 1965 estavam ex-
tintas por decreto todas as organizações intersindicais – entre elas o 
Comando Geral dos Trabalhadores.

A ditadura militar, com o intento de isolar o movimento operá-
rio do conjunto do povo brasileiro, conseguiu destituir as dire to rias 
de 563 sindicatos, e quatro das seis confederações de empregados 
sofreram intervenção militar, ao mesmo tempo que era posta em vi-
gência a legislação antigreve.18 A Lei de Greve, lei n. 4.330 de 1o de 
junho de 1964, definia as condições em que as greves seriam con-

18 Conforme revelou a pesquisa de Maria Helena Moreira Alves: “Em 1964, exis-
tiam 7 confederações, 107 federações e 1.948 sindicatos de trabalhadores ur-
banos. Durante o primeiro ano do Estado de Segurança Nacional, a ‘Operação 
Limpeza’ afastou membros de 452 sindicatos, 43 federações e 3 confederações. 
Três outros sindicatos sofreram intervenções brancas pelas quais líderes eleitos 
foram afastados sem publicação de decretos específicos. Uma eleição foi cance-
lada por alegadas atividades subversivas, e o governo extinguiu totalmente um 
sindicato” (Alves, 1989, p.69 -70).
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sideradas legais. Todas as categorias de funcionários públicos es-
tavam proibidas de entrar em greve. Na prática, eram permitidas  
as greves por reivindicação de salários atrasados, mas submetidas à 
decisão da ditadura; pois, caso fossem consideradas “greves de na-
tureza social, política ou religiosa”, estariam proibidas. Isso tornou 
qualquer greve virtualmente impossível.

A exigência burocrática e o controle exercido pela repressão 
impossibilitavam o preenchimento da requisição de greve pelos 
sin di catos. A Lei de Greve se baseava – como todo o processo de 
institucionalização da ditadura – em uma lei existente que foi 
adaptada a fim de usurpar os direitos civis. O artigo 723 da Con-
soli dação das Leis do Trabalho (CLT) estipulava que um grevista 
não autorizado a estar em greve pelo Tribunal Regional do Tra-
balho poderia ser demitido por justa causa. Distorcendo a CLT 
para seu benefício, a ditadura tornava o direito à greve uma proi-
bição eminente.

As leis trabalhistas anteriores a 1964 estabeleciam que o traba-
lhador com permanência entre um e dez anos na mesma empresa 
tinha direito à indenização quando demitido sem justa causa. A in-
denização equivalia a um mês de salário para cada ano de trabalho 
no mesmo local. Os trabalhadores com mais de um ano de serviço 
tinham direito ao aviso prévio de 30 dias ao serem demitidos e a 
pagamento extra, equivalente a um mês de salário, o que desesti-
mulava as demissões em massa. Os trabalhadores com mais de dez 
anos na mesma empresa adquiriam estabilidade, só podendo ser 
demitidos se o empregador provasse na Justiça a falta grave. Se o 
empregador perdesse a causa na Justiça ao tentar demitir um traba-
lhador com estabilidade, era obrigado por lei a readmiti -lo e pagar-
-lhe os salários atrasados, além de arcar integralmente com os 
custos judiciários do trabalhador.

Entre outros benefícios aos trabalhadores, as leis trabalhistas do 
pré -1964 garantiam salários crescentes, estabilidade, pouco risco 
de demissões em massa, além de possibilitar mobilizações e greves. 
Do ponto de vista do capital estrangeiro instalado no Brasil, o sis-
tema de estabilidade empregatícia significava sério sacrifício aos 
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voos da superexploração da força de trabalho, pois impedia o fe-
chamento de fábricas e a transferência para outros pontos onde a 
mão de obra fosse mais barata e impedia também que um fun-
cionário fosse demitido nas vésperas de seu dissídio, contratando 
outro em seu lugar com o salário menor.

Nessas circunstâncias, complementando a Lei de Greve, o go-
verno militar criou sua mais sofisticada ferramenta de controle  
sindical, dando a liberdade plena ao capital associado: o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com a criação do FGTS, 
em 1966, pelo ideólogo da burguesia Roberto Campos, substi tuiu-
 -se a antiga legislação vigente para esta outra que abolia a estabi-
lidade empregatícia, legitimando a flexibilização dos empregos. 
Depois disso, os empregadores não tinham mais que dispensar um 
grande pagamento ao seu funcionário, em uma parcela única, no 
momento da demissão, tendo agora de depositar 8% do salário do 
trabalhador em uma conta em seu nome. A legislação anterior es-
tipulava que, após dez anos de trabalho numa mesma empresa,  
o trabalhador adquiria estabilidade, e, nos casos de demissão – que 
nunca poderia ser sem justificativa –, o trabalhador receberia uma 
indenização proporcional ao tempo de serviço. Com o FGTS, fa-
vore ceu -se o investimento de capital em bancos, podendo esses  
utilizar como capital especulativo o FGTS inativo. O FGTS favo-
receu assim os empregadores no tocante às demissões em massa  
e ao controle sindical. Os trabalhadores, por sua vez, perderam a  
estabilidade no emprego, ao mesmo tempo que tiveram uma dis-
tensão de seu benefício quando de suas demissões e começaram  
a encontrar entraves burocráticos no resgate de seu fundo. Dora-
vante, as empresas ficaram desobrigadas de justificar as demissões, 
favorecendo a rotatividade do mercado de trabalho. Com essa rota-
tividade, o arrocho salarial se tornou uma política de fácil imple-
mentação: demite -se livremente sem “justa causa” e contrata -se 
outro trabalhador por um salário menor, causando um déficit sala-
rial para as classes subalternas como um todo.

A greve mais significativa nesse período foi a ocorrida em Con-
tagem, Minas Gerais. Em 1967, com uma pequena influência da AP, 
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os operários tiveram contatos com materiais da esquerda. So-
mando -se a isso, outros fatores influenciaram a tomada de decisão 
pela greve dos operários: o arrocho salarial, as despedidas em massa 
e os atrasos nos pagamentos. Em poucos dias, a greve em Conta gem 
já dispunha de dezesseis mil trabalhadores em busca do reajuste sa-
larial. Dos 17% reivindicados, o governo Costa e Silva aprovou 10% 
de reajuste salarial encerrando a greve.

Esse episódio influenciou a esquerda para tentar uma reaproxi-
mação aos movimentos sociais. Nas comemorações do Primeiro de 
Maio de 1968, na Praça da Sé, em São Paulo, cerca de dez mil traba-
lhadores colocaram abaixo o palanque em que estava o governador 
Abreu Sodré. Essa manifestação teve, em grande parte, motivação 
da ALN, que instruía os trabalhadores sobre o combate – inclusive 
fretando um ônibus que saía dos bairros ao centro com o qual eram 
recrutados trabalhadores para que participassem da manifestação. 
Essa foi, no entanto, a derradeira aproximação da ALN com os 
movimentos de base.

Em julho, em Osasco19 e em São Bernardo do Campo pulu-
lavam tentativas de greves. A mais bem -sucedida foi a paralisação 
na Cobrasma. A greve não chegou ao quinto dia, quando – sem ne-
gociação com o governo Costa e Silva – mais de quinhentos traba-
lhadores foram presos e seus líderes torturados.

Como visto, com o movimento estudantil praticamente derro-
tado, os estudantes que ainda resistiam não tinham alternativa 
senão o embarque na luta armada. Não se deu, por outro lado, essa 
inserção do operariado na esquerda clandestina. O movimento 
operário estava vencido pela ditadura: das 154 greves realizadas 

19 “Em Osasco, na Grande São Paulo, também em julho [de 1968] os metalúr-
gicos deflagravam uma greve, audaciosamente contestando a ditadura com a 
ocupação de uma fábrica [o presidente do sindicato da categoria era José 
Ibraim]. O ministro do Trabalho seguiu imediatamente para São Paulo e a re-
pressão foi severa, sendo efetuadas centenas de prisões e submetidos à tortura 
os líderes apanhados. Para advertência aos demais trabalhadores e quebra de 
moral, a retirada dos operários com as mãos juntas sobre a cabeça foi exibida 
pela televisão” (Beiguelman, 1994, p.103).
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em 1962 e das 302 em 1963, esse número cai brutalmente com a 
Lei de Greve, causando um rebaixamento para 25 greves em 1965, 
15 greves em 1966; e, aliado à nova política de previdência, a di-
tadura conseguiu que nenhuma greve fosse realizada em 1970  
e 197120.

Delenda Carthago

Abrigando as maiores manifestações populares contra a di-
tadura militar, o ano de 1968 se encerrou com a agudização da  
repressão. Sentindo que inclusive o Congresso já rejeitava o pro-
longamento dos militares no poder, a ditadura tratou de calar 
tam bém os parlamentares. O deputado Márcio Moreira Alves havia 
discursado em favor da abertura política e fora processado pelos 
militares. No dia 12 de dezembro de 1968, a Câmara dos Depu-
tados votou recusando a licença para processar o deputado. No dia 
seguinte, visando contornar essa situação já insustentável ao go-
verno militar, os militares decretam o Ato Institucional n. 5. O 
agrilhoamento das classes subalternas chegava ao seu ponto mais 
expressivo. No mesmo dia, mais de cem parlamentares eram ex-
purgados nessa nova onda que acompanhou o fechamento do Con-
gresso. Todavia, o AI -5 não fora baixado por causa dos problemas 
de “insubordinação” dentro do Congresso. Fora baixado para con ter 
os movimentos sociais que após o AI -5 não encontram outra saída 
senão a clandestinidade. Essa intenção fica evidente até nas pala-
vras do ministro militar Gama e Silva:

[...] várias fontes de informação testemunham inequivocamente 
que a guerra revolucionária e seus atos de subversão vinham 
crescendo cada vez mais, até atingir mesmo o próprio Parla-
mento Nacional, através do comportamento de membros do 

20 Cadernos do CEAS, p.34 -5, 1977, apud Alves (1989, p.77).
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partido do governo que tinham a responsabilidade de defender 
no Congresso Nacional a Revolução de março de 1964. (Apud 
Beiguelman, 1994, p.128)

Com o Ato Institucional n. 5, o presidente da República po-
deria suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo 
prazo de dez anos, podendo demitir qualquer funcionário público 
e prender qualquer cidadão negando -lhes o direito ao habeas cor-
pus. Com o AI -5 também ficavam suspensas as liberdades de reu-
nião e de associação. Era permitida a censura de correspondências, 
da imprensa, das telecomunicações e das diversões públicas. Na 
perspectiva dos militares, o AI -5 mantinha a ordem diante do 
“terrorismo”. Na manutenção dessa ordem, os militares recorre-
ram ainda mais às torturas. Nesse processo que transcorre do AI -5 
até o fim da luta armada, isto é, de 1968 a 1973, a ditadura empre-
endeu o maior número de prisões, torturas e assassínios (Beiguel-
man, 1994).

Controlados os movimentos sociais, a maior preocupação da di-
tadura passavam a ser as justificativas para as torturas. Os militares 
jamais conseguiram elaborar algo plausível. Evidentemente, os mi-
litares apelavam à Doutrina da Segurança Nacional.

Não suportando assistir passivamente ao massacre, a população 
em geral – especialmente alguns setores progressistas da Igreja Ca-
tólica, como os dominicanos e os religiosos em torno de dom Paulo 
Evaristo Arns – não se eximiu da tentativa de proteger os torturados. 
Para os militares, isso significava um ato de cumplicidade com a sub-
versão; por isso, ampliou -se enormemente a censura e a repressão, de 
modo que o número de torturados chegava a ser incontável.

O ano de 1969 empurra para a clandestinidade o que havia res-
tado dos movimentos sociais. Sem alternativas, a esquerda clan-
destina se desliga por completo da ideia de luta armada como 
complemento de uma organização política de massas. De agora em 
diante, a luta armada que se travava na cidade deveria conseguir  
se concretizar em força militar para poder chegar a seu objetivo es-
tratégico, ou seja, a guerrilha rural. Nessa época, a ALN ainda 
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man tinha um jornal chamado O Guerrilheiro, com divulgação pe-
quena, mas que ainda chegava aos círculos da esquerda.

Após a morte de Marco Antonio Braz de Carvalho, dirigente da 
ALN e coordenador do GTA, a organização se isola completamen te 
das fábricas. Sob novo comando, o GTA consegue manter mais de 
quarenta guerrilheiros e se dividir em dois subgrupos, comandados 
por Carlos Eduardo Pires Fleury e por Takao Amano. Com o au-
mento do número de integrantes vindos do movimento estudantil e 
com a chegada dos guerrilheiros que treinavam em Cuba, a ALN 
intensificou o ritmo das ações na cidade de São Paulo. Em 25 de 
agosto de 1969, a ALN explodiu as vitrinas do Mappin e do edi-
fício da Light, que expunham arranjos para a comemoração do 7 de 
Setembro. Com a ampliação dos quadros militarizados, a ALN 
dissolve seu grupo de apoio aos movimentos de massa, que nada 
mais valia, organizando mais um GTA em São Paulo, atestando o 
completo abandono dos movimentos de base por parte da ALN.

Carlos Marighella preparava a transferência dos combatentes 
do primeiro GTA paulista para o sul do Pará. A região deveria ser, 
entre várias organizações, o ponto de convergência da guerrilha ru-
ral. Em seu programa, a guerrilha rural deveria queimar os car-
tórios para apagar os títulos oficiais de propriedades, assassinar os 
fazendeiros e promover uma distribuição das terras aos campone-
ses. A VPR também embarcou na ideia de guerrilha rural, promo-
vendo um campo de treinamento guerrilheiro no Vale do Ribeira, 
sob o comando de Carlos Lamarca. Antecipando -se a essas orga-
nizações armadas, a Dissidência Estudantil de Niterói planejou e 
efetuou a guerrilha rural nos moldes da teoria do foco guerrilheiro 
ainda no final de 1968, transferindo seus militantes para o interior 
do Paraná – com o alto custo de ter metade de seus membros execu-
tados pela repressão. Atividade semelhante fez o PCBR, em 1969.

Uma vez desligada totalmente do movimento operário, a es-
querda ampliava as suas ações armadas, fazendo com que o DOPS 
não conseguisse manter sozinho a repressão. Por esse motivo, em 
29 de junho de 1969, a Operação Bandeirantes (Oban) é criada, 
sendo um órgão dentro da Secretaria de Segurança Pública do  
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Estado de São Paulo. Não constando em nenhuma pasta exclusiva 
do serviço público, a Oban possuía um caráter extralegal, de tal 
modo que alguns empresários contribuíram para a sua manuten ção, 
como Henning Boilesen, presidente da Ultragaz. No centro de São 
Paulo, instalada nas dependências de um distrito policial, a Oban 
se con figurou como um sistema de inteligência da ditadura e como 
a principal entidade que efetuava torturas. Por ordem do presidente 
Médici, a Oban se integrou ao organograma legal da Re pública, a 
partir de então sendo denominada DOI -Codi (Des tacamento de 
Operações de Informações/Centro de Operações de Defesa Interna 
do II Exército). Depois disso, foram oficialmente implantados 
DOI -Codis no Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Salvador, Belo Ho-
rizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Belém. Em todas as capitais, os 
DOPS se converteram em apêndices dos DOI -Codis, com exceção 
do de São Paulo: comandado por Sérgio Paranhos Fleury – o mais 
famoso torturador da história da ditadura militar –, o DOPS agia 
com autonomia, tendo uma frente de captura e de interrogatórios, 
conhecida como Esquadrão da Morte. Os presos políticos, em sua 
ampla maioria, eram capturados tomando como base as informa-
ções obtidas nas sessões de tortura.

Com a ofensiva da ditadura, com o crescimento econômico que 
ficou conhecido como “milagre brasileiro” e com a imprensa fa-
zendo o suporte ideológico, os membros da esquerda em geral 
foram considerados – pela população em geral – simples terroristas 
sem causa. Por isso, Carlos Marighella tentou divulgar com mais 
amplitude o seu baluarte ideológico. Em 15 de agosto de 1969, doze 
guerrilheiros da ALN ocuparam a estação transmissora da Rádio 
Nacional, em São Paulo, e reproduziram (por duas vezes) um ma-
nifesto lido por Carlos Marighella tendo como fundo sonoro o hino 
da Internacional Comunista. À noite, Hermínio Sacchetta passou 
por cima das diferenças teóricas que mantinha com Marighella pu-
blicando seu manifesto integralmente no Diário da Noite.

A Dissidência Universitária da Guanabara, ao pedir apoio mi-
litar à ALN, consegue o triunfo máximo das ações armadas contra 
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a ditadura militar: o sequestro do embaixador dos Estados Unidos 
no Brasil, Charles Elbrick, em 4 de setembro de 1969. Os guerri-
lheiros exigiram, em troca do embaixador, a libertação de quinze 
presos políticos e a difusão de um manifesto nos jornais e nas esta-
ções de rádio e de televisão de todo o Brasil. Mesmo com a repressão 
descobrindo o cativeiro do embaixador, não houve invasões para 
garantir a integridade do estadunidense – sobretudo porque Ri-
chard Nixon, presidente dos Estados Unidos, cobrava dos mili-
tares brasileiros a integridade de seu compatriota. No dia seguinte 
ao sequestro, o manifesto dos guerrilheiros, assinado pela ALN e 
pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR -8) – como  
ficou conhecida a Dissidência Universitária –, foi difundido nos 
rádios e nas televisões do país. No dia 6 de setembro, os quinze in-
tegrantes da lista, incluindo Gregório Bezerra, viajam em liber-
dade para o Mé  xico, e os guerrilheiros libertam o embaixador na 
sequência. Para esses exilados, a ditadura militar criou, em se-
tembro de 1969, os Atos Institucionais n. 13 e n. 14, banindo do 
território nacional os ex -presos políticos e decretando a pena de 
morte aos cidadãos considerados ameaças à segurança nacional. 
Não tardou e os envolvidos no sequestro foram pegos pela polícia 
política – alguns deles foram mortos nas salas de tortura da Oban. 
Com a esquerda na luta armada clandestina e os movimentos so-
ciais abafados, o marechal Costa e Silva adoece. Em seu lugar, as-
sumiria o vice -presidente, Pe dro Aleixo. Mas isso não acontece. 
Impedindo o vice -presidente em exercício de assumir, uma cúpula 
militar em possa o general Garrastazu Médici através do Ato Ins-
titucional n. 16. Era mais uma vez prolongada a ditadura.

Alijados definitivamente dos movimentos sociais, especial-
mente porque nessa época todos os movimentos sociais foram cei-
fados pela ditadura, a luta armada começava a ser vencida. A ALN 
planejava uma megaoperação de assaltos a agências de bancos em 
São Paulo. Mas, antes de conseguir efetuar o plano, em 24 de se-
tembro de 1969, o DOPS consegue assassinar os chefes do GTA. 
Em poucas semanas, a ALN estava praticamente desmantelada, o 
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que fez Carlos Marighella recuar as ações armadas. Na sequência, 
um comando da ALN consegue matar Henning Boilesen. O indus-
trial da Ultragaz estava envolvido não somente com o financia-
mento da Oban, mas também com a prática direta da tortura, 
inclusive criando um instrumento de tortura conhecido como “pia-
nola Boilesen”.

O Convento dos Dominicanos, a essa altura, estava sob a com-
pleta vigilância do DOPS. Câmeras fotográficas e escutas telefô-
nicas foram instaladas para monitorá -lo. Os dominicanos eram a 
base de apoio logístico à ALN, envolvendo -se, por isso, direta-
mente com Carlos Marighella. Isso facilitou a repressão a chegar 
até seu inimigo público número um. Frei Fernando e frei Yves, os 
contatos de Marighella, viajaram para o Rio de Janeiro no primeiro 
dia do mês de novembro de 1969 e, seguidos pela repressão, foram 
presos e torturados no dia seguinte pelo Centro de Informações da 
Marinha (Cenimar). Em salas de torturas separadas, os domini-
canos não conseguiram segurar a informação de que Carlos Mari-
ghella ligaria para o convento e diria uma frase que significaria um 
encontro na alameda Casa Branca, uma travessa da avenida Pau-
lista, em São Paulo. Com as informações na manga, a equipe de 
Sérgio Paranhos Fleury trouxe os dominicanos de volta para São 
Paulo, para que eles pudessem atender ao telefonema do líder da 
luta armada no Brasil sem que esse último desconfiasse de algo. Foi 
o que aconteceu. Uma onda de prisões abateu a ALN no mesmo 
dia. Invadindo o convento, a repressão prendeu frei Tito de Alencar 
– que cometeu suicídio na França, devido às torturas sofridas nos 
interrogatórios –, Giorgio Calegari e João Valença, de tal modo que 
os dominicanos envolvidos na luta armada foram todos pegos. Na 
manhã do dia 4 de novembro, ou seja, dois meses após o sequestro 
do embaixador Charles Elbrick, quando a ditadura põe em exe-
cução a mais brutal repressão como suposta resposta ao sucedido, 
foram presos e torturados mais sete militantes envolvidos com a 
ALN. À noite, Carlos Marighella era assassinado numa embos-
cada armada pela equipe de Fleury, na qual participaram direta-
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mente 29 policiais. Na ocasião, a ordem do Exército era a de não 
prender Carlos Marighella, mas assassiná -lo.21 Marighella não ti-
vera tempo de sacar sua arma ou tomar sua pílula de cianeto de po-
tássio para cometer suicídio quando se instalou a fuzilaria.

A exemplo do que aconteceu na ALN, com a onda de prisões 
que se abateu na esquerda após 1969, as outras organizações ar-
madas foram rapidamente desmanteladas. A Ala Vermelha se reúne 
na Praia Grande e abandona a luta armada. Os líderes da VAR, no 
começo de 1970, foram presos pela e torturados na Oban. A VPR 
havia perdido parte considerável de suas armas, apreendidas pela 
polícia com a descoberta de seus aparelhos. As outras organizações 
menores chegaram à inércia.

Joaquim Câmara Ferreira recebeu na França, no exílio, a notícia 
da morte de Carlos Marighella. Viajando primeiro a Cuba, re-
gressou ao Brasil com os guerrilheiros que já haviam passado pelo 
treinamento na ilha e, ao chegar a São Paulo, Câmara Ferreira en-
contra a ALN completamente exaurida. Ao se deparar com tal si-
tuação, Joaquim Câmara Ferreira assume a direção da organização 
e articula com os guerrilheiros os novos planos para a luta armada: 
providenciar o regresso dos militantes da esquerda que estavam no 
exílio, conseguir uma unidade na esquerda armada, e empreender a 
guerrilha rural.

A ideia de uma possível unidade entre todos os grupos que em-
preenderam a luta armada já havia sido elaborada por Carlos Ma-

21 Escreve Emiliano José (1997, p.31 -2): “A única coisa que parece não deixar 
dúvida é a decisão dos altos escalões militares, àquela altura sob a hegemonia  
da linha dura, de que Marighella não deveria ser preso, deveria ser execu-
tado. Ele era um ônus pesado demais. Sua notoriedade tornava quase impos-
sível prendê -lo e não apresentá -lo publicamente. E as experiências anteriores, 
em prisões da ditadura Vargas, ou mesmo a de maio de 1964, num cinema do 
Rio de Janeiro, não davam esperanças aos torturadores de desmoralizá -lo, 
tirar -lhe informações na tortura. Anteriormente, nessas ocasiões em que esteve 
preso, ele é que desmoralizou a repressão. E, encarcerado, poderia tornar -se um 
símbolo ainda maior do que em liberdade, provocar uma campanha nacional e 
internacional de repercussão indesejável. Nelson Mandela, na prisão, foi um 
exemplo assim [...]”.
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righella. A ausência de Joaquim Câmara Ferreira e a morte de 
Ma righella em 4 de novembro frustraram o que seria a primeira 
reunião entre a VPR e a ALN, que aconteceria no dia 6. No de-
correr dos anos 1970, Carlos Lamarca assinou um documento  
de sua organização em que constava a “frente” unificada da luta 
armada. Mas a fusão orgânica entre os vários grupos jamais acon-
teceu. Convidada a participar da fusão entre a VPR e a ALN em 
1970, a VAR se recusou a isso. O mesmo sucedeu com o MR -8. Por 
esse motivo, em vez de haver uma fusão na tentativa de reordenar o 
programa tático -revolucionário, houve uma fusão que se limitou  
às ações conjuntas de luta armada nas áreas urbanas, o que pôde ser 
observado nas ações do roubo do cofre de Adhemar de Barros e  
em outras ações menores.

A partir de 1970, houve uma extensiva vigilância policial, já que 
esse foi o ano em que uma forma de luta clandestina chegava ao seu 
limite: o sequestro. Após o sequestro do embaixador americano, 
um comando da VAR sequestrou em São Paulo o cônsul japonês. A 
VAR também tentou sequestrar, sem sucesso, o cônsul dos Estados 
Unidos, em Porto Alegre. Um avião de passageiros de um voo do-
méstico também foi sequestrado e exigiu -se o resgate de quarenta 
presos políticos, mas a Aeronáutica invadiu o avião em solo e matou 
os guerrilheiros da Dissidência Estudantil de Niterói. O sequestro 
mais bem -sucedido efetuado pela Frente Clandestina – a asso-
ciação provisória entre a ALN e a VPR – fora o do embaixador 
alemão Ehrefried von Holleben, em junho de 1970, trocado por 
quarenta presos políticos. Em dezembro do mesmo ano, os guerri-
lheiros da VPR e do PCBR sequestraram o embaixador suíço Gio-
vanni Enrico Bucher, que foi trocado por setenta presos depois de 
mais de um mês de negociação com o governo Médici. Foi o último 
sequestro.

O terceiro item proposto por Joaquim Câmara Ferreira quando 
assume a liderança da ALN em retorno ao Brasil, a saber, a insta-
lação da guerrilha rural pela ALN, se torna impossível após se-
tembro de 1970, quando o Serviço Nacional de Informações (SNI) 
consegue desmanchar a rede de apoio da ALN no Pará. Uma nova 
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onda de prisões levou o Esquadrão da Morte de Sérgio Paranhos 
Fleury até Joaquim Câmara Ferreira, que morre nas salas de tor-
turas em 24 de outubro de 1970. Da fratura da ALN, já pratica-
mente inexistente, o Molipo levou todos os seus militantes à morte 
com sua teoria mais militarizada. Com a destruição do Molipo, o 
que havia restado da ALN se dilui em outra organização, a Ten-
dência Leninista (TL), que, em 1973, pretendeu uma orgânica sob 
a forma de partido político, criticando o exacerbado militarismo 
das outras organizações. A TL existiu por menos de um ano. A 
VPR deixou de existir pouco tempo depois, quando Carlos La-
marca abandona a organização e se aproxima do MR -8, dias antes 
de ser assassinado. O MRT foi extinto tendo seu último militante 
morto em uma sala de torturas. O PCBR caminhava mais lenta-
mente para seu aniquilamento, que, todavia, não deixou de acon-
tecer em 1972. A VAR se decompõe em 1973, mas desde 1971 nada 
significava enquanto ameaça à ditadura. No final de 1974, com a 
morte do último presidente da UNE, a AP também era aniquilada. 
Jacob Gorender assim vê esse movimento:

As organizações de esquerda se revelaram débeis no duelo contra 
os dispositivos da repressão policial, assim que deu sua centrali-
zação pelo comando das Forças Armadas. A clandestinidade mais 
profunda estancou a fonte de novos combatentes. Sucessivas ci-
sões impediam esquemas racionais e estáveis de com parti men-
tação e de montagem de aparelhos. Pelo exame das trajetórias 
individuais, verificam -se numerosos casos de militantes que pas-
saram por três organizações, alguns por quatro ou cinco. Uma 
vez aprisionados e torturados, podiam fazer denúncias sobre 
todas elas. Sem falar na inexperiência e nas incríveis imprudên-
cias, que facilitaram a tarefa dos órgãos repressivos. (Gorender, 
1987, p.230)

A ideia de guerrilha rural pela esquerda que empreendeu a luta 
armada urbana se exauria a partir desse momento com a vitória com-
pleta da repressão. Os últimos remanescentes da ALN continuaram, 
entre 1971 e 1972, com ações isoladas, como ataques a postos poli-
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ciais e outros crimes comuns, até seu completo desaparecimento. O 
governo Médici abateu violentamente as classes subalternas. Parti-
dário de uma facção mais direitista dentro do Exército, Médici tratou 
de exterminar a oposição – inclusive a oposição militar, o que foi feito 
sob o ônus de atropelar a própria Constituição de 1967, elaborada 
pelos golpistas. Ultrapassando qualquer bom senso legalista, os mili-
tares promulgaram, em fins de 1970, os “decretos secretos”. O prin-
cipal objetivo de Médici fora conquistado com o massacre de cen - 
tenas de vidas: o assassínio definitivo da oposição, sobretudo da 
esquerda. Já não era mais possível omitir a tortura no Brasil. En-
quanto dom Helder Câmara anunciava em Paris que a tortura de-
gradava a nação brasileira, dom Paulo Evaristo Arns trabalhava 
secretamente no registro documental da tortura, o Dossiê Brasil 
Nunca Mais (1985).22 A Comissão Interamericana de Direitos do 
Homem recebia em Genebra a denúncia da violação dos direitos hu-
manos, que abarcava a censura, a prisão, a tortura e a ocultação de 
cadáveres, cometida nos governos Castello Branco, Costa e Silva, 
Médici e Geisel. Isso não fez com que os militares diminuíssem as 
torturas; as torturas só foram diminuindo na mesma medida em que 
se diminuiu o número de militantes comunistas vivos, depois de 
completamente aniquilada as forças de oposição.

Nenhuma das guerrilhas que empreenderam a luta armada na 
cidade com a intenção de instalar a guerrilha rural conseguiu lograr 
seus objetivos. A guerrilha do PCdoB, no Araguaia, surgia direta-
mente como guerrilha rural e não se importou com o fato de sua 
instalação guerrilheira se iniciar no momento em que as guerrilhas 
urbanas já haviam sido completamente derrotadas. Seguindo a 
teoria de Mao Tse -tung, a instalação da guerrilha ocorreu em 1972 
e resistiu a duas investidas militares efetuadas ainda no mesmo 
ano. Não conseguindo apoio das massas, a guerrilha do PCdoB re-
duziu brutalmente seu número de militantes na terceira investida 
militar, em outubro de 1973. De tal sorte que, iniciada com a ideia 

22 O modo como os autores conseguiram a documentação do Dossiê Brasil Nunca 
Mais está demonstrado na obra de Lawrence Weschler (1990), intitulada Um 
milagre, um universo. Cf. também Gaspari (2002a, 2002b).
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de guerra popular prolongada, devendo dispor de um amplo apoio 
das massas e de uma divulgação eficiente, a guerrilha do PCdoB se 
configurou, na melhor das hipóteses, como um foco guerrilheiro.  
A ideia do foco guerrilheiro havia convencido grande parte da es-
querda guerrilheira que agia nos grandes centros urbanos, verbi 
gratia, Carlos Marighella. Não obstante, o PCdoB se propôs como 
maoísta o tempo todo. No fim das contas, seus guerrilheiros par-
tiram para uma região isolada, no campo, e não obtiveram apoio 
das massas; mesmo assim, esperavam que esse apoio pudesse  
ser despertado por um pequeno grupo militarizado e possuidor de 
autonomia de comando, ou seja, despertado numa perspectiva muito 
próxima do que seria a teoria do foco guerrilheiro. A Guerrilha do 
Araguaia caminhou para a morte no final de 1973. Maria Helena 
Moreira Alves registra que

O Serviço Nacional de Informações (SNI) descobriu o foco em 
1972. Imediatamente o Exército iniciou verdadeira manobra de 
ocupação militar da área, promovendo entre 1972 e 1975 três 
campanhas que envolveram um total de 20.000 homens. Se-
gundo o general Viana Moog, um dos comandantes, “foi a maior 
mobilização de tropas realizada pelo Exército. Na realidade, foi 
semelhante à mobilização da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB) na luta contra o fascismo na Europa durante a Segunda 
Guerra Mundial”. As operações realizadas eram de caráter 
muito especial. Para começar, toda a região foi declarada zona 
prioritária para a Se gurança Nacional. Os militares instalaram 
quar téis -generais nas cidades de Marabá, Itaituba, Altamira, 
Humaitá e Imperatriz. Abriram -se estradas na região para faci-
litar o movimento de tropas. Também foram construídos um 
aeroporto e um heliporto junto às cidades mais importantes. 
Cartões de identificação foram distribuídos entre a população 
local, e qualquer pessoa que não detivesse um destes era detida e 
enviada a áreas contíguas aos quartéis, que serviam de campos 
de prisioneiros. Depoimentos de residentes locais, de líderes da 
Igreja, e até dos próprios militares participantes indicam que a 
tortura era amplamente utilizada contra camponeses e outros 
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habitantes da região. Equipes especiais de interrogatório fo - 
ram levadas ao local, ante a suspeita de que os camponeses 
apoiavam os guerrilheiros. (Alves, 1989, p.163 -4)

Depois de 1971, as organizações armadas clandestinas já es-
tavam integralmente marginalizadas, incluindo a ALN. A partir 
daí se acentuou o terrorismo, a autodestruição, o suicídio e a desis-
tência de membros da esquerda clandestina. Muitos militantes de-
cidiam que o erro de seus projetos de vida e que a desistência da 
militância armada significariam a morte; outros, em confronto com 
a polícia política (Ridenti, 1993, p.271 -3) preferiram a morte a ser 
torturados, aliás, quase um suicídio. Jacob Gorender (1987) veri-
ficou, o que se observa em Combate nas trevas, quatro assassínios 
de membros da organização clandestina efetuados pela própria or-
ganização. Consideradas “traidoras”, as vítimas eram “justiçadas” 
em julgamentos secretos e sem direito de defesa. A ALN, entre 
1970 e 1973, assassinou três de seus membros. Dentro desse clima 
de desconfiança geral promovido pela queda de vários membros 
que, sob duras torturas, delatavam seus companheiros, as organi-
zações clandestinas foram afetadas pela febre do “quedograma” – 
um organograma acerca dos presos e delatores – e pela “síndrome 
da traição”. Com as mortes de Marighella e Joaquim Câmara Fer-
reira, ou seja, dos dois maiores representantes da esquerda armada, 
a ALN passou a ser comandada por pessoas cada vez mais jovens e 
inexperientes. Nesse contexto, aumentou -se a dose de militarismo 
até o ponto máximo da extinção da organização. Muitos “julga-
mentos” eram realizados contra membros do próprio grupo que 
abandonavam a organização ao ver o declive da esquerda. O terro-
rismo se acentuou e as práticas armadas aumentavam, deixando 
morrer qualquer intenção de apoio social. A ALN assassinou, por 
exemplo, um marinheiro em Santos, David Cutheberg, de deze-
nove anos, em solidariedade ao IRA, grupo separatista irlandês. A 
cisão interna na ALN, que origina o Molipo, surgiu do desentendi-
mento de alguns membros da ALN acerca do assassínio – dito 
“justiçamento” – de Márcio Leite de Toledo, que havia sido diri-
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gente da ALN. Toledo foi assassinado pelo seu próprio grupo após 
questionar se a guerrilha era, naquele momento, a melhor forma 
tática de luta (Ridenti, 1993, p.275). A decisão do assassínio foi to-
mada secretamente e executada por uma fração dentro do grupo 
guerrilheiro. A ALN também condenou outros supostos traidores, 
sem chegar a matá -los. Ridenti resumiu assim:

Nota -se que, paralelamente ao desenraizamento social das es-
querdas armadas, estreitava -se sua visão do adversário, do ini-
migo, de seu outro: este tornava -se cada vez menos a burguesia, 
o imperialismo, o Estado, enfim, o sistema político e econômico, 
e cada vez mais o aparelho repressivo da ditadura, os tortura-
dores e os supostos traidores no interior de cada grupo guerri-
lheiro. (Ridenti, 1993, p.276)

A taciturna desestruturação dos grupos clandestinos promo-
vida pela repressão empurrou a esquerda para uma posição cada 
vez mais militarizada e violenta. À medida que a repressão encur-
ralava tanto a esquerda tradicional quanto os movimentos sociais, 
os grupos guerrilheiros superestimavam suas próprias forças, aca-
bando por favorecer a ditadura militar no alcançar mais rápido de 
seus objetivos: separar a esquerda das classes subalternas, aniqui-
lando o “inimigo interno” demarcado havia tempos na Doutrina da 
Segurança Nacional.
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Figura 1 − Fundação do Partido Comunista do Brasil [Secção Brazileira  
da Internacional Communista] em 25 de março de 1922. Em pé, da  
esquerda para a direita: Manuel Cendón, Joaquim Barbosa, Astrojildo Pe-
reira, João da Costa Pimenta, Luís Peres e José Elias da Silva; sentados: 
Hermogêneo Silva, Abílio de Nequete e Cristiano Cordeiro. Centro de 
Documentação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Archivio Storico del Movimento 
Operaio Brasiliano.
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Figura 2 − Fotografia da bancada do PCB na Assembleia Constituinte, em 
1946. Na fileira de cima, o quarto da esquerda para a direita é Gregório 
Bezerra; o sexto, Carlos Marighella. Na fileira de baixo, da esquerda para a 
direita, o primeiro é Jorge Amado; o terceiro é João Amazonas, seguido por 
Luís Carlos Prestes, Maurício Grabois e Milton Caíres de Brito. Centro de 
Documentação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Archivio Storico del Movimento 
Operaio Brasiliano.
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Figura 3 − O líder comunista Carlos Marighella. Foto publicada no jornal 
Última Hora em 6 de novembro de 1969. Arquivo Público do Estado de 
São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figura 4 −  Luís Carlos Prestes. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figura 5 − Primeira página da publicação especial do jornal O Estado de  
S. Paulo acerca do relatório de Nikita Khrushchev no XX Congresso do 
Partido Comunista da União Soviética, em 1956. Centro de Documen-
tação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP).
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Figura 6 − Prisão de estudante na Universidade de São Paulo em setembro 
de 1966, minutos antes do início da passeata dos estudantes universitários 
contra o governo militar. Jornal Última Hora. Arquivo Público do Estado 
de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figura 7 − Atentado a bomba realizado por um grupo da esquerda contra 
a chegada do marechal Arthur da Costa e Silva a Recife, em julho de 1966. 
Na ocasião, morreram o almirante Nelson Fernandes e o secretário de  
Administração de Pernambuco, Edson Regis. Outras 13 pessoas saíram fe-
ridas. Em destaque, o corpo do almirante Nelson Fernandes. Jornal Última 
Hora. Arquivo Público do Estado de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotó-
grafo não identificado.
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Figura 8 − Os tanques nas ruas. Cerco policial-militar no centro de São 
Paulo para evitar passeata de protestos estudantis, em maio de 1967. Ar-
quivo Público do Estado de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não 
identificado.
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Figura 9 − Foto publicada no jornal Última Hora em 5 de abril de 1968. 
Conflito entre estudantes e a Polícia Militar no Rio de Janeiro que oca-
sionou a morte do estudante secundarista Edson Luís de Lima Souto no 
restaurante Calabouço. Em destaque, o fotógrafo Alberto Jacob, do Jornal 
do Brasil, é agredido por policiais por tentar evitar o espancamento dos 
manifestantes por policiais. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figuras 10 e 11 − Passeata dos Cem Mil, pela avenida Rio Branco, Can-
delária e Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Última grande mani-
festação popular contra a ditadura antes do ciclo de greves de 1978-1980. 
Foto publicada no jornal Última Hora em 27 de junho de 1968. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não 
identificado.
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Figura 12 − Manifestação das classes intelectuais, religiosas e populares 
em solidariedade às reivindicações dos estudantes universitários. Jornal 
Última Hora em 28 de junho de 1968. Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figura 14 − O embaixador estadunidense Charles Burke Elbrick (à direita), 
após ser libertado por seus sequestradores em troca de 15 presos políticos, 
encontra o ministro Magalhães Pinto. Setembro de 1969, jornal Última 
Hora. Arquivo Público do Estado de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotó-
grafo não identificado.
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Figura 15 − Carlos Marighella morto dentro do Fusca; assassinado numa 
emboscada na alameda Casa Branca, em São Paulo. Foto publicada em 10 
de dezembro de 1970, na p.4 do Jornal Última Hora, sob reportagem inti-
tulada “A batalha do terror”, de Amado Ribeiro. Arquivo Público do Es-
tado de São Paulo. Acervo Iconográfico. Fotógrafo não identificado.
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Figura 16 − Cartaz de divulgação do Comitê Brasileiro pela Anistia acerca 
dos desaparecidos políticos. Centro de Documentação e Memória 
(CEDEM) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP).
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