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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o PCR (Partido Comunista Revolucionário) durante 

a ditadura militar no período compreendido entre 1966 e 1974, que vai do surgimento da 

organização até a prisão e morte de seus principais dirigentes pelos agentes de repressão.  

Existiram muitas organizações de esquerda durante a ditadura militar que atuavam de maneira 

clandestina e dentre elas, várias pregavam a luta armada como única forma de estratégia de 

enfrentamento ao regime. Havia convergências e divergências entre os vários grupos de militantes de 

esquerda existentes, de modo que a luta armada não era uma ideia unânime e mesmo entre os que 

defendiam essa forma de combate, também havia discordâncias a respeito de como ela deveria se 

realizar. O PCR defendia a luta armada enquanto estratégia de combate à ditadura e a 

revolução, com base nas ideias marxista-leninistas, que deveria acontecer a partir de um 

exército popular, ter inicio no Nordeste brasileiro e se espalhar pelo resto do país. A linha 

política do PCR e as estratégias defendidas para o enfrentamento à ditadura estão contidas em 

seus principais documentos, analisados na pesquisa. A organização realizou ações como 

expropriações, incêndios a canaviais e panfletagens e a maioria delas foi realizada em outros 

estados, de modo que sua atuação no Rio Grande do Norte foi discreta. O PCR durante o 

período estudado foi uma organização de esquerda, que teve sua atuação com base em ideias e 

as defendia em nome da revolução. 

 

Palavras-chave: ditadura militar, PCR, luta armada, revolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ABSTRACT 

 

This research is the object of study PCR (Revolutionary Communist Party) during the military 

dictatorship in the period between 1966 and 1974, which runs from the emergence of the 

organization to the arrest and death of its leadership by repression agents. There were many 

leftist organizations during the military dictatorship that worked clandestinely and among 

them several preached armed struggle as the only way of confronting the regime strategy. 

There were similarities and differences between the various groups existing leftists, so that the 

armed struggle was not a unanimous view, and even among those who supported this form of 

combat, there were also disagreements about how it should be done. The PCR advocated 

armed struggle while fighting the dictatorship strategy and revolution, based on Marxist-

Leninist ideas, which should happen from a popular army, a start in the Brazilian Northeast 

and spread the rest of the country. The political line of the PCR and the strategies advocated 

for confronting the dictatorship are contained in its main documents analyzed in the research. 

The organization carried out actions such as expropriation, fire-cane fields and pamphlets and 

most of them were held in other states, so that its operations in Rio Grande do Norte was 

discreet. The PCR during the study period was a left-wing organization, which had its 

performance based on ideas and advocated on behalf of the revolution. 

 

Keywords: militar dictatorship, PCR, armed struggle, revolution. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa tem como objeto o PCR (Partido Comunista Revolucionário) no durante 

a ditadura militar no período compreendido entre 1966 e 1974.  Buscaremos analisar a 

trajetória do partido, com o intuito de compreender qual a sua linha teórica e estratégias de 

ação, sobretudo no que diz respeito à luta armada, pois o PCR defendia esta prática como 

estratégia de combate ao regime militar (1964-1985). 

 O corte cronológico da pesquisa vai da fundação do PCR, em 1966, até 1974, período 

em que o partido já estava praticamente destruído pelos órgãos de repressão, com a morte de 

seus principais dirigentes, a prisão de militantes e a situação de clandestinidade de outros. 

 Embora tenham existido outras organizações que defendessem luta armada como forma 

de enfretamento à ditadura militar, esta pesquisa privilegiou as ações do PCR no Nordeste, e 

destacaremos também a atuação dessa organização no Rio Grande do Norte. 

 A escolha do PCR como objeto de estudo foi feita por ser uma organização que atuou 

majoritariamente em estados do nordeste, tendo como principais núcleos de atuação os 

estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba e se destacou, por defender 

uma revolução que deveria acontecer a partir do campo e se iniciar no nordeste do país. 

 O interesse em desenvolver uma pesquisa a respeito de uma organização de luta 

armada surgiu na medida em que nos aproximamos do “Comitê Estadual pela Memória, 

Verdade e Justiça”, do Rio Grande do Norte. As discussões realizadas em reuniões do Comitê 

despertaram nosso interesse para estudar a atuação de militantes de esquerda durante a 

ditadura, contar suas histórias e estudar sua trajetória, movidas antes por ideias do que por 

mero aventureirismo. 

 Inicialmente nossa intenção era a de estudar a trajetória de todos os militantes do Rio 

Grande do Norte, o que seria inviável para uma pesquisa de mestrado pelo tempo e pelo 

volume de informações que precisaríamos sistematizar. Posteriormente, fizemos um 

levantamento dos militantes de esquerda potiguares e as organizações em que atuavam. 

 Após essa investigação a respeito das organizações de esquerda que mais atuaram no 

Rio Grande do Norte, ou que mais apresentavam militantes potiguares em seus quadros, 

concluímos que muitos destes estavam ligados ao PCB (Partido Comunista Brasileiro), e 

dentre as organizações que defendiam a luta armada, os militantes potiguares estavam 

divididos entre o PCR e o PCBR (Partido Comunista Revolucionário Brasileiro). 

 Depois desta constatação, nosso interesse se direcionou para estudar as organizações 

de luta armada PCR e PCBR, porém com duas organizações, o objeto de estudo ainda ficava 
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muito amplo, o que dificultaria a pesquisa. Optamos pelo PCR exatamente por sua atuação se 

restringir ao Nordeste, sendo a única organização com estratégia exclusivamente regional. 

 No tocante aos estudos sobre ditadura militar no Brasil, já existe uma perspectiva 

histórica bem estabelecida na literatura acadêmica. No entanto, essa perspectiva é muito mais 

resultado de reflexões realizadas por sociólogos e por cientistas políticos, do que trabalhos 

realizados por historiadores, e dentre os temas mais pesquisados sobressaem as pesquisas 

relacionadas à resistência, à guerrilha de esquerda e à censura. A sociologia direcionou seu 

olhar para as questões mais estruturais, se valendo de explicações sistêmicas para o golpe de 

1964 e também para a natureza do regime. Deste modo, o golpe seria o foco central e 

constituiria o epílogo em uma forma de gestão política das pressões distributivas que 

dificultavam a acumulação de capital em situações de dependência e subdesenvolvimento.  

 No anos 1960 e em parte dos anos 1970, prevaleciam as explicações marxistas para o 

golpe e para o regime militar e a partir dos anos 1980 e 1990 ganha força a ciência política, 

cujos autores mais importantes trazem a ação política como foco da análise, com relativa 

autonomia em relação à economia. É necessário, pois, fazer uma reflexão a respeito de como 

abordar um tema tão vasto e complexo como o regime militar, buscando pensar a temática 

dentro de um processo, e não analisar o golpe tomando como base apenas seu desfecho ou 

ainda a dinâmica política do regime unicamente pela memória de seus protagonistas, do 

governo ou da oposição. (Napolitano, 2011). 

 Embora a ideia de que só a partir de 1968 foi que houve um “recrudescimento” do 

regime, o “golpe dentro do golpe”, com a implementação do AI-5 seja contestada por alguns 

historiadores como Carlos Fico 
1
 (2004), que afirma que a censura e a tortura começaram 

desde 1964, e que o que aconteceu em 1968 foi um amadurecimento de um processo que já 

tinha sido iniciado antes (p.34), e ainda que é um costume dos pesquisadores afirmarem que a 

tortura só se tornaria frequente o pós-68 (p.33), trabalharemos com a atuação dos militantes 

na luta armada a partir de 1968. A partir de leituras e depoimentos de ex-militantes 

constatamos que com o AI-5 em 1968 e a intensa repressão que se seguiu, muitas 

organizações passaram a aderir à luta armada. As ações da luta armada durante a ditadura 

passaram a acontecer a partir de 1968 e até aproximadamente 1974, período no qual muitos 

militantes foram presos e as organizações estavam completamente enfraquecidas. 

Rollemberg (2013) afirma que a partir do final da década de 1970 e ao longo dos anos 

1980 começam a surgir muitas memórias, biografias e autobiografias sobre a luta armada 

                                                           
1
 Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar, Carlos Fico. 
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escritas por ex-militantes e também por jornalistas. A luta armada vai se tornando objeto de 

pesquisa na medida em que historiadores e sociólogos, que tinham sido militantes começam a 

escrever sobre o tema e depois, pesquisadores de uma geração posterior que não tinham uma 

relação direta com a experiência, passam a se interessar pelo assunto. A autora explica que ao 

longo deste período e na década de 1990, muitos documentos de organizações que pensaram 

e/ ou fizeram a luta armada, os órgãos de repressão e acervos particulares começaram a se 

tornar acessíveis e também passam a integrar os arquivos públicos.  

 Ela faz um balanço dos estudos sobre a luta armada no Brasil, pensando a partir do 

viés historiográfico e destacando a importância da História Oral para a reconstrução da 

memória do período a partir de entrevistas e depoimentos que vão aumentando as 

possibilidades de investigação desse tema.  

 Concordamos com a autora quando destaca trabalhos extremamente significativos para 

o estudo da luta armada durante a Ditadura Militar no Brasil e que utilizaremos nesta 

pesquisa. Ela destaca Combate nas Trevas, de Jacob Gorender, que foi militante do PCB e 

rompeu com o Partido para fundar o PCBR, organização que trataremos com certo destaque e 

que possuía membros do Rio Grande do Norte em seus quadros. Gorender faz uma análise 

pioneira sobre a luta armada da qual foi participante, conjugando seu testemunho ao seu 

trabalho de historiador. Jacob Gorender buscou compreender por que nas duas vezes em que a 

esquerda pegou em armas, em 1935
2
 e de 1968 a 1974

3
, foi derrotada. Segundo a autora, ele, 

enfatiza o papel do partido no processo social, quando atribui a este a responsabilidade pela 

derrota e desloca as condições revolucionárias da dinâmica social para a vanguarda.  

 Outra pesquisa destacada por Rollemberg, A Revolução faltou ao encontro, que foi a 

tese de Doutorado de Daniel Aarão Reis, ex-dirigente da Dissidência Guanabara, 

posteriormente MR-8. Reis também pretendia compreender as razões da derrota das 

esquerdas, só que numa abordagem diferente da de Gorender. Seu livro foi alvo de grande 

resistência entre as esquerdas.  Para Reis, a luta armada foi derrotada uma vez que não houve 

uma relação de identidade entre o seu projeto revolucionário e os movimentos sociais. Não 

havendo uma identificação das massas com os militantes da luta armada, não haveria apoio 

para que a Revolução acontecesse. Rollemberg nos diz que Reis rompe com a dicotomia entre 

oprimido e opressor, tão cara a Gorender, e acredita que a revolução não era inevitável, que 

não haveria um caminho a seguir determinado por leis históricas, então o partido não teria o 

                                                           
2
 Em 1935 as esquerdas pegaram em armas por ocasião do levante comunista que ficou conhecido como 

Insurreição Comunista. 
3
 As esquerdas pegaram em armas para combater a ditadura. 
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poder de intervir decisivamente neste processo nem conduzi-lo. Os revolucionários ficaram 

sem respaldo da sociedade, isolados e por isso foram derrotados. Diferente de Gorender, que 

introduz o leitor na vivência da luta armada através da narrativa das principais ações, Reis 

procura despertar para a compreensão do que eram as organizações armadas, como 

funcionavam enquanto instrumento revolucionário, quais eram as ideias que lhes dava forma e 

qual era o sentido que estas ideias possuíam naquele momento. Além disso, Reis trabalha com 

o pensamento de que a compreensão da vanguarda é fundamental para explicar a derrota, o 

que demonstra o distanciamento entre seus valores de referência e os da sociedade. Para Reis, 

o sentido da luta armada não se restringia à resistência contra a ditadura militar, pois era 

anterior a esta, pois constituía um projeto político de combate à ordem política e econômica 

que existia antes de 1964. 

 A terceira obra importante, destacada por Rollemberg e que tem bastante relevância 

para nossa pesquisa, assim como as duas anteriormente citadas, é O fantasma da revolução 

brasileira, de Marcelo Ridenti. Como não foi participante da luta armada, realizou uma 

pesquisa com o objetivo de recuperar uma história que surgiu durante sua infância e 

adolescência de forma velada e por isso encoberta pelos silêncios. Assim como Gorender e 

Reis, Ridenti queria compreender as razões da derrota das esquerdas brasileiras.   

Ridenti utiliza a análise sociológica das classes médias e vê o isolamento das 

vanguardas como o resultado da impossibilidade de elas representarem politicamente a classe 

trabalhadora. Para ele, os interesses se definem em função do lugar na sociedade, das classes 

sociais.  

Além destas obras, Rollemberg destaca como material importante para o estudo das 

organizações que aderiram à luta armada, o livro Imagens da Revolução, de Daniel Aarão 

Reis Filho de Jair de Sá, que contém a transcrição de documentos das organizações mais 

expressivas ligadas à luta armada entre 1961 e 1971.  

Outra importante fonte de pesquisa apontada pela autora é o Brasil Nunca Mais, Perfil 

dos Atingidos, que traz um estudo dos setores sociais e das organizações atingidas pela 

repressão. Nele, encontram-se históricos das quarenta e quatro organizações de vanguarda que 

surgiram a partir de 1961. Nesta pesquisa, utilizamos o Perfil dos Atingidos com o intuito de 

compreender as estratégias das principais organizações de esquerda que aderiram à luta 

armada.  

 Na Metodologia de pesquisa utilizaremos documentos escritos: panfletos, cartas, 

programas de partido, textos, jornais, entre outros, e entrevistas feitas a ex-militantes que 

participaram de ações ligadas à luta armada.  
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 Os documentos escritos nos auxiliam a compreender o processo, a partir do que foi 

escrito, registrado. É o olhar do pesquisador sobre esse tipo de fonte, que vai possibilitar uma 

compreensão do processo, posto que é preciso fazer uma interpretação do que está escrito e 

não apenas descrever, sob pena de se produzir apenas um resultado factual do que aconteceu, 

se o olhar não for reflexivo, sendo necessário e imprescindível também considerar as 

subjetividades dos sujeitos envolvidos.  

 O termo resistência é muito utilizado nas ciências sociais e na luta política quando se 

fala em oposição à ocupação nazi-fascista durante a Segunda Guerra Mundial. É utilizado 

mais num sentindo defensivo do que ofensivo e menos à ação do que à reação, onde 

predomina a ideia de oposição sobre a de revolução. Para se pensar na resistência brasileira, é 

mais importante o significado de combate à ditadura, do que o de ofensiva revolucionária.  

 Independentemente da vontade das esquerdas armadas, é possível constatar que elas 

eram pequenas e frágeis demais para tomar o poder e assim fizeram parte se chamou de arco 

amplo e heterogêneo de oposição à ditadura, que pode ser chamado de resistência. As 

oposições nunca chegaram a se unificar, inclusive por vezes havia divergências que eram 

inconciliáveis entre elas porque a única afinidade existente era o fim da ditadura.  

 Ridenti (2014) também prevê o contra-argumento que poderia ser utilizado quando ele 

justifica a resistência enfatizando a fragilidade das esquerdas, que seria o de que como houve 

uma onda que varreu quase todos os países da América Latina, poderia ter havido algum tipo 

de luta guerrilheira no Brasil, inspirada na Revolução Cubana, com ou sem ditadura. Ele 

refuta esse pensamento afirmando que seria infrutífero fazer conjecturas sobre como as 

esquerdas brasileiras agiriam, se não tivesse acontecido o golpe de 1964 e insiste: 

 

O fato é que se instalou aqui uma ditadura e a ação 

dos grupos armados constituiu-se efetivamente numa 

resistência contra ela, mesmo que o projeto 

guerrilheiro fosse anterior e pretendesse ser muito 

mais que isso. (Ridenti, 2014, p.57) 

 

Além de discutir se a luta armada foi uma forma de resistência à ditadura, o autor 

indaga se ela pode ser considerada democrática ou não e explica que qualificar a luta armada 

como resistência não significa um pacto com o que se poderia chamar de resistência 

democrática e que há uma mistificação quando se omite que as esquerdas armadas nunca 

propuseram um mero retorno à democracia nos moldes do pré-64, e nem algo que contribuísse 

para a institucionalidade que viria a se constituir depois do final da ditadura. Para ele, esse 

pensamento tende a reduzir a luta pela revolução a um período preparatório para a democracia 
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que está estabelecida no Brasil hoje e que legitima o passado de muitos guerrilheiros. Diz que 

para evitar a confusão e mistificação, lhe parece bem mais adequado utilizar apenas o 

substantivo resistência, sem o adjetivo democrática, para a caracterização das esquerdas que 

utilizaram armas durante a ditadura, contanto que não seja apenas uma questão nominal. 

Utilizar a palavra democrática agregada ao termo resistência pode conduzir a uma discussão 

complexa do que seria democracia. É preciso cuidado ao se fazer essa discussão, para não se 

cair num terreno pantanoso das lutas políticas e ideológicas da atualidade, presentes no ofício 

de historiadores e cientistas sociais.  

Outro aspecto importante de destacar e que parece estar relacionado a essa questão da 

resistência, é o uso do termo terrorismo. Os militantes de esquerda que pegaram em armas 

ficaram conhecidos como guerrilheiros e eram chamados de terroristas. Acreditamos que o 

termo terrorista foi muito utilizado, quando se falava dos militantes para deixar claro que 

eram pessoas perigosas, criminosas e que constituíam uma ameaça à sociedade. 

Gaspari (2014), explica que quando utilizou em seu texto a frase: “surgira o terrorismo 

de esquerda”, os termos terrorismo, terrorista e terror serviram para designar atividades 

praticadas por organizações clandestinas que, sob quaisquer justificativa tenha cometido 

crimes contra pessoas ou patrimônios estranhos ao conflito. Ele enfatiza que assim como hoje, 

essas palavras tinham uma carga pejorativa que era comumente manipulada com finalidades 

satanizadoras e propagandísticas, mas mesmo assim, a circunstância não altera a essência dos 

atos praticados. Segundo ele, houve momentos em que os próprios militantes chamaram o 

terrorismo pelo nome, ao classificar suas próprias ações de terroristas e inclusive qualificá-las 

assim em documentos de organizações, como fez Carlos Marighella no Manual do 

guerrilheiro urbano:  

“A acusação de "violência" ou "terrorismo" sem demora tem 

um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova 

roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita, 

pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser 

"violento" ou um "terrorista" é uma qualidade que enobrece 

qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um 

revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa 

ditadura militar e suas atrocidades”.  

(Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano, 1974) 

  

 As organizações de luta armada, com exceção da ALN
4
 (Aliança Libertadora 

Nacional) consideravam que suas ações urbanas representavam uma base de apoio para a 

                                                           
4
 A ALN  surgiu quando Carlos Marighela, membro do comitê executivo do PCB (Partido Comunista Brasileiro) 

rompeu com o partido porque este não defendia a luta armada enquanto estratégia de combate à ditadura militar. 
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preparação de um foco rural que levasse à guerra de guerrilha no campo, e garantiriam fundos 

e armas a serem enviados aos militantes que iriam preparar o trabalho a ser realizado nas 

regiões rurais. Porém, como a maioria das organizações nunca chegou a essa etapa da 

atividade rural, a luta armada se caracterizou principalmente pelos combates urbanos. Esses 

grupos, quase não tiveram uma coordenação militar e estratégica, agindo de forma isolada e 

em alguns casos, competindo reciprocamente. Ainda assim, todos sofreram a influência do 

foquismo (foco guerrilheiro) e acreditavam que pequenos bandos de revolucionários armados, 

isolados dos movimentos sociais, poderiam desencadear uma rebelião armada.  

 Desde 1967, os grupos de oposição discutiam a estratégia de rebelião militar contra o 

Estado de Segurança Nacional, mas só ganhou força com as medidas repressoras 

implementadas a partir da promulgação do Ato Institucional Nº 5. Deste modo, a violência 

urbana e rural teve início efetivamente em 1969. A luta armada concentrava-se principalmente 

em áreas urbanas e envolvia, sobretudo, organizações cujos militantes eram oriundos do 

movimento estudantil. As ações se tornaram mais audaciosas em 1969, com assaltos a bancos 

que forneciam recursos financeiros aos grupos guerrilheiros, como também se tornaram mais 

frequentes as emboscadas para obter armas dos militares. A violência entre as organizações 

armadas e as forças de repressão do Estado evoluiu entre 1969 e 1973, com a luta de guerrilha 

passando a se caracterizar, sobretudo, pelo sequestro de diplomatas estrangeiros, com o 

objetivo de trocá-los por militantes das organizações clandestinas presos; eram ações 

defensivas e não ofensivas. (Alves, 1984) 

 Para Ribeiro (2007) a opção pela luta armada no Brasil, assim como em outros países 

da América Latina significava um confronto com o Partido Comunista, que era criticado pelo 

imobilismo, pacifismo e reformismo. Ela afirma que entre 1962 e 1972 surgiram inúmeras 

organizações de esquerda, egressas direta ou indiretamente do PCB, sendo que quase todas 

elas defendiam a luta armada e para muitas dessas organizações, a postura reformista do PCB 

e não revolucionária teria sido responsável pelo golpe de 1964. Deste modo, a luta armada 

significaria o caminho da “via revolucionária” para o Brasil. A autora ainda destaca que luta 

armada no Brasil também se relaciona à juventude e à radicalidade, não apenas porque a 

maioria dos quadros eram de jovens universitários, mas porque pode ser vista como o 

resultado da repressão de energias juvenis brotadas ao longo das manifestações de 1968 que 

foram interrompidas em 1969, com o AI-5 e como já foi apontado por outros autores (Reis, 

Ridenti, Rollemberg)  ela reforça que a opção por esta prática não foi somente uma resposta 

                                                                                                                                                                                     
O rompimento aconteceu em 1967, e Marighela passou a pregar a guerra de guerrilha urbana como estratégia 

revolucionária. 
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ao endurecimento do regime, pois vinha sendo discutida desde os anos 1960, mas admite que 

o AI-5 teve um papel determinante na disseminação desse tipo de opção entre os jovens 

estudantes e universitários. 

 Gorender (2014) explica que embora a esquerda tenha admitido a falência do caminho 

pacífico enquanto estratégia de luta contra a ditadura, as várias organizações que defendiam a 

luta armada nem por isso se uniram. Concernente à ideia de luta armada se acrescentavam 

outras tais como antecedentes partidários e doutrinários influências teóricas de origem 

nacional e internacional, pressões de países socialistas, limitações regionais, entre outras. 

Essas variáveis explicam a proliferação de tantas siglas na esquerda. Ocorrem muitas divisões 

e subdivisões, muitas vezes motivadas por questões secundárias ou por rivalidades 

personalistas. Em 1969 ocorre o autor chama de “imersão geral na luta armada”, mas à 

medida em que se empenhavam a fundo nas ações, enquanto precisavam se defender de uma 

repressão mais coordenada, equipada e organizada, as organizações de esquerda tiveram seus 

problemas ampliados, pois as ações confiscatórias traziam dinheiro que acabava rápido com a 

manutenção de militantes e era preciso mais recursos para manter o aparato que precedia as 

ações.  

 Destacamos a importância desta pesquisa sobre uma organização de luta armada, no 

momento em que crescem os estudos sobre ditadura militar no Brasil e vários arquivos 

passaram a ser pesquisados mostrando à sociedade brasileira fatos da memória coletiva que 

não devem ficar escondidos. É preciso “lembrar para não esquecer” (Rollemberg, 2013), saber 

o aconteceu para que não se repita. 

 Os estudos sobre ditadura militar e, sobretudo a respeito de luta armada têm crescido 

gradativamente, porém há muitas lacunas ainda a serem preenchidas. Os militantes de 

organizações armadas ficaram muito tempo na memória coletiva como criminosos, sem que 

se compreendesse que suas ações eram norteadas por ideias e não por aventureirismo ou mero 

vandalismo.  

 A ausência de trabalhos sobre organizações de esquerda e, sobretudo sobre o PCR 

também constitui uma dificuldade na pesquisa. O único trabalho acadêmico encontrado sobre 

o PCR é o de Cerveira (2001), que é uma dissertação de mestrado. Neste estudo a autora 

investiga se o PCR é realmente uma organização revolucionária estabelecendo uma relação 

entre luta armada durante a ditadura e lutas de resistência ocorridas no Brasil, como as 

revoltas populares no período regencial e outras pelo direito a terra.
5
   

                                                           
5
 CERVEIRA, Neusah Maria. Luta Armada no Nordeste – O PCR – Dissertação de Mestrado em Ciências 

Sociais. PPGCS. UFRN, Natal, 2001. 
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 A pesquisa enfrentou dificuldades como a falta de fontes primárias, o acesso a jornais 

do período e outros documentos da organização, que se perderam com os militantes, pois as 

prisões e a clandestinidade impediam que muitos documentos fossem guardados. Outra 

dificuldade encontrada foi o fato de alguns militantes não se disponibilizarem a dar seus 

depoimentos para a pesquisa, por vezes não conseguimos contato com pessoas que poderiam 

dar entrevistas que contribuiriam bastante para o estudo, mas que não foi possível. Colocamos 

este aspecto como dificuldade na pesquisa, mas compreendemos a opção de militantes que 

não desejam reviver momentos em que sentem desconfortáveis de narrar e que precisamos 

respeitar. 

 A documentação que utilizamos nesta pesquisa foi obtida através de militantes do PCR 

durante a ditadura, pouca coisa que ainda havia sido guardada e por militantes da fase atual do 

PCR, documentos reeditados ou doados para a organização. 

 Tivemos acesso à seguinte documentação do PCR utilizada na pesquisa: 

a) Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários – 1966; 

b) Introdução à Carta de 12 Pontos – 1968; 

c) Estatuto – 1968; 

d) Programa – 1968; 

e) Nossa Política de Finanças –2000 (3ª edição), fac símile da 1ª edição (1966); 

f) Sobre o Movimento Estudantil – 2005 (2ª edição), fac símile da 1ª edição (1968);  

g) Luta Operária – Número 1 – agosto de 1973; 

h) Normas de Segurança – 1969. 

Além destes documentos, trabalhamos com os inquéritos:  

 Inquérito Nº CLXX (170) da 7ª Auditoria Militar, Recife – Pernambuco, Processo 

58/72; 

 Inquérito Nº DXC (590) da 7ª Auditoria Militar, Recife- Pernambuco, Processo 59/72; 

 Inquérito Nº CDXX (420) da 7ª Auditoria Militar, Recife- Pernambuco, Processo 

105/72. 

 Os inquéritos nos auxiliaram na compreensão de ações realizadas por militantes do 

PCR, mas com a ressalva de que estes documentos foram produzidos através de informações 

conseguidas em muitos casos através de ações legais e ilegais, incluindo violência física e 

psicológica constituindo produto de situações-limite, onde a intolerância é parte vital do 

sistema e a documentação está permeada por práticas difundidas e legitimadas pelo 

autoritarismo, como a delação e os falsos testemunhos, o que pode gerar informações 

imprecisas (Bauer e Gertz, 2011). Estes documentos foram utilizados por trazerem 
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informações importantes para a pesquisa, e procuramos ter o cuidado de considerar como e 

em quais situações eles foram produzidos.  

 Além da documentação escrita consultada, foi de grande valia o depoimento de 

militantes que vivenciaram o momento histórico que pesquisamos, pois a memória individual 

dessas pessoas está diretamente relacionada à memória coletiva (Halbwachs, 1990) então suas 

lembranças pessoais nos ajudam a compreender aspectos do contexto estudado. 

Foram entrevistadas as seguintes pessoas: 

1) Edilson Freire Maciel (PCR – Rio Grande do Norte); 

2) Luciano de Almeida (PCBR – ALN – Rio Grande do Norte); 

3) Anísio Maia (PCR – Paraíba); 

4) Moisés Domingos (PCR – Rio Grande do Norte); 

5) Luiz Alves Neto (PCBR – Mossoró /Rio Grande do Norte); 

6) Maria do Carmo Tomaz (PCR – Rio Grande do Norte). 

 É de fundamental importância o estudo sobre organizações de esquerda durante a 

ditadura, para que as gerações futuras incorporem em sua memória fatos relacionados ao 

enfrentamento e os ideais defendidos por essas pessoas. Embora hoje, muitos militantes façam 

uma autocrítica e reconheçam que eram jovens estudantes sonhadores que talvez nem mesmo 

tivessem noção do real perigo que corriam, estes acreditavam na luta que empreendiam e 

queriam um país mais igualitário para se viver e utilizaram o meio que  encontraram para 

lutar.  Não nos cabe fazer um julgamento do pensamento e das ações do PCR. O que nos 

compete é tentar compreender o que faziam e os motivos pelos quais lutavam.  

 A pesquisa se divide em três partes. Na primeira, intitulada “Ditadura militar no 

Brasil” abordaremos as raízes do golpe civil-militar de 1964, o contexto e o golpe no Rio 

Grande do Norte. Na segunda parte que tem o título: “Organizações de esquerda no Brasil a 

partir de 1960” trataremos das principais organizações se esquerda antes do golpe, como 

também das organizações de esquerda após o golpe civil-militar de 1964 e a luta armada. 

Nesta parte também destacaremos o PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário) 

que foi uma organização que teve muitos militantes do Rio Grande do Norte durante a 

ditadura militar. 

 A terceira parte vai tratar de forma mais específica, do PCR (Partido Comunista 

Revolucionário), objeto de nossa pesquisa. Será abordado o surgimento do PCR, sua linha 

política e seus principais documentos que são: “A Carta de 12 Pontos aos Comunistas 

Revolucionários”, a “Introdução à Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários”, o 

“Programa”, e o “Estatuto” da organização”. Além destes, serão abordados outros 
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documentos da organização, que tratam de aspectos mais específicos como os financeiros no 

documento “Nossa Política de Finanças”, “Sobre o movimento estudantil”, o Jornal “Luta 

operária” e as “Normas de Segurança” que devem ser seguidas pelos militantes e trata sobre 

como estes devem agir diante da repressão. 

 Trataremos também a respeito dos dirigentes do PCR (Manoel Lisboa de Moura, 

Emmanuel Bezerra dos Santos e Amaro Luiz de Carvalho), que lutaram pelas ideias 

revolucionárias e foram torturados e mortos pelos agentes da repressão. Abordaremos ações 

desenvolvidas pelo PCR, como expropriações e panfletagens e o PCR no Rio Grande do 

Norte com destaque para o incêndio na Casa do Maine.  
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2-DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 

 Em 1º de abril de 1964 teve início no Brasil uma ditadura militar que durou 21 anos e 

foi instaurada a partir de um golpe militar, com o apoio de vários setores da sociedade civil, 

por isso foi um golpe civil-militar. (Napolitano, 2014). 

 O golpe depôs o então presidente João Goulart e pôs um fim na experiência 

republicana iniciada em 1945. (Reis, 2014). 

Os militares venceram a guerra contra a esquerda, mas perderam a guerra da memória, 

porque fizeram de tudo para serem esquecidos, quiseram que suas ações fossem esquecidas. 

Já os militantes de esquerda, que lutaram contra a ditadura, perderam a guerra contra os 

militares, mas continuaram na batalha da memória. Os vencedores querem esquecer, os 

vencidos, lembrar. (Rollemberg, 2014). 

O processo de reconstrução ou adequação dessa memória social a partir da 

incorporação de fatos ocorridos durante a ditadura, especialmente casos delicados, como as 

prisões, tortura, morte e desaparecimento de pessoas é bastante complexo, cheio de idas e 

vindas e reviravoltas. É preciso uma análise que privilegie vários pontos de vista e que 

considere o processo histórico-social construído a partir da atuação de todos os envolvidos, 

pois como afirma Reis: 

“O tempo dá voltas inesperadas. Os derrotados de 

ontem na luta aberta, podem ser os vitoriosos de 

amanhã, na memória coletiva. Nas batalhas da 

memória, o jogo nunca está definitivamente 

disputado, as areias são sempre movediças e os pontos 

considerados ganhos podem ser perdidos”.(Reis, 

2004, p.30) 

 

 

2.1 -As raízes do golpe de 1964 

 

 O período de 1945 a 1964, que vai da deposição de Getúlio Vargas ao golpe militar-

civil de 1964, período democrático ou Populismo, antecede a ditadura militar no Brasil, de 

modo que podemos relacionar as raízes do golpe de 1964 a esse contexto anterior no qual o 

país caminhava para um momento de mais abertura política e participação popular. 

 Em 1945 Getúlio Vargas foi deposto e houve a realização de eleições para a 

Assembleia Constituinte, tendo início uma abertura democrática no Brasil. 

 Nas eleições de 1945 foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, representando a aliança 

entre o PSD e o PTB. Foram proibidos os cassinos e jogos de azar. Em 1946 foi promulgada 
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uma nova Constituição na qual o Brasil passou a ser uma República Federativa 

Presidencialista, foi estabelecido o voto secreto e universal para homens e mulheres 

(excluindo-se analfabetos, soldados e cabos), a estrutura sindical foi mantida atrelada ao 

Estado, restrições ao direito de greve, o mandato presidencial de 5 anos, devolveu a 

autonomia dos Estados e municípios, como também restabeleceu a independência dos três 

poderes. O mandato de Dutra foi de 1946 a 1950. 

 Dutra realizou um alinhamento internacional com os EUA e rompeu relações com a 

URSS. Em 1947 foi cassado o registro do PCB. 

 Do ponto de vista econômico, predominou o liberalismo, com a facilitação das 

importações e um esgotamento de reservas financeiras, o que contribuiu para uma retração da 

indústria nacional. O período foi marcado por endividamento, arrocho salarial e 

consequentemente o descontentamento de trabalhadores. 

 De 1951 a 1954 governou Getúlio Vargas, desta vez eleito pelo voto. Concorreu a 

presidência pelo PTB-PSD e derrotou facilmente seus adversários. 

 Com o objetivo de colocar em prática a sua política popular e nacionalista, Vargas 

tomou medidas que visavam beneficiar os trabalhadores e favorecer as empresas nacionais. A 

principal delas foi o aumento do salário mínimo. Em 1º de maio de 1954, o aumento foi de 

100%. Para apagar a imagem de ditador, Vargas reforçou a ideia de Pai dos Trabalhadores.  

 Em 1953 o Congresso Nacional aprovou a lei que estabelecia o monopólio estatal do 

petróleo e criou a Petrobrás. 

 Em 5 de agosto de 1954 ocorreu um atentado no Rio de Janeiro um atentado contra o 

jornalista Carlos Lacerda, um dos líderes da oposição conservadora. Neste episodio houve a 

morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz, ligado a Carlos Lacerda. A guarda pessoal de 

Getúlio Vargas estava envolvida no atentado, e o presidente foi diretamente responsabilizado. 

Pressionado a renunciar sob a ameaça de ser deposto, Vargas cometeu suicídio, em 24 de 

agosto de 1954, no Palácio do Catete. 

 O suicídio de Getúlio Vargas impediu a consumação de um golpe de estado que estava 

sendo preparado pela oposição de direita. 

 Juscelino Kubitschek foi eleito em 1956, mas da morte de Vargas até sua posse, o 

Brasil ficou um ano e meio sob tensão, pois durante o período houve a renúncia forçada do 

vice-presidente Café Filho, a destituição de seu substituto legal, que seria o então presidente 

da Câmara Carlos Luz, e a finalização do mandato pelo presidente do Senado, que era Nereu 

Ramos, tudo isso acontecendo em meio a boatos e a uma tentativa de golpe militar, 

neutralizada pelo ministro da Guerra, o general Henrique Lott. 
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 Os acontecimentos narrados demonstram que a tentativa de um golpe por parte dos 

militares já vinha sendo orquestrada bem antes de 1964, muito antes da campanha pelas 

Reformas de Base e do aumento das organizações comunistas, que para os militares 

ameaçavam a democracia brasileira. 

 A base das propostas de JK foi o Plano de Metas, que prometia fazer o Brasil crescer 

“cinquenta anos em cinco” e se tratava de um amplo programa de desenvolvimento 

econômico em setores fundamentais como energia, transportes, indústrias de base e de bens 

de consumo. É considerado um êxito desse programa a aceleração do crescimento da indústria 

automobilística.  

 Além disso, havia um plano de promoção do desenvolvimento regional iniciado a 

partir da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959. Havia 

também outro item do plano que consistia na diversificação e interiorização do 

desenvolvimento econômico, com a melhor ocupação dos grandes espaços do interior do país 

e o incremento da agropecuária, do extrativismo e da mineração. Houve a abertura de novas 

estradas e a construção da nova capital federal, Brasília, inaugurada em 1960. 

 Juscelino Kubitschek não era muito ligado ao trabalhismo, como Getúlio Vargas, de 

modo que evitou acirrar conflitos sociais se valendo mais da negociação política do que da 

repressão. 

 Ao final de seu mandato, em 1961, JK entregou ao seu sucessor, Jânio Quadros, que 

era oposicionista, o país em pleno processo de expansão econômica. Houve um 

fortalecimento das instituições políticas e houve também mais respeito aos direitos 

democráticos, embora o Partido Comunista continuasse na ilegalidade. Na Copa do Mundo de 

1958 a seleção brasileira de futebol saiu vencedora e a música popular brasileira ganhou 

repercussão internacional através da Bossa Nova. 

 Embora houvesse tantos aspectos positivos, e os êxitos do Plano de Metas terem sido 

inegáveis, alguns de seus resultados mais concretos deixaram a desejar. A criação da 

SUDENE não produziu o que era esperado, que consistia na descentralização do 

desenvolvimento. Além disso, a expansão industrial beneficiou apenas algumas regiões, o que 

contribuiu para o aumento das desigualdades regionais, migrações e êxodo rural. O nível de 

emprego melhorou, mas a inflação crescente desvalorizava os salários e aumentava a 

insatisfação dos trabalhadores e da população mais pobre. 

 JK não conseguiu eleger um sucessor nas eleições de 1960. Seu candidato era o ex-

ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott, lançado pela aliança PSD-PTB e foi 

derrotado pelo candidato da UDN, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. 
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 Jânio Quadros era a representação típica do político populista. Investia no método de 

ação que consistia no contato corpo a corpo com a massa de eleitores e procurava falar a 

linguagem que o povo queria ouvir. Ele dispensava os partidos, tanto que a UDN o apoio 

apenas porque viu nele a oportunidade de derrotar a aliança PSD-PTB. Prometia varrer a 

corrupção do país e utilizou uma vassoura como um símbolo da sua campanha. 

 Pouco tempo após a sua posse, em 31 de janeiro de 1961, seu governo ficou 

completamente isolado. Defendia um programa de austeridade financeira que desagradou os 

sindicatos, porque cortava ou suspendia reajustes salariais. Tomou outras medidas que o 

isolaram cada vez mais, até que perdeu boa parte de sua base parlamentar no Congresso 

Nacional. Decidiu renunciar a Presidência da República em 25 de agosto de 1961. Essa 

decisão provocou uma grave crise no país que colocou em risco o regime constitucional. 

 O sucessor de Jânio Quadros era o vice-presidente João Goulart, herdeiro político de 

Getúlio Vargas. Jango, acusado de tentar implantar no Brasil uma república sindicalista, 

também era acusado de ter vínculos com o comunismo internacional e representava uma 

ameaça para os militares de direita e para outros setores anticomunistas que apoiaram Jânio, 

com o objetivo de quebrar a hegemonia da aliança PTB-PSD.  

 João Goulart fez uma viagem à China, numa missão oficial do governo. Enquanto isso, 

três ministros militares se pronunciaram contra sua posse e até contra seu retorno ao Brasil. 

Tratava-se de uma violação da Constituição, que previa a posse do vice-presidente, em caso 

de afastamento do presidente. Houve exaltação de ânimos populares. Os partidos de esquerda 

e centro-esquerda aliados aos sindicatos e ao movimento estudantil foram às ruas. 

 No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, com o apoio da população e do 

comando do III Exército criou a “Rede da Legalidade” e ameaçou ir para a luta armada para 

garantir o cumprimento da Constituição. Brizola, que além de correligionário, era cunhado de 

Jango. 

 Essa foi uma nova tentativa de golpe dos militares frustrada pela “Rede da 

Legalidade”. 

 Depois disso, o Congresso, por meio de uma emenda à Constituição, criou o 

parlamentarismo, ou seja, Jango ia assumir a presidência, mas o governo seria exercido por 

um primeiro-ministro indicado pelo presidente e aprovado pelo Congresso. 

 A posse de Jango aconteceu em 7 de setembro de 1961, sendo que em 6 de janeiro de 

1963 um plebiscito promovido pelo governo restabeleceu o presidencialismo com o apoio de 

74% dos votantes. Jango se sentiu fortalecido e lançou o Plano Trienal, programa de 

estabilização e de crescimento econômico do ministro do Planejamento Celso Furtado. 
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 Ainda em 1963 João Goulart enviou ao Congresso o Programa das Reformas de Base, 

com projetos de reforma agrária, tributária, urbana, bancária e educacional. Aprovou o 

Estatuto do Trabalhador Rural (direitos trabalhistas no campo), apoiou a fundação da 

Confederação dos Trabalhadores Agrícolas (Contag) e determinou maior rigor no controle das 

remessas de lucros pelas empresas estrangeiras e também criou o 13º salário. 

 Goulart tinha o apoio de alguns governadores, sindicalistas dirigidos pelo Comando 

Geral dos Trabalhadores, CGT (operariado urbano), o PTB, o PCB, a UNE e outros grupos 

menos expressivos. As Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião, também o 

apoiavam, mas o pressionavam para que tomasse medidas mais radicais. 

 Havia os grupos que não apenas faziam oposição ao governo, mas queriam na verdade 

derrubar o governo. Tratava-se de associações patronais, algumas entidades novas do 

empresariado, como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), o Instituto Brasileiro 

de Ação Democrática (IBAD) e o grupo Tradição, Família e Prosperidade (TFP).  

 O IPES e o IBAD faziam as críticas ao governo e produziam materiais de propaganda 

negativa e articulando vários setores da sociedade que eram contra o trabalhismo e 

anticomunistas. 

 O IPES foi fundado no início de 1962 pelo general Golbery do Couto e Silva e 

concentrou-se, inicialmente, em produzir um discurso antigovernamental e antirreformista 

com a intenção de formar uma nova elite política e ideologicamente orientada para uma 

modernização conservadora do capitalismo brasileiro. 

 O IBAD, fundado antes do início do governo Goulart, mas também orientado pelo 

anticomunismo e antirreformismo, foi bastante atuante na campanha eleitoral de 1962, quando 

os conservadores apostaram alto para deter o avanço da esquerda pela via eleitoral. Como o 

resultado não foi favorável, devido ao crescimento do PTB, o IBAD passou a utilizar outra 

estratégia antigovernista, que era o golpismo. 

 O IPES e o IBAD eram financiados pela CIA e foram fundamentais para articular os 

diversos setores que tinham interesse no golpe, grandes empresários, representantes do capital 

multinacional, setores da classe média, sindicalistas anticomunistas e lideranças militares 

conservadoras. Essa articulação possibilitou a articulação de um discurso anticomunista 

coeso, embora ideologicamente difuso, com o objetivo de assumir o controle do Estado. 

(Napolitano, 2014). 

 Outro aspecto que é importante destacar e que Napolitano (2014) chama a atenção, é o 

fato de que a corrupção, que era quase sempre atribuída ao chamado “populismo de 

esquerda”, e a incompetência administrativa e a fraqueza pessoal da liderança de Jango, tido 
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como um refém dos “radicais” contribuíam para completar o discurso que procurava 

desqualificar e desestabilizar o governo 

 Também havia o interesse no afastamento de Goulart de alguns governadores como 

Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos Lacerda, da Guanabara e Adhemar de Barros, de 

São Paulo e partidos políticos como a UDN e setores do PSD. Além desses grupos, havia as 

Forças Armadas e a Embaixada norte-americana que garantia apoio a um possível golpe de 

Estado e se fosse necessário a intervenção.  

 A grande imprensa brasileira, que era tradicionalmente ligada à linha liberal-

conservadora, acreditava que o país caminhava para o comunismo e que a subversão estava 

começando na própria presidência da República. Deste modo, a luta pelas reformas seria 

apenas uma desculpa para subverter a ordem social e para ameaçar a propriedade e economia 

de mercado, na concepção da imprensa liberal, que reverberava o discurso anticomunista da 

Guerra Fria. 

 O reformismo dos “demagogos”, como eram chamados os trabalhistas e socialistas, 

seria a porta de entrada para totalitarismo comunista, cabendo ao Estado defender os valores 

“cristãos e ocidentais” e também ajudar o capital multinacional, o elo material do Brasil com 

o Ocidente. 

 Os conservadores legalistas acreditavam cada vez menos que seria possível isolar 

politicamente o presidente das forças de esquerda. Passou-se a disseminar a tese do “golpe 

preventivo”, ou seja, era preciso que a direita assumisse o controle do país para evitar um 

golpe da esquerda, que estaria em gestação. 

 Napolitano (2014) explica que esse suposto golpe da esquerda consistiria em silenciar 

o Congresso Nacional e impor as reformas por decreto presidencial, ou através de uma nova 

Constituinte que reformaria a Constituição de 1946. O discurso da direita não era tão 

desprovido de verossimilhança, porque brizolistas (partidários de Brizola) e ligueiros 

(militantes das Ligas Camponesas) apostavam nessas duas soluções, no entanto, Goulart não 

pretendia tomar a iniciativa de um golpe de Estado para impor as reformas por decreto. 

 Assim um golpe da direita seria meramente reativo, em legítima defesa da democracia 

e dos valores “ocidentais e cristãos” contra os “radicais” da esquerda. 

 Até 1964 as forças armadas estavam divididas em oficiais golpistas, que apostaram em 

um golpe sem construir uma hegemonia mais sólida junto à alta oficialidade, que eram 

anticomunistas, mas não defendiam necessariamente um golpe contra o presidente, havia um 

pequeno número de generais que eram ideologicamente ligados ao nacionalismo de esquerda 

e uns poucos oficiais comunistas que ocupavam postos políticos de comando no Governo 
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Goulart. Entre sargentos, cabos e soldados da Marinha e do Exército, cresciam as 

organizações de base e a mobilização em prol das reformas de base. Nestes segmentos, o 

nacionalismo revolucionário brizolista era a principal influência. 

 Concordamos com Napolitano (2014) quando ele afirma que a historiografia tem 

mostrado que os reformistas e as esquerdas em geral não foram meras vítimas da história e de 

golpistas maquiavélicos, pois os golpistas de alimentaram dos erros e indecisões dos 

reformistas e esquerdistas. No entanto, os erros políticos e o discurso radical das esquerdas, 

que muitas vezes não tinha base social para ser posto em prática não devem encobrir o fato de 

que o golpe de Estado foi um projeto complexo, errático e multifacetado de poder, mas ainda 

assim um projeto. 

 No começo de 1964 a política brasileira sai dos limites institucionais e vai para as 

ruas. À essa politização das ruas, somou-se a ação de grupos de pressão (empresários e 

lideranças de diversos tipos) e de movimentos sociais e a politização dos quartéis. 

 Também é importante ressaltar o envolvimento dos norte-americanos com o golpe de 

1964. Desde 1959 que estes acompanhavam o processo politico e social brasileiro, de olho 

nas Ligas Camponesas. A miséria existente no Nordeste brasileiro alimentavam as ideias de 

revolução e poderia se transformar numa nova Sierra Maestra. 

 Os EUA queriam um golpe de Estado com um ar de legalidade Tinham um plano com 

um grupo conspirador: a ação seria brasileira e o apoio logístico e diplomático ficaria a cargo 

dos norte-americanos. Organizou-se a “Operação Brother Sam”, composta de uma força naval 

de caráter logístico e de apoio militar tático, para evitar a caracterização de uma intervenção 

direta (Napolitano, 2014).   

 O golpe militar foi muito além da rebelião dos quartéis, além do desfile de tropas nas 

ruas e do voo rasante de aviões. Teve tudo isso e mais um pouco e envolveu muitos outros 

aspectos e foi gestado muitos anos antes com o apoio de vários grupos descontentes com os 

rumos que o país estava tomando (Napolitano, 2014). 

 

2.2– O golpe civil-militar de 1964  

 

 Jango convocou os trabalhadores para um grande comício na Central do Brasil, no Rio 

de Janeiro em 13 de março de 1964, em apoio às Reformas de Base. A reação das oposições 

foi realizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 19 de março, que levou 

milhares de pessoas ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Houve também uma 

manifestação semelhante no Rio de Janeiro. 
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 Em 31 de março de 1964 João Goulart participou de um evento na Associação dos 

Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar em comemoração à posse da nova diretoria. A 

solenidade aconteceu no auditório do Automóvel Clube, no Rio de Janeiro. A Associação 

estava completando quarenta anos e os diretores decidiram homenagear o presidente João 

Goulart, que era o convidado de honra. 

 Ferreira e Gomes (2014) destacam que em circunstâncias normais não haveria 

problema o comparecimento do presidente, pois era tradição homenagear autoridades públicas 

nessas ocasiões. No entanto, o país vivia uma grave crise militar, então assessores próximos a 

Goulart acreditavam que seu comparecimento à solenidade seria uma insensatez. O problema 

seria a presença do presidente falando diretamente com os subalternos, passando por cima de 

toda a cadeia de comando. Até mesmo militares legalistas e reformistas eram contrários a ida 

do presidente ao evento, pois essa atitude que poderia ser interpretada como um ato que dava 

continuidade à discussão sobre a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas, sobretudo 

depois da rebelião dos marinheiros ocorrida em 23 de março de 1964.  

 Os marinheiros e fuzileiros da Marinha de Guerra foram convidados para comparecer 

ao auditório do Ministério da Educação para assistir a um clássico do cinema mundial, que era 

O encouraçado Potemkin, de Eisenstein. O filme foi interrompido várias vezes para que um 

funcionário do Ministério explicasse a situação econômica, política e social da Rússia 

czarista, fazendo estabelecendo algumas relações com a conjuntura brasileira do momento. 

Houve indignação do ministro da marinha, Sérgio Mota, ao saber o que tinha acontecido. 

 Na mesma semana, soldados e marinheiros iriam se reunir para comemorar o segundo 

aniversário de fundação da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil 

(AMFNB), conhecida também como Fuzinalta. A ideia era realizar uma festa na sede da 

Petrobras, junto com os trabalhadores da empresa para apoiarem a nacionalização das 

refinarias, mas também se posicionar em relação a demandas antigas dos fuzileiros e 

marinheiros. O ministro da marinha Silvio Mota tinha a intenção de impedir a comemoração e 

emitiu uma ordem de prisão de 12 dirigentes da Associação, por terem se reunido no 

Sindicato dos Bancários para preparar o evento, descumprindo ordens. No entanto, um grupo 

de sindicalistas sugeriu aos Marinheiros que a comemoração fosse realizada no Sindicato dos 

Metalúrgicos, no Rio de Janeiro e a proposta foi aceita.  

 Os marinheiros e fuzileiros da Marinha de Guerra tinham várias reivindicações não 

atendidas, tais como melhoria das condições de trabalho, aumento salarial, revisão dos 

regulamentos, melhoria da alimentação, entre outros. Também apoiavam as reformas de base 

propostas pelo presidente João Goulart.  
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 No dia do evento, compareceram cerca de 2 mil marinheiros no prédio do Sindicato 

dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Como sabiam que haveria discursos com fortes críticas 

ao governo, os comandantes da Marinha fizeram de tudo para impedir que o evento 

acontecesse, com uma mensagem bastante clara de que as reivindicações seriam atendidas, 

mas o governo não toleraria de forma alguma qualquer ato de indisciplina militar, o que não 

foi ouvido e os marinheiros decidiram realizar o evento à sua maneira. 

 O presidente João Goulart foi convidado, mas não compareceu porque estava 

descansando com sua família em sua fazenda em São Borja. 

 Diante da situação, o que deveria ser uma festa, acabou se transformando numa 

rebelião, pois além das antigas reivindicações não atendidas, a atitude arbitrária do ministro 

proibindo o evento e a prisão dos 12 dirigentes da Associação, fez com que os ânimos se 

exaltassem. Fuzileiros navais encarregados de reprimir o movimento acabaram aderindo a ele. 

 Após um acordo com os amotinados, Jango ordenou a prisão destes, enquanto foi 

preparada a anistia num ato contínuo.  

 Essa rebelião dos fuzileiros e marinheiros contribuiu de maneira significativa para que 

alguns membros das forças armadas indecisos sobre como se posicionar em relação a um 

possível golpe. Napolitano (2014) explica que os soldados e marinheiros transformaram os 

últimos dias de março num prelúdio revolucionário que influenciava os membros do alto 

escalão ainda indecisos sobre a derrubada de João Goulart. O historiador esclarece ainda que é 

consenso na historiografia que esse episodio convenceu os oficiais que ainda estavam 

hesitantes, de que o próprio governo era patrocinava a sublevação dosa quartéis e a quebra de 

hierarquia militar. 

 No discurso feito no Automóvel Clube, Jango disse que não era comunista, mas sim 

um nacionalista e que a crise em que o país se encontrava tinha sido provocada por uma 

minoria de privilegiados e inimigos da democracia, e que estes recorriam aos sentimentos 

católicos do povo, misturando religião e política. Falou de outros temas, mas o que mais 

chamou a atenção foi o da crise militar. Jango falou que a hierarquia militar deveria se basear 

no respeito mútuo entre comandantes e comandados, o que chocou os oficiais das Forças 

Armadas, já que a hierarquia militar exige obediência. Com essas palavras de Jango, a crise se 

agravou ainda mais. 

 O Jornal do Brasil de 30 de março de 1964 noticiou num editorial na primeira página 

que o presidente João Goulart, ao violar os códigos militares, se encontrava na ilegalidade. 

 A atitude de Goulart concedendo anistia aos fuzileiros e marinheiros amotinados 

durante a rebelião, era algo inconcebível na hierarquia militar e a participação do presidente e 
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o discurso no evento do Automóvel Clube desagradaram tanto os militares, inclusive aqueles 

dos setores que defendiam a legalidade e o próprio Jango, que se passou a acreditar que ele 

não apenas tolerava, mas incentivava a indisciplina militar. 

 Assim, as Forças Armadas depõem o presidente e assumem o poder, instaurando desde 

o primeiro momento um novo modelo político de caráter autoritário, ocupando com soldados 

e tanques as principais ruas e avenidas de todo o país.  

 Os jornais e revistas dos dias seguintes ao golpe dão uma pista a respeito de como a 

imprensa se posicionou, de uma maneira geral, a favor da intervenção militar e da deposição 

do presidente João Goulart. Esses veículos de comunicação falam em nome da democracia, da 

ordem e contra a subversão, acreditando que o poder passando para o controle dos militares 

iria resolver vários problemas existentes no país. A maioria dos textos não demonstra 

hesitação em apoiar a ação militar, sem qualquer previsão sobre a repressão que se 

intensificaria depois do golpe. 

 A manchete da primeira página do Jornal O Globo, um dia após o golpe, 02 de abril de 

1964 diz o seguinte: “Fugiu Goulart e a Democracia está sendo restabelecida: empossado 

Mazzili na Presidência”. O Editorial do jornal tem o título “Ressurge a Democracia”. 

 O título do Editorial afirma que o Brasil vive dias gloriosos porque os patriotas se 

uniram independente de vinculações políticas, simpatias ou de opiniões sobre problemas 

isolados para salvar o que é essencial, que é a democracia a lei e a ordem. É dito que graças à 

decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que obedientes a seus chefes demonstraram a 

falta de visão dos que tentaram destruir a hierarquia e a disciplina, que o Brasil se livrou do 

governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos que são contrários à sua vocação 

e tradições  e que a legalidade não poderia ser a garantia da subversão, escora de agitadores e 

anteparo da desordem. Diz ainda que o Congresso vai dar o remédio constitucional à situação 

vigente para que o país continue sua marcha em direção ao seu grande destino sem que os 

direitos individuais sejam afetados e sem que o poder do Estado volte a ser usado em favor da 

desordem, da indisciplina e de tudo aquilo que estava a levar o país à anarquia e ao 

comunismo. 

 O texto do Editorial prossegue, enfatizando que as Forças Armadas tomaram para si a 

tarefa de restituir a integridade da nação, que não foi um movimento partidário, que quando o 

presidente João Goulart desprezou a disciplina de um dos ramos das Forças Armadas, que é a 

Marinha de Guerra, ele saiu dos limites da lei e perdeu como consequência, o direito de ser 

considerado um símbolo da legalidade e suas palavras no Automóvel Clube o vincularam de 

maneira definitiva aos adversários da democracia e da lei. O Jornal O Globo atribui o 
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movimento aos anseios do povo que eram de paz, tranquilidade e progresso, que eram 

impossibilitados graças a ação subversiva que era orientada pelo Palácio do Planalto.  

 A mensagem do texto é clara: as Forças Armadas agiram para acabar com a subversão 

e restaurar a ordem no país. Também demonstra que o afastamento de Goulart, em nome da 

democracia, a justiça e a harmonia social iria se iniciar quando o Congresso Nacional votasse 

de forma rápida medidas importantes para o país. Acreditamos que nem a imprensa nem 

muitos apoiadores do golpe tinham a real dimensão do que o Brasil enfrentaria com a 

consolidação do regime militar. 

 A Folha de São Paulo do dia 1º de abril de 1964 traz a manchete: “II Exército domina 

o Vale do Paraíba”.  

 O Jornal O Estado de Minas, edição do dia 02 de abril de 1964 noticiou o seguinte: 

“Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados o governador do estado e chefes 

militares. O ponto culminante das comemorações que ontem fizeram em Belo Horizonte, pela 

vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, a concentração popular 

defronte ao Palácio da Liberdade. Toda área localizada em frente à sede do governo mineiro 

foi totalmente tomada por enorme multidão, que ali acorreu para festejar o êxito da campanha 

deflagrada em Minas (...), formando uma das maiores massas humanas já vistas na cidade”. 

 O Jornal do Brasil, edição do dia 1º de abril de 1964 questiona: “Golpe? É crime só 

punível pela deposição pura e simples do Presidente. Atentar contra a Federação é crime de 

lesa-pátria. Aqui acusamos o Sr. João Goulart de crime de lesa-pátria. Jogou-se na luta 

fraticida, desordem social e corrupção generalizada”. 

 O Editorial de “O Povo”, de Fortaleza – Ceará, do dia 03 de abril de 1964 diz: “A paz 

alcançada. A vitória da causa democrática abre o País a perspectiva de trabalhar em paz e de 

vencer as graves dificuldades atuais. Não se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva 

seja toldada, que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o querem as Forças Armadas, assim o 

quer o povo brasileiro e assim deverá ser pelo bem do Brasil”.  

 O que foi visto em muitas cidades do país foram tropas de soldados e aviões das 

Forças Armadas, indicando que os militares estavam assumindo o controle. Desde o primeiro 

instante houve prisões e violência.  

 

2.3- O golpe civil-militar de 1964 no Rio Grande do Norte 

 

 A década de 1960 no Rio Grande do Norte também foi marcada por uma ebulição 

política e cultural assim como em muitas partes do Brasil. Fora eleito governador do estado 
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Aluízio Alves, derrotando Djalma Marinho e para prefeito de Natal, Djalma Maranhão. As 

eleições para governador e prefeito tiveram apoio de forças progressistas numa campanha que 

obteve a participação de trabalhadores, intelectuais e estudantes. 

 Costa (1996) explica que Djalma Maranhão, que já tinha sido comunista, foi eleito 

uma frente de esquerda: 

“Eleito por uma frente de esquerda, Maranhão, ex-

comunista que se tornara um ferrenho nacionalista 

(integra a Frente Parlamentar Nacionalista quando 

deputado federal em 1958) compõe seu secretariado com 

representantes dos partidos e organizações que 

integraram a Frente que o elegeu e entre eles, o Partido 

Comunista.”
6
 

 

 Já Aluísio Alves eleito também pela Frente, rompeu com esta em 1962 pelas 

divergências crescentes com Djalma Maranhão e por assumir posições pró-americanas, 

inclusive viabilizando convênios através da Aliança Para o Progresso. Com o rompimento, 

assumiu posições cada vez mais de direita, reprimindo duramente manifestações populares e 

em 1964 foi um dos primeiros governadores a aderir ao golpe e instaurar inquéritos policiais 

militares. (Costa, 1996) 

 Natal passou por uma das administrações mais democráticas de sua história e o 

prefeito Djalma Maranhão, mesmo com algumas dificuldades financeiras, criou um dos 

maiores programas de Educação Popular do país 

 

O prefeito, com bastante dificuldade econômica realizava 

sua administração priorizando os programas de 

alfabetização popular, conscientização política e 

democratização da cultura, que eram executados através 

da campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler” e da Diretoria de Documentação e Cultura. 

 (Galvão, 1994, p.3) 

 

    A campanha do prefeito Djalma Maranhão que tinha o apoio de professores primários, 

lideranças estudantis e professores universitários obteve aceitação e repercussão nacional, 

mostrando viável e vitoriosa na busca pela erradicação do analfabetismo e incentivo à leitura. 

                                                           
6
 A respeito do Partido Comunista no Rio Grande do Norte, ver  COSTA, Homero de 

Oliveira. O partido comunista no Rio Grande do Norte: 1945-1964. Caderno de História. 

Natal: CCHLA: EDUFRN, v.3, n.1, p.51-81, jan/jun.1996. 
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 Quando o Golpe foi deflagrado, em abril de 1964, o prefeito Djalma Maranhão 

assumiu o que considerava ser a defesa da democracia e publicou uma nota nos meios de 

comunicação em apoio ao Presidente da República João Goulart e declarou que a Prefeitura 

de Natal tornava-se o “quartel general da legalidade e da resistência” (Galvão, 1994, p. 4) 

 Essa afirmação contida na nota escrita pelo prefeito irritou os militares e foi 

interpretada como ameaça e mobilização para a resistência popular. 

 Na Prefeitura encontravam-se apenas algumas lideranças estudantis, sindicais e 

assessores do prefeito que estavam apreensivos com as notícias que começavam a se espalhar. 

 Claro estava que o prefeito Djalma Maranhão pelas suas convicções e posição política 

não apoiava a ação de militares e tanto ele quanto seus assessores, correligionários e pessoas 

próximas de seu governo pagaram caro por isso. A atuação dos militares no Rio Grande do 

Norte a partir do Golpe de 1964 foi responsável pelo desmonte da maior campanha de 

Educação Popular da história do nosso estado, além de prender, torturar e matar potiguares. 

 O contexto em que Natal estava inserida quando aconteceu o Golpe é frequentemente 

desconhecido pela maioria da população, que sequer ouviu falar das ações do prefeito Djalma 

Maranhão e da campanha “De Pé no Chão também se Aprende a Ler”, das bibliotecas 

volantes e dos polos de cultura, implementados em sua administração. 

 Os militares chegaram à Prefeitura e Djalma e seus assessores passaram por momentos 

de tensão, desde o instante em que uma patrulha do Exército invadiu o prédio. O oficial que 

comandava a patrulha abriu a porta do gabinete do prefeito com um chute e gritou: “Acabou a 

baderna! Pra fora, comunistas, filhos da puta!” (Góes, 1999, p.182). Djalma foi preso, junto 

com seus assessores, foi decretado o seu Impeachment
7
 e de seu vice-prefeito e a prefeitura 

foi assumida pelo Almirante Tertius Pires Rabelo. 

 Juliano Siqueira, militante do PCBR, conta logo que o Golpe aconteceu em Natal, a 

situação era angustiante, tropas do Exército nas ruas, prisões, cancelamento de aulas, voos 

rasantes de aviões militares, correria. O medo começava a se espalhar no estado: 

 

“Logo que houve o golpe, começam as torturas e a 

repressão. As aulas do Atheneu foram canceladas. 

Fizemos uma passeata em frente ao Atheneu, as forças 

repressoras já combateram e receberam ordens de atirar, 

mas ninguém atirou. Mandaram tropas para outras 

cidades do Rio Grande do Norte. Às dezoito horas 

resolvemos ir para casa e a cidade ficou sem luz nas ruas, 

tudo apagado, escuro. Soldados andavam na rua e onde 

                                                           
7
 Os mandatos foram devolvidos em dezembro de 2014 através de uma proposta do vereador de Natal George 

Câmara. 
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havia duas ou três pessoas, os soldados dispersavam. Em 

casa, no rádio, tocavam músicas marciais, nacionais e as 

notícias diziam que o presidente João Goulart abandonou 

o país e Ranieri Mazzilli assumiu o governo para entregar 

aos militares”.
8
 

 

 Estima-se que no dia 1º de abril de 1964 foram presas 200 pessoas em Natal, entre 

estudantes, intelectuais e artistas e 100 pessoas em Mossoró
9
. Não houve resistência imediata 

ao golpe, nem aqui no Rio Grande do Norte e nem em qualquer outro estado do Brasil. Os 

militantes ficaram perplexos com o que aconteceu. Levaram algum tempo para se organizar e 

decidir resistir. Muitas organizações ficaram desarticuladas vinte meses, para então 

começarem a reagir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Depoimento concedido à DHnet e contido no DVD Juliano Siqueira. 

9
 Informação de Juliano Siqueira em seu depoimento no DVD organizado pela DHnet. 
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3- - ORGANIZAÇÕES DE ESQUERDA NO BRASIL A PARTIR DE 1960 

 

 Para se compreender como funcionavam as organizações de esquerda no pós-64, é 

preciso considerar vários aspectos da conjuntura nacional e internacional, pois pensá-las fora 

do contexto em que foram produzidas leva a incompreensão de suas ideias e ações, sobretudo 

no que diz respeito à luta armada. 

É preciso levar em conta as circunstâncias históricas internacionais e nacionais que 

influenciaram os militantes de esquerda, a encararem a luta pela Revolução, após o golpe a 

resistência e entre alguns grupos a luta armada. Estavam em curso inúmeras revoluções de 

libertação nacional, como por exemplo, a Revolução Cubana (1959), a independência da 

Argélia (1962) e estava acontecendo a Guerra do Vietnã. O êxito militar dessas revoluções é 

fundamental para compreender as ideias contestadoras durante os anos 60, já que povos 

subdesenvolvidos estavam se rebelando contra as grandes potências, com o objetivo de criar 

um mundo novo e a Revolução Cubana, de modo especial, significava uma esperança para os 

revolucionários da América Latina inclusive no Brasil. 

 Muitas organizações de luta armada, influenciadas pela Revolução Cubana, seguiam a 

orientação do “foquismo” (o foco guerrilheiro). Gorender (2014) explica que as esquerdas 

brasileiras tiveram contato com a teoria do foco através dos escritos de Che Guevara, como 

“A guerra de guerrilhas” (1960) e de Régis Debray “Revolução na revolução?”, um folheto de 

1967. O autor afirma que a teoria do foco consistia na afirmação da existência de condições 

objetivas que contribuiriam para o triunfo da revolução nos países americanos, pois Che dizia 

que essa revolução seria continental e socialista, passando por cima de diferenças nacionais e 

secundárias. Também seria necessário haver condições subjetivas, como diz o marxismo, que 

seria a vontade de realizar a revolução pelas forças sociais que seriam beneficiadas por ela. 

Essas condições subjetivas poderiam ser criadas ou completadas rapidamente pela ação de um 

foco guerrilheiro, que teria início com homens atuando entre os camponeses de uma região 

que oferecesse condições de defesa contra ataques do exército, e numa segunda etapa, colunas 

guerrilheiras se deslocariam da região inicial, levando a luta armada a outras regiões 

formando um exército capaz de derrotar o inimigo. Para ou autor, o foquismo trouxe algo que 

o singularizou, que foi a ideia da primazia do fator militar sobre o fator politico, da prioridade 

do foco guerrilheiro sobre o partido. 

Além do foquismo, outra tendência era influência do pensamento chinês, que era a 

guerra popular. Nesta concepção, o fator militar estaria subordinado ao fator político. O 

exército guerrilheiro devia estar sob a direção absoluta do partido comunista, que precede a 
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guerrilha e esta só se desenvolve mediante o trabalho político entre os camponeses, na 

perspectiva da “guerra popular prolongada”.  A concepção chinesa defendia a revolução em 

duas etapas e a tese da aliança com a burguesia nacional na etapa da revolução anti-

imperialista e antifeudal. 

É importante lembrar que o pensamento comunista fazia reflexões sobre as experiências 

ocorridas. Questionava-se entre as esquerdas, o modelo soviético de socialismo, implantado 

com a Revolução Russa de 1917, que era considerado burocrático e acomodado à ordem 

internacional estabelecida, incapaz de levar às condições necessárias para se chegar ao 

comunismo de fato. Para muitos jovens do mundo inteiro, o processo da chamada Revolução 

Cultural e Proletária a partir de 1966 na China, parecia uma resposta a esse burocratismo 

russo. (Ridenti, 2010) 

 Além dessas revoluções em curso, eclodiram vários movimentos de protesto e 

mobilização política em várias partes do mundo afora, principalmente em 1968, tais como 

manifestações nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, a contracultura, os hippies, a 

Primavera de Praga, entre outros, congregando sentimentos e práticas de rebeldia contra a 

ordem e buscando uma nova ordem através da revolução.  

Embora esses fatores internacionais tenham influenciado significativamente nas lutas 

das esquerdas brasileiras nos anos 60, foram principalmente aspectos nacionais que marcaram 

essas lutas. O golpe de 1964 interrompeu o processo de democratização social e política 

através da mobilização popular pelas Reformas de Base, que visavam uma melhor 

distribuição da riqueza e dos direitos dos brasileiros. O golpe freou as reivindicações de 

operários, camponeses, estudantes e militares de baixa patente, que ameaçavam a ordem 

vigente a partir de sua politização.  

 Quando aconteceu o golpe, muitos militantes de esquerda ficaram perplexos,  pegos de 

surpresa, já que havia essa mobilização pela busca dessas reformas antes de 64 e justamente 

com a presença marcante das esquerdas, especialmente do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), que tinha a atuação consentida pelo governo do presidente João Goulart. Muitos 

militantes atribuíram a derrota a erros de dirigentes dos partidos de esquerda, que não se 

prepararam para resistir. Muitos grupos de esquerda passaram a fazer sua autocrítica, 

buscando compreender o que deu errado e como iriam agir dali por diante. 

 Assim, começam a surgir, em vários grupos de esquerda a ideia de uma resistência 

mais eficaz contra a ditadura, a necessidade de se criar um movimento revolucionário, que 

fosse capaz de acabar com o imobilismo e se impor através de armas, à truculência dos 

militares, não apenas para restabelecer a Democracia, mas para lutar pela superação do 
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capitalismo, embora tenham existido muitas divergências nas concepções das organizações de 

esquerda. 

 A maioria das organizações que existiram a partir da década de 1960 seguia 

orientações de cunho marxista. Quase todas surgiram a partir de cisões ou subdivisões do 

PCB (Partido Comunista Brasileiro). 

 Havia inúmeras divergências na linha política que correspondiam a três ordens de 

questão – e este aspecto é de extrema relevância, pois é a partir dessas questões que cada 

organização vai decidir sobre a sua maneira de atuação, optando ou não pela luta armada – 

quais sejam: o caminho estratégico para se chegar às transformações que seriam necessárias 

para a sociedade brasileira, qual tática deveria ser aplicada para se atingir os objetivos 

definidos e o programa de cada organização. (Brasil Nunca Mais, Perfil dos Atingidos, 1985) 

 A primeira grande coordenada que dividiu posições dentro das esquerdas de maneira 

geral e das armadas em particular foi com relação ao caráter atribuído à revolução brasileira. 

Na versão mais tradicional e difundida que era a do PCB, que seguia as orientações do VI 

Congresso da III Internacional Comunista, e previa a revolução em duas etapas: uma que 

deveria ser “burguesa” ou de “libertação nacional”, que unindo várias classes sociais 

progressistas com o intuito de desenvolver as forças produtivas, implicaria em superar os 

entraves impostos ao desenvolvimento nacional pelas relações feudais existentes no campo, 

como também pela presença do imperialismo na economia. Ridenti (2010) enfatiza que 

muitas organizações de luta armada mantiveram esse pensamento, com poucas alterações, tais 

como a ALN (Ação Libertadora Nacional), que era a favor de uma luta pela libertação 

nacional. No entanto, a ALN não concordava com o PCB, que defendia, embora não de forma 

explícita, que a condução do processo revolucionário fosse feita pela burguesia nacional. Para 

a ALN sob a direção de Carlos Marighela, os grupos guerrilheiros identificados com operários 

e camponeses deveriam impulsionar a revolução. Assim, várias organizações de esquerda 

armada defendiam que primeiro deveria acontecer a etapa democrático-burguesa da revolução 

brasileira.  Entretanto organizações como VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), VAR-

Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), POC (Partido Operário Comunista), 

PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores) e MR-8 /DI-GB (Movimento 

Revolucionário 8 de outubro) e outras que eram herdeiras da POLOP
 

(Organização 

Revolucionária Marxista Política Operária) antes de 1964, defendiam a ideia de que a 

revolução deveria ser imediatamente socialista, sem qualquer aliança com a burguesia, que já 

estaria no poder, e que havia uma integração entre a burguesia nacional, os imperialistas e os 

latifundiários.  
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 Outra coordenada era a forma de organização que estas pretendiam seguir. As opiniões 

divergiam quanto à necessidade ou não de se estruturar um partido nos moldes marxistas-

leninistas clássicos, para fazer a revolução, que partiria da guerra de guerrilhas no campo e 

das ações armadas nas cidades. Entre as organizações que a defendiam, estavam o PCBR 

(Partido Comunista Brasileiro Revolucionário), a ALA (Ala Vermelha), o PRT e o POC. Para 

esses grupos, o Partido deveria coordenar a guerrilha rural com a luta armada urbana e com as 

ações de massas nas cidades e no campo, guiando o processo revolucionário.   

 O que também dividia as esquerdas eram as formas de luta a serem utilizadas no 

combate à ditadura dentro do processo revolucionário. Enquanto o PCB continuava mantendo 

a proposição da via pacífica para o socialismo, outras organizações defendiam a luta armada 

como enfrentamento, mas divergiam sobre a maneira como deveria acontecer. Apenas o 

PORT ficou preso exclusivamente à tradição bolchevique de insurreição das massas 

trabalhadoras, se distanciando das ideias guerrilheiras.  Já o PC do B (Partido Comunista do 

Brasil) e a AP (Ação Popular) defendiam a “guerra popular prolongada” com o “cerco das 

cidades pelo campo” e se abstiveram de ações armadas nas cidades. 

 Os grupos que defendiam a guerrilha rural se dividiam entre o guevarismo e o 

maoísmo, com posições híbridas entre eles.  

 Embora houvesse divergências sobre como a luta contra a ditadura deveria ser 

empreendida, havia pressupostos gerais que eram compartilhados pelas esquerdas. De 

maneira geral concluíam que a economia brasileira vivia um processo irreversível de 

estagnação e que não haveria alternativa de desenvolvimento enquanto o país estivesse 

submetido ao imperialismo. Assim, era fundamental derrubar a ditadura e expulsar os 

imperialistas, que impediam o desenvolvimento das forças produtivas. 

 Assim, dadas as condições objetivas para a revolução brasileira, faltando somente as 

condições subjetivas, que seriam romper com o imobilismo do PCB e de outras organizações 

de esquerda até 1964. Fazia-se necessário surgir uma vanguarda para liderar a revolução, 

organizando primeiro a guerrilha rural num processo de luta armada, que seria longo e seria 

constituído de várias etapas, inclusive com a mobilização das massas trabalhadoras rurais e 

urbanas. As ações armadas nas cidades serviriam para treinar guerrilheiros e levantar fundos 

para iniciar a guerrilha rural e com o tempo essas ações urbanas serviriam também como 

forma de propaganda armada da revolução e como meio de sustentar o funcionamento 

clandestino de diversas organizações. (Ridenti, 2010) 

 As divergências no campo das ideias têm início quando o PCB proclama a defesa de 

uma transição pacífica ao socialismo e com o “apoio de uma parcela da burguesia brasileira”. 
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A partir daí e em 1968 com o advento do AI-5 (1968), a necessidade de um combate mais 

extremo passa a ter um papel preponderante para muitas organizações de esquerda. 

 A respeito das cisões das organizações de esquerda e o surgimento de novas 

organizações, Silva (sem data) deixa claro que seria um erro afirmar que as cisões seriam o 

resultado exclusivamente da luta pelo poder, mas também não se deve negar que em 

determinados momentos essa luta pelo poder aparece como questão central.  

 Concordamos com o autor nesse sentido e enfatizamos que eram as ideias que 

norteavam as organizações de esquerda. Estas agiam a partir do que era pensado, discutido e 

planejado através do que liam e que ouviam, com uma linha estratégica pensada, traçada. O 

processo não acontecia de forma aleatória ou meramente impulsiva.  

 

3.1- Organizações de esquerda após o golpe civil-militar de 1964 e a luta armada 

 

A grande maioria das organizações de esquerda que defendiam a luta armada surgiram 

e se articularam após o golpe de 1964. Antes do golpe, haviam o PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), desde 1922, a AP (Ação Popular) e a POLOP (Política Operária). A partir dessas 

organizações, sobretudo do PCB, vão surgir muitas outras com suas próprias ideias e 

estratégias de combate à ditadura. 

 O PCB (Partido Comunista Brasileiro) foi fundado em março de 1922 em Niterói, Rio 

de Janeiro, e tinha o objetivo de realizar no Brasil a revolução proletária, que substituísse a 

sociedade capitalista pela sociedade socialista. Entre os seus fundadores estão operários e 

intelectuais sob a influência do anarquismo. Só esteve sob legalidade durante três momentos 

de sua existência: dois rápidos momentos na década de 20 e outro momento, de dois anos no 

final da Segunda Guerra Mundial (1945-1947). Portanto, a maior parte de sua existência, 

assim como todas as organizações de esquerda depois de 1964, foi na clandestinidade. (Brasil 

Nunca Mais, Perfil dos Atingidos, 1985). 

  O PCB existiu como agrupamento marxista praticamente único entre 1922 e o início 

da década de 60, quando uma cisão interna dá origem ao PC do B, enquanto surgem ao 

mesmo tempo a AP (Ação Popular), de origem cristã e a POLOP (Organização 

Revolucionária Marxista Política Operária).  

 Em 1962 aconteceu a primeira divisão do PCB, que criou o PC do B, resultando em 

duas forças partidárias com uma linha política claramente diferente. Essa cisão se originou a 

partir da reação de militantes e dirigentes do partido a respeito das revelações sobre as 

atitudes de Stálin na URSS, que foram feitas por Nikita Kruschev no 20º Congresso do PCUS, 
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de 1956.
10

 A maioria dos dirigentes perplexos com essas revelações, caminhou para um 

alinhamento com a nova orientação soviética, assumindo a necessidade de rever a leitura 

histórica de toda a época stalinista e absorve as formulações sobre a coexistência pacífica 

entre os blocos socialista e capitalista, concorrência pacífica no campo da pesquisa científica e 

desenvolvimento econômico, e da viabilidade da transição pacífica ao socialismo, como 

orientação para a estratégia geral dos PCS dos diferentes países.
11

 

 O PCB defendia um programa de transformações democrático-burguesas, tendentes a 

desenvolver um capitalismo nacional que é visto como pressuposto para futuras lutas em 

direção ao socialismo. Na análise do partido, as transformações deveriam acontecer em duas 

etapas: independência nacional primeiro, socialismo depois. Para o partido, os dois principais 

inimigos que atrapalhavam a evolução da sociedade brasileira eram o imperialismo e o 

latifúndio. O objetivo seria a formação de uma ampla aliança que unisse todos os adversários 

daqueles dois inimigos, reunindo operários, camponeses, pequena-burguesia e burguesia 

nacional em torno de uma plataforma de interesses comuns. Então, para o PCB, a revolução 

brasileira é caracterizada como nacional, democrática, anti-oligárquica e anti-imperialista, 

através de uma estratégia de transição pacífica, se distanciando de forma clara da defesa de 

ações armadas para combater o Regime Militar. 

 A tática do PCB vai ao encontro dos pressupostos de seu programa e de sua estratégia, 

que seriam a aliança com a burguesia nacional na defesa de medidas protecionistas e 

nacionalizantes, apoio à Campanha pelas Reformas de Base, fortalecimento da instituição 

parlamentar, insistência na conquista de legalidade para o Partido, acumulação sindical 

apoiada num esquema de mobilização-negociação, edificação de aparelhos de mobilização 

popular mais fortes nas cúpulas que ao nível de base. Além disso, uma condenação aos grupos 

trotskistas, maoístas, brizolistas e da esquerda cristã. 

 Após o golpe Militar de 1964, que os dirigentes do PCB não acreditavam que 

aconteceria, desencadeou-se um processo de luta interna que acaba em medidas disciplinares 

de destituição, punições e expulsões. Depois de tantas divergências, começaram a surgir 

organizações com o projeto de negociação imediata para a luta armada, impulsionadas pela 

Revolução Cubana, que se saiu vitoriosa. 

 Entre 1968 e 1974, o PCB fica à margem da luta armada, que foi desencadeada por 

outros grupos e fica relativamente resguardado da repressão. Deste modo, vai reconstituir 

                                                           
10

 As informações eram sobre atrocidades que foram cometidas por Stalin e que contradiziam as ideias pregadas 

pelos comunistas. 
11

 Partidos Comunistas que existiam em muitos países do mundo. 
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parcialmente seu aparelho partidário, através do movimento estudantil e entre os intelectuais e 

sindicatos. 

 Ao contrário dos outros partidos marxistas, o PCB manteve uma ligação com o MDB, 

elegendo através desta legenda, alguns parlamentares, como Hermano Paiva no Rio Grande 

do Norte. 

 O PCB vai assumir uma postura mais pacífica que não defende a luta armada, o que 

vai incomodar muitos militantes que passam a acreditar que a luta armada é o caminho para 

combater o regime militar. Além disso, a concepção de uma transição pacífica através de uma 

aliança com setores da burguesia gerou divergências que paulatinamente fazem surgir outras 

organizações partidárias, e suas ideias passam a destoar das propostas de outras organizações 

da esquerda: 

 

“O PCB condena publicamente a luta armada, combate a 

campanha pelo voto nulo, encetada por todo o resto da 

esquerda em 1970, defende a necessidade de se manter uma 

atividade recuada e defensiva durante a escalada repressiva 

que se seguiu o Ato Institucional nº 5, reafirma sua proposta 

de amplas alianças com setores da burguesia brasileira, 

reitera seu programa democrático-burguês, sua estratégia de 

transição pacífica ao socialismo e renova sua tática de 

avançar sempre amparado nos conceitos de moderação, 

cautela, flexibilidade e habilidade política.” (BNM, Perfil 

dos Atingidos, 1985, p. 20) 

 

 

O nascimento do PC do B, a realização de uma “Conferência Nacional Extraordinária” 

do PCB em fevereiro de 1962 (São Paulo), que resultou no lançamento do novo partido e 

aprovação de seu Manifesto-Programa. 

 O PCB sempre reivindicou ser o continuador autêntico do partido fundado em 1922, 

apontando 1962 como sendo apenas um momento de reorganização.  

 Até 1964 a linha de atuação do PC do B se mantinha à esquerda do PCB e desde o 

primeiro momento desfechou uma crítica intransigente à linha pacífica da organização e 

pouco a pouco foi compondo uma concepção a respeito de como deveria se desenrolar a luta 

revolucionária no país. 

   Isso apareceu plenamente elaborado em janeiro de 1969 sob o título “Guerra Popular: 

Caminho para a Luta Armada no Brasil”, documento que traz a influência do processo 

revolucionário chinês entre 1927 e 1949. De acordo com esse texto, “o processo 

revolucionário brasileiro terá na área rural seu mais importante palco de luta, sendo os 

camponeses os protagonistas principais”. Adota assim a fórmula maoísta do “cerco das 
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cidades pelo campo”. Combate o debraysmo
12

 classificando-o como ideologia pequeno-

burguesa por negar a necessidade de um partido leninista para conduzir a guerra 

revolucionária e por atribuir à vanguarda guerrilheira a condição de minoria ousada que 

despertaria as massas com seu exemplo de luta. Defende uma guerra sustentada desde o início 

por amplas massas populares. 

 Após o golpe, o PC do B estruturou algumas bases operárias, implantando-se no meio 

estudantil e enviando à China Popular uma equipe de quadros que passaria por estudos 

teóricos e adestramento militar para em seguida, deslocar militantes especializados para as 

zonas rurais do Brasil. 

 Em 1966 aconteceu a VI Conferência do PC do B, que embora tenha aprovado a 

transferência do centro de gravidade do trabalho do partido para a área rural, funcionou como 

o estopim de uma luta interna de setores que não confiavam nos propósitos da direção em 

efetivamente passar à preparação da luta armada. 

 Essa luta interna resultou no surgimento de uma dissidência intitulada PCR (Partido 

Comunista Revolucionário) no Nordeste, enquanto que em São Paulo e outros estados do 

centro-sul, nasceu a Ala Vermelha do PC do B. Em 1972 o PC do B absorveu a parcela 

majoritária da AP. Essa fusão com a AP ampliou o partido e o movimento. 

 O PC do B dedicou-se desde os fins de 1966 à implantação lenta de quadros 

partidários numa área da Amazônia limitada à leste pelo rio Araguaia. Essa região tinha sido 

eleita, após exaustivos estudos, como área estratégica para o nascimento de um futuro 

embrião do Exército Popular Guerrilheiro. Dentre alguns enviados, estavam alguns dos 

militantes retornados da viagem à China. 

 A AP (Ação Popular) surgiu entre maio e junho de 1962 com características de 

“movimento político” e não de partido. Sua base estava fundamentalmente na área estudantil, 

assegurando hegemonia política na composição das diferentes diretorias da UNE (União 

Nacional dos Estudantes) antes de 1964. 

 As concepções da organização estão resumidas num “Documento-Base”, organizado a 

partir de seu primeiro Congresso, em fevereiro de 1963, na Bahia. O texto defendeu uma certa 

distância entre o materialismo histórico e o idealismo, revelando influências do pensamento 

cristão de Teilhard Chardin, Mounier e Jacques Maritain. 

 Constituiu no nascimento, um grupo que contava com ampla influência na área 

estudantil e forte potencial de crescimento, porém limitado ainda por uma estrutura orgânica 
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extremamente frágil e numerosas indefinições de natureza política. Desde seu início, contava 

com uma certa atuação junto ao meio camponês, através do Movimento de Educação de Base 

(MEB) ligado à Igreja, que realizava programas radiofônicos de educação de adultos 

principalmente no Nordeste. Preocupava-se também em estabelecer alguma influência no 

meio operário. 

 Sofreu, como toda a esquerda, o impacto e os prejuízos acarretados pelo golpe de 1964 

e a rearticulação de suas forças no período subsequente teve como preocupação determinante 

a busca das definições políticas ainda inexistentes. 

 Uma “Resolução Política” de 1965, considerada importante passo nas definições 

teóricas da AP, demonstrou um claro direcionamento rumo à utilização do pensamento 

marxista como seu método de análise. A luta armada foi apresentada nesse texto, como 

caminho necessário para a Revolução Brasileira e, no âmbito do programa partidário, 

afirmava-se que essa revolução terá um caráter “Socialista de Libertação Nacional”. 

 Em 1966 e 1967 a AP transitou para a adoção formal do marxismo como pensamento 

da organização. Marx chegava à AP por diferentes canais de interpretação: a ótica 

althusseriana
13

, o guevarismo da OLAS
14

, os textos de Regis Debray, o maoísmo. 

 Os dirigentes que se alinhavam com o pensamento de Mão Tse-Tung conquistaram 

hegemonia na AP quando retornaram de uma viagem de estudos à China Popular e 

introduziram uma fase de mudanças bruscas na fisionomia relativamente eclética da 

organização. 

 O calor da “Grande Revolução Proletária Cultural Proletária” foi trazido para o Brasil 

e chegou a acarretar episódios curiosos, como o fato de se exigir, a partir daí, a “autocrítica de 

Deus” para todos os militantes que anteriormente haviam sido cristãos, como condição mesma 

para se permanecer na AP. (Brasil Nunca Mais, Perfil dos Atingidos, 1985) 

 Muitos dos fundadores da AP em sua fase cristã, que defendiam a chamada “transição 

indolor ao marxismo” acabaram se afastando e é provável que o contingente da organização 

tenha se reduzido, então, de 5000 para algumas centenas de militantes. 

                                                           
13

 Louis Althusser analisa o processo social como fenômeno objetivo, e não como o resultado da vontade de um 

sujeito. A sua intervenção teórica ao romper com os limites impostos pelas leituras hegelianas de Marx, põe em 

evidência a capacidade explicativa e transformadora do marxismo, constituindo, assim, entre as análises 

marxistas, uma referência importante para a luta dos trabalhadores contra o capital. 

14
A Organização Latino Americana de Solidariedade (OLAS) é uma entidade internacional fundada em 1966 

com sede em Havana, Cuba. Um dos maiores idealizadores do projeto foi o ex-presidente chileno Salvador 

Allende que pretendia implementar algumas das ideias de Che Guevara. O objetivo era organizar pequenos 

grupos armados com instrução de guerrilha e apoiá-los para libertar o continente de qualquer tipo governo 

capitalista ou desfavorável ao socialismo, através de revoluções por toda a América Latina aos moldes 

da Revolução Cubana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Havana
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://pt.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cubana
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  A POLOP (Organização Revolucionária Marxista Política Operária) nasceu em 

fevereiro de 1961, reunindo grupos de estudantes provenientes basicamente, da Liga 

Socialista de São Paulo (seguidores de Rosa Luxemburgo
15

) e da Mocidade Trabalhista de 

Minas Gerais, além de esparsos dissidentes do PCB e simpatizantes do trotskismo. 

 Mais que constituir uma nova alternativa de organização política para a classe 

operária, no sentido de conduzi-la na luta pelo poder, conforme é o fundamento costumeiro da 

existência dos partidos marxistas, a POLOP atuou como uma espécie de “consciência crítica” 

da esquerda brasileira, voltando-se prioritariamente para o debate teórico e doutrinário. 

Travou desde seu nascimento, uma luta ideológica com o PCB, rebatendo a análise que este 

partido desenvolvia a respeito da realidade nacional e do momento político vivido nos 

antecedentes ao golpe de 64. 

 A POLOP rejeitava o conteúdo nacionalista e desenvolvimentista carregava naquela 

fase. Insistia na inclusão da problemática das classes sociais como centro da propaganda 

revolucionária e rejeitava a existência de qualquer identidade nacional com setores da 

burguesia brasileira. 

 Outras organizações surgiram depois de 1960 e com o golpe civil-militar de 1964, 

cresceu o número de organizações revolucionárias clandestinas. Estima-se que existiram mais 

de quarenta delas (Brasil Nunca Mais, Perfil dos Atingidos, 1985) 

 Destacaremos algumas das principais organizações de esquerda que defendiam a luta 

armada como forma de enfrentamento à ditadura militar. 

 

PC do B (Partido Comunista do Brasil) 

 Costumeiramente se aponta como marco inicial de seu nascimento, a realização de 

uma “Conferência Nacional Extraordinária” pelos dirigentes do PCB em fevereiro de 1962, 

em São Paulo, que resultou no lançamento do novo partido e aprovação de seu Manifesto-

Programa. 

 O PCB sempre reivindicou ser o continuador autêntico do partido fundado em 1922, 

apontando 1962 como sendo apenas um momento de reorganização.  

 Até 1964 sua linha de atuação se mantinha à esquerda do PCB e desde o primeiro 

momento desfechou uma crítica intransigente à linha pacífica do PCB e pouco a pouco foi 

compondo um pensamento a respeito de como deveria se desenrolar a luta revolucionária no 

país. 
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  Esse pensamento apareceu plenamente elaborado em janeiro de 1969 sob o título 

“Guerra Popular: Caminho para a Luta Armada no Brasil”, documento que traz nitidamente a 

influência do processo revolucionário vivido pelo povo chinês entre 1927 e 1949. De acordo 

com esse texto, o processo revolucionário brasileiro terá na área rural seu mais importante 

palco de luta, sendo os camponeses os protagonistas principais. Adota assim a fórmula 

maoísta do “cerco das cidades pelo campo”. Combate o debraysmo
16

 classificando-o como 

ideologia pequeno-burguesa por negar a necessidade de um partido leninista para conduzir a 

guerra revolucionária e por atribuir à vanguarda guerrilheira a condição de minoria ousada 

que despertaria as massas com seu exemplo de luta. Defende uma guerra sustentada desde o 

início por amplas massas populares. 

 Após o golpe, o PC do B estruturou algumas bases operárias, implantando-se no meio 

estudantil e enviando à China Popular uma equipe de quadros que passaria por estudos 

teóricos e adestramento militar para em seguida, deslocar militantes especializados para as 

zonas rurais do Brasil. 

 Em 1966 aconteceu a VI Conferência do PC do B, que embora tenha aprovado a 

transferência do centro de gravidade do trabalho do partido para a área rural, funcionou como 

o estopim de uma luta interna de setores que não confiavam nos propósitos da direção em 

efetivamente passar à preparação da luta armada. 

 Essa luta interna resultou no surgimento de uma dissidência intitulada PCR (Partido 

Comunista Revolucionário) no Nordeste, enquanto que em São Paulo e outros estados do 

centro-sul, nasceu a Ala Vermelha do PC do B. Em 1972 o PC do B absorveu a parcela 

majoritária da AP. Essa fusão com a AP ampliou o partido e o movimento. 

 O PC do B dedicou-se desde os fins de 1966 à implantação lenta de quadros 

partidários numa área da Amazônia limitada à leste pelo rio Araguaia. Essa região tinha sido 

eleita, após exaustivos estudos, como área estratégica para o nascimento de um futuro 

embrião do Exército Popular Guerrilheiro. Dentre alguns enviados, estavam alguns dos 

militantes retornados da viagem à China.  

 

PORT (Partido Operário Revolucionário Trotskista) 

 

 Ganhou alguma repercussão de âmbito nacional nos anos imediatamente anteriores ao 

Golpe Militar, quando, apesar de reduzido a pequenos contingentes de São Paulo, 
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Pernambuco e Rio Grande do Sul, destacava-se pela proposição de táticas radicais de 

mobilização, dinamizando as Ligas Camponesas no Nordeste, buscando penetrar em 

determinadas bases das Forças Armadas e opondo-se frontalmente a qualquer política de 

moderação, como a proposta pelo PCB naquele momento. 

 Defendia uma insurreição operária e camponesa que estaria prestes a eclodir, e 

propagandeava um programa de transformações apoiado na “Plataforma de Transição” 

elaborada por Trotsky quando da constituição da IV Internacional. 

 

ALN (Ação Libertadora Nacional) 

 

 Foi a organização de maior expressão e contingente entre os grupos que deflagraram 

ações de guerrilha urbana no período entre 1968 e 1973. 

  A ALN nasceu como cisão do PCB entre 1967 e 1968 e sua história está 

indissoluvelmente ligada ao nome de Carlos Marighella, antigo dirigente do PCB e 

possivelmente a liderança de maior carisma naquele partido. A cisão que deu origem à ALN 

decorreu de uma luta interna no interior do PCB, que pode ser compreendida pela própria 

trajetória de Marighella. 

 Após o golpe de 1964, Marighella foi preso no Rio de Janeiro e baleado quando 

tentava resistir à prisão, mesmo desarmado. No ano seguinte escreveu “Porque resisti à 

prisão”, onde expõe alguns questionamentos que levantava no interior da direção do PCB. 

Além da crítica à visão do PCB sobre o papel da burguesia no processo revolucionário 

brasileiro, Marighella declara a necessidade de passar imediatamente à luta armada, com uma 

concepção geral que articulava o campo e a cidade numa guerra de guerrilha que guardava 

certa semelhança com as propostas de Debray, embora houvesse uma discordância com a 

teoria do “foco insurrecional”. 

 O lema central da ALN passou a ser “A ação faz a vanguarda” e a organização começa 

a surgir com uma estruturação orgânica pouco precisa, sem uma direção coletiva, adotando a 

“autonomia tática dos grupos armados”, sob a premissa de que ninguém precisa pedir licença 

a ninguém para fazer a Revolução. 

 O lançamento iminente da guerrilha rural, anunciado por Marighella num de seus 

últimos pronunciamentos, nunca seria efetivamente alcançado pela ALN. As operações 

armadas limitaram-se a ações de guerrilha urbana, fortemente concentradas em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, e os deslocamentos de militantes para o campo não saíram da fase de 

planejamento, ou foram detectados pelos órgãos de repressão logo em seus primeiros passos. 
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 A ALN realizou, junto com o MR-8 o sequestro do Embaixador norte-americano no 

Brasil, Charles Elbrick. Para a libertação do Embaixador os militantes exigiam a libertação de 

15 presos políticos e a leitura em rede nacional, através da televisão de uma nota escrita por 

eles para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo no Brasil 

 

MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro) 

 

 Duas organizações utilizaram essa sigla: um grupo que começou em 1966 como “DI 

da Guanabara” (Dissidência da Guanabara do PC do B) e posteriormente utiliza a sigla, 

depois da repressão ter diluído o primeiro MR-8, que nasceu por volta de 1967 como 

“Dissidência de Niterói” (Rio), com uma linha política claramente diferenciada. 

 Realizou em cooperação com a ALN o sequestro norte-americano em setembro de 

1969. 

 

VPR – Vanguarda Popular Revolucionária 

 

 Nasceu de um grupo eminentemente paulista, resultado da fusão entre uma ala 

esquerda da POLOP, que rompeu com o partido depois do 4º Congresso realizado em 

setembro de 1967, e de setores remanescentes do projeto de criação do MNR, que tinha 

sucumbido depois do fracasso da Guerrilha de Caparaó. 

 O grupo que saiu da POLOP era formado de estudantes e intelectuais. Tinham 

concepções orientadas pela estratégia guerrilheira proclamada pela reunião da OLAS, em 

Havana. A direção da POLOP era criticada por assumir uma postura reformista e pacifista, 

enquanto os dissidentes declaravam-se dispostos a passar imediatamente à preparação da luta 

armada. 

  

COLINA (Comando de Libertação Nacional) 

 

Surgiu como um grupo mais restrito a Minas Gerais com uma posterior ramificação no 

Rio de Janeiro, no final de 1967, em São Paulo, e existiu somente até junho de 1969, quando 

realizou uma fusão com a VPR para formar a VAR-Palmares. 

De 1967 em São Paulo, metade dos 30 participantes saiu para formar em Minas o 

COLINA e em São Paulo a VPR. 
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Criticavam o doutrinarismo da linha oficial e propunham a defesa de bandeiras 

democráticas como a luta por uma Assembleia Constituinte. Era influenciada por ideias 

guevaristas e defendia um caminho para a formação de um Exército Popular. 

Realizou dois atentados a bomba contra o interventor no Sindicato dos Bancários de 

Belo Horizonte e contra o Delegado Regional do Trabalho, ambos com a finalidade de 

solidarizar-se com a luta dos bancários, em greve naquele período e vítimas de forte 

repressão. 

 

VAR- Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) 

 

 Nasceu entre junho e julho de 1969, como fusão da VPR e do COLINA, e incorporou 

também um grupo do Rio Grande do Sul intitulado União Operária. 

 Defendia um programa socialista para a Revolução Brasileira propondo uma estratégia 

global de luta armada guerrilheira, com uma área fundamental que tentou ser implantada no 

Maranhão, e uma luta urbana que deveria somar operações militares e mobilizações não 

armadas. 

 Realizou uma operação em 1º de janeiro de 1970 que tinha dois objetivos: retirar do 

país militantes perseguidos e fazer propaganda da luta armada. A ação consistiu no sequestro 

de um jato da empresa Cruzeiro do Sul, obrigando-o a desviar sua rota para Cuba, com escala 

em Lima (Peru) 

 

PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores) 

 

 Formado por dissidentes da AP, teve curta existência e uma quantidade bastante 

reduzida de militantes. 

 Criticavam a concepção do Brasil semi-feudal, e do Programa Democrático-Burguês 

para a transformação da sociedade, acentuavam o peso do proletariado industrial e da luta 

urbana nas definições de ordem estratégica, demonstravam uma certa concordância com as 

posições assumidas por Cuba e defendiam a necessidade de se passar à luta armada 

imediatamente. 

  Em abril de 1970 realizou sua primeira ação armada e sofreu uma onda de prisões a 

partir daí. Outra onda de prisões em 1971 praticamente aniquilou o partido. 
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REDE (Resistência Democrática) 

 

 Foi uma pequena organização voltada para a guerrilha urbana em São Paulo, que 

existiu por menos de um ano. 

 Atuou realizando ações de expropriação, obtenção de armas, panfletagem armada. 

Apresentava como orientação geral prosseguir com as ações de guerrilha urbana como etapa 

preparatória à deflagração da guerrilha rural. 

 Realizou em conjunto com a VPR o sequestro do Cônsul japonês em São Paulo, em 

março de 1970, e como resgate foi exigida a libertação de um pequeno grupo de prisioneiros 

políticos e a publicação de mensagens revolucionárias pela imprensa. 

  

MNR (Movimento Nacional Revolucionário) 

 

 Surgiu imediatamente após o golpe de 1964, quando um grupo de ex-militares ligados 

às mobilizações nacionalistas ocorridas no Governo de João Goulart agrupara-se sob a 

liderança de Leonel Brizola, que estava exilado no Uruguai. 

 Sua ação mais importante foi a articulação de um foco guerrilheiro nas imediações do 

Pico da Bandeira, na Serra de Caparaó, episodio que ficou conhecido como Guerrilha de 

Caparaó. 

   

3.2- O PCBR (Partido Comunista Revolucionário) 

 

 Além das organizações citadas, destacamos o PCBR que teve atuação no Rio Grande 

do Norte, atuando paralelamente ao PCR no nosso estado. 

 O PCBR foi uma organização de esquerda que atuou no Rio Grande do Norte. 

Defendia a luta armada como estratégia de enfrentamento, mas não se restringiu ao Nordeste, 

tendo núcleos de atuação também no sudeste. Alguns militantes potiguares foram 

apresentados ao PCR e PCBR para escolherem a qual se filiar. A decisão ficou por conta das 

ideias que mais agradaram, pois ambas as organizações defendiam a luta armada, mas apenas 

o PCR defendia a estratégia regionalista. 

 Entre as cisões ocorridas no PCB após 1964, como resultado do debate que se seguiu à 

definição de rumos para a luta revolucionária a partir da nova situação, teve grande 

importância a que gerou o PCBR.  
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 Sua constituição formal deu-se em abril de 1968 numa Conferência realizada no 

estado do Rio de Janeiro, onde a “Resolução Política” aprovada reunia as propostas 

fundamentais da nova organização. 

 A gênese do PCBR remonta a 1964 quando o seu principal dirigente, Mário Alves, 

jornalista e intelectual de forte prestígio na Executiva do PCB apresentou um plano de 

balanço dos acontecimentos que desembocaram no Golpe Militar, com uma ótica oposta à que 

era utilizada pelos que se agruparam em torno de Prestes no Comitê Central. 

 As mesmas linhas que inspiravam os fundadores da ALN, do MR-8, de outras 

dissidências regionais estavam presentes num conjunto expressivo de militantes em torno de 

5000, conforme os cálculos do próprio PCB posteriormente, que se reuniram sob a liderança 

de Mário Alves. 

 A proposta geral do PCBR consistia na reformulação da linha tradicional do PCB a 

respeito do papel da burguesia brasileira, sem, no entanto abraçar a defesa da “Revolução 

Socialista” como fariam, por exemplo, os dissidentes fundadores do MR-8. Defendia a 

bandeira de um Governo Popular Revolucionário, que guardava certa semelhança com as 

ideias defendidas então por Marighella, mas se distanciava dele quanto às teses sobre a 

necessidade de estruturar um novo partido. 

 O PCBR afirmava posições que guardavam proximidade com a OLAS, considerava a 

luta armada guerrilheira como eixo estratégico para a conquista do poder e defendia a 

necessidade de preparação também da guerrilha urbana e das “guerrilhas locais”, a serem 

desencadeadas em zonas camponesas, mas exibindo características de irregularidade 

semelhante à da luta urbana. 

   A tática geral procurava um equilíbrio entre o militarismo que se fortalecia na ação 

dos outros grupos dissidentes e o “massismo” pacifista da prática anterior no PCB. A busca 

desse equilíbrio provocou tensões internas e a saída de militantes para outras organizações, 

que se apresentavam com um posicionamento aparentemente melhor definido.  

 A partir de 1969, o PCBR passou a realizar algumas ações armadas, voltadas para a 

propaganda revolucionárias. Enquanto que outras organizações aceleravam suas ações,  

passou a viver um choque interno entre os setores da organização, pois algumas de suas bases, 

espacialmente do Nordeste, acusavam o partido de massismo e exigiam a implementação das 

operações militares. Como resposta, o Comitê Central expõe o documento “Raízes 

Ideológicas de Nossos Desvios: Militarismo e Massismo” e insiste em buscar um equilíbrio 

entre os opostos que indica no título do documento como desvios. Entretanto a pressão desses 
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setores do partido e o aumento da repressão no segundo semestre de 1969, obrigaram o 

partido a reforçar sua clandestinidade e exigiram operações para obtenção de fundos. 

 A primeira ação armada realizada pelo PCBR foi um assalto à banco realizado no Rio 

de Janeiro em dezembro de 1969. O resultado da ação foi desastroso para a organização, pois 

começaram a acontecer prisões que seguem até janeiro do ano seguinte. Foram presos metade 

do Comitê Central do partido, centenas de militantes e aproximadamente outros 70 foram 

obrigados a cair na clandestinidade. 

 Muitos militantes foram presos nos meses seguintes de 1970, no Rio e no Paraná e em 

1971 o partido vai sofrer duros golpes em Pernambuco e Bahia. 

 Entre 1971 e 1972 o PCBR passou a ter a mesma rotina de outros grupos que se 

voltavam para a guerrilha urbana, porque a estrutura clandestina do partido exigia que fossem 

realizadas várias operações para que fossem obtidos recursos e o preparo dessas ações 

concentrava completamente todas as atenções dos militantes, já que as bases estavam bastante 

reduzidas e a penetração do partido era mínima diante de uma situação de extrema repressão 

política. 
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4- O PCR (PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONÁRIO) 

 

 O PCR (Partido Comunista Revolucionário) surgiu em 1966 como resultado de uma 

cisão do PC do B (Partido Comunista do Brasil) em Pernambuco e reunia ex-ativistas das 

Ligas Camponesas e militantes do movimento estudantil. O PC do B deu origem ao PCR e à 

ALA Vermelha.  

 A linha política do PCR defendia um caminho estratégico da Guerra Popular 

Prolongada, com “cerco das cidades pelo campo” a partir de um exército revolucionário cuja 

área fundamental de estruturação deveria ser o Nordeste brasileiro. Essa região, por apresentar 

muitas desigualdades sociais, deveria ser na visão da organização, o ponto de partida de uma 

revolução que se espalharia pelo resto do país. O PCR organizou núcleos na Zona da Mata 

nordestina, com atuação em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas e se 

diferenciava das outras organizações clandestinas, exatamente por defender essa atuação 

regionalista. 

 A partir da fundação, em 1966, o PCR passou por um período de aproximadamente 

sete anos na luta de resistência armada à ditadura militar, promovendo diversas ações como 

panfletagens nas portas de fábricas, greves e passeatas estudantis, além de assaltos a quartéis e 

incêndios de canaviais. 

 Seu documento principal é a “Carta de 12 pontos aos Comunistas Revolucionários”, 

de maio de 1966 que marca o rompimento com o PC do B. Os dissidentes acusam a direção 

do PC do B de ser oportunista e mantenedora da mesma linha de trabalho seguida pelo PCB 

antes de 1962.  Além disso, destacava como estratégia de ação a preparação para a luta 

armada e apontava o PC do B como sendo omisso. 

 O objetivo do PCR era derrubar a ditadura militar e substituí-la por um “governo 

popular revolucionário”. Tinha como objetivo se aproximar dos camponeses, operários e 

estudantes do Nordeste e para isto procurava desenvolver um trabalho de conscientização na 

base para que o povo se organizasse e lutasse por seus direitos, como também realizava uma 

intensa campanha de denúncia da opressão e dos crimes cometidos contra os trabalhadores. 

 Defendia a utilização de todas as formas de luta, legais ou ilegais, abertas ou 

clandestinas, destacando a luta armada como a única capaz de acabar com a ditadura, desde 

que tivesse o apoio das massas, que necessitariam estar conscientes para isto. 

 Com o aumento da repressão, sobretudo a partir de 1968, com o AI-5, várias 

organizações de esquerda passaram a sofrer uma crescente perseguição. O PCR também foi 

atingido e se desarticulou parcialmente. Em 1971 foi morto o dirigente Amaro Luiz de 
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Carvalho e em 1973 outros três dirigentes foram torturados e assassinados: Manoel Lisboa de 

Moura, Emmanuel Bezerra dos Santos e Manoel Aleixo. 

 Ainda assim, durante toda a década de 1970, o PCR continuou atuando no movimento 

estudantil universitário dirigindo, em Pernambuco, os Diretórios Centrais das principais 

universidades, além da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP). Também participou da 

reconstrução de outros DCEs no Nordeste e na mobilização para a reconstrução da União 

Nacional dos Estudantes (UNE). 

  

4.1 – A linha política do PCR  

 

 Além da “Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários”, havia dois outros 

documentos: o Programa do Partido Comunista Revolucionário e o Estatuto da organização, 

que definiam a linha política do partido. Destacaram-se também outros documentos, que 

tratavam de temas mais específicos, como a politica de finanças, a importância do movimento 

estudantil, a revolução, a luta operária, dentre outros assuntos.  

 O que havia sido definido na Carta de 12 Ponto servia como um guia de orientação 

para a luta diária dos militantes e era considerada o documento mais relevante da organização. 

Era o primeiro documento apresentado e discutido com os militantes.  

 A partir da leitura dos seus principais documentos, é possível identificar que há uma 

preocupação constante (e relatada em diversos momentos dos textos), que é a contradição 

existente entre o imperialismo norte-americano e povo brasileiro. Essa contradição, parece ser 

o núcleo central das ideias da organização, que é a guerra popular. A contradição existe, é 

atestada nos documentos porque, “prejudica o povo e só pode ser combatida através de uma 

guerra popular, conduzida pelo Partido, que irá pouco a pouco tendo o apoio do povo até que 

a Revolução vença”. 

 Outra observação que acreditamos ser pertinente destacar, é que nos documentos 

principais do PCR a referência à luta armada enquanto estratégia de combate à ditadura é 

citada em muitos momentos dos textos através de expressões como “insurreição armada”, 

“combate”, “armas”, “guerra popular”, “exército popular”. A guerra popular enquanto 

estratégia de combate ao imperialismo norte-americano e à ditadura militar no Brasil é 

utilizada em todos esses documentos reiteradas vezes, sempre na perspectiva de ter início no 

campo e realizando a aliança operário-camponesa, denotando que a organização defende uma 

luta que não se restringe ao mundo das ideias, mas ao combate direto e  armado. Embora seja 

dito também ao longo dos textos dos documentos que a luta armada não é o único tipo de luta 
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e que existem e podem ser utilizadas outras formas de enfrentamento, a luta armada é 

claramente defendida como forma de luta principal. 

  Destarte, destacamos alguns aspectos principais que nos parecem sintetizar as ideias 

centrais do PCR contidas nos documentos-base da organização, quais sejam: 

 Existe uma contradição entre o povo brasileiro e o imperialismo norte-americano, que 

apoiou o golpe de 1964, que implantou uma ditadura militar com apoio dos civis; 

 Essa contradição, que “prejudica e oprime o povo brasileiro precisa acabar e isso só irá 

acontecer se o povo tomar o poder”; 

 A Revolução será proletária e só poderá ocorrer se começar pelo campo, mais 

especificamente na região Nordeste se espalhando por outros estados do país, pois “é no 

Nordeste que a contradição é mais presente, mais perceptíveis, as desigualdades sociais”; 

 A estratégia para que se realize a Revolução é “a guerra popular, com início no campo 

e com a união entre o campo e a cidade, formando a aliança operário-camponesa na qual os 

trabalhadores se unam para a tomada do poder”; 

 “Somente um partido verdadeiramente revolucionário poderá conduzir os 

trabalhadores na luta revolucionária. É responsabilidade da vanguarda conscientizar às massas 

rumo à guerra popular e à vitória sobre o inimigo”; 

 “Os partidos comunistas existentes no Brasil são revisionistas e cheios de 

aproveitadores que não representam os verdadeiros revolucionários, pois fazem alianças que 

prejudicam os trabalhadores e não colaboram para a vitória do povo brasileiro”; 

 “Os revolucionários poderão fazer uma aliança com a burguesia nacional, 

autenticamente nacional, uma frente única, mas isso só deverá acontecer depois da insurreição 

armada. O proletariado só deverá realizar esta frente única quando tiver suas próprias forças 

armadas”; 

 “A base das ideias do partido autenticamente revolucionário e que busca libertar o 

povo da opressão é o marxismo-leninismo”; 

 “Existe um inimigo do povo, que é o imperialismo norte-americano. É preciso 

conhecê-lo e combatê-lo”. 
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4.1.1 – A Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários 

 

 Datada de maio de 1966, a “Carta de 12 Pontos” demarcou o surgimento do PCR e 

defendia que a classe operária seria a vanguarda da revolução socialista brasileira, com a 

missão de implantar a ditadura do proletariado. Seus principais pontos são: 

1) Trata da contradição existente entre o imperialismo norte-americano e povo brasileiro. 

Afirma que o imperialismo, ao utilizar sua política de dominação e exploração, apoiou o 

golpe de 1964, realizado por “gorilas” 
17

 (que são os militares reacionários) com o apoio da 

burguesia nacional e dos latifundiários. 

2) Define quais são as massas fundamentais (grupos sociais) que deveriam fazer a revolução. 

Neste caso, os marxistas-leninistas revolucionários teriam a função de mobilizar a classe 

operária, camponeses, estudantes e intelectuais revolucionários para a luta contra a ditadura 

militar. Fica claro, neste ponto, que isso seria realizado através de um genuíno Partido
18

 do 

proletariado, com o propósito de dar a condução às lutas do povo brasileiro e de acabar de 

uma vez por todas com a exploração do homem pelo homem. 

3) Alerta para a responsabilidade do Partido do proletariado, que seria em primeiro lugar, 

fazer a análise correta das classes sociais do país para que se pudesse definir qual seria a 

contradição principal da sociedade brasileira para que assim pudesse ser elaborada a estratégia 

revolucionária bem como os métodos de luta e que fossem definidos claramente quais os 

amigos e os inimigos do povo. 

4) Parte de um questionamento a respeito de onde se manifestaria de modo mais agudo a 

contradição entre o imperialismo norte-americano e o nosso povo, e a resposta é o Nordeste. 

A região é citada como a fonte de matérias-primas e produtos agrícolas para o sul do país e 

para o exterior, enquanto que quase todos os produtos manufaturados consumidos são 

importados do sul do país, onde se encontram os grandes grupos econômicos e a alta 

burguesia nacional. O Nordeste é tido como a região mais explorada do país e o seu 

subdesenvolvimento é consequência da perda de um mercado e de uma fonte de matérias-

primas. Neste ponto, é enfatizado que uma classe dominante de usineiros e latifundiários 

controla a principal atividade econômica do nordeste, a deficitária indústria do açúcar, que 

descarrega seus prejuízos na imensa massa de trabalhadores agrícolas. 

                                                           
17

 Em vários trechos da Carta de 12 Pontos os militares são chamados de gorilas. 
18

 Na Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários a palavra Partido é sempre escrita com inicial 

maiúscula, dando ênfase a importância e função que este deve desempenhar junto às massas de trabalhadores. 
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5) Reitera a importância do Partido da classe operária em elaborar sua estratégia e 

implementá-la onde se apresenta de maneira mais aguda a contradição principal. Feito isso, 

será necessário desenvolver um aliança operário-camponesa, onde os grupos mais avançados 

da classe operária, dos estudantes e intelectuais com ideologia do proletariado serão os 

responsáveis por criar as bases de apoio rural. O ponto principal da estratégia do proletariado 

e de seu Partido é o desenvolvimento da guerra popular através das bases de apoio rural e do 

método da guerra de guerrilhas: 

 

A guerra de guerrilhas, através das formas mais 

primitivas e rudimentares de combate, proporciona às 

massas organizadas na base de apoio um adequado 

método de luta, e, possibilita que cada elemento de 

massas se converta num soldado da guerra popular. 

(Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários, 

1966, p.3) 

 

 

 Afirma-se ainda que história de lutas libertárias demonstra que a guerra de guerrilhas 

foi o método de luta que o povo brasileiro utilizou para derrotar os opressores, e que é o 

próprio desenvolvimento da guerra que vai dar origens a outras bases de apoio rural que fará 

crescer as forças armadas populares e também o próprio Partido do proletariado. A partir daí, 

irão surgir bases de apoio em todo o Nordeste e nas cidades de todo o país deverão ser criados 

organismos do Partido. 

6- Explica a importância que o campo (as áreas rurais) possui para os revolucionários. O 

campo é do ponto de vista tático, mais importante para os revolucionários do que a cidade, 

porque acredita-se que o aparelho de repressão do inimigo é débil nas áreas rurais tendo 

dificuldades de penetração. Afirma-se que observando o princípio da superioridade relativa de 

concentrar contra o inimigo forças duas ou três vezes maiores em todas as ações concretas, 

seja possível através da guerra popular derrotar por partes os chamados “gorilas”. “A guerra 

popular vai ser prolongada porque no início da luta o inimigo é taticamente forte e as forças 

populares são fracas (débeis), de modo que somente a guerra pode inverter os papéis tornando 

o inimigo débil e as forças armadas populares fortes”. A partir daí as forças armadas 

populares terão o controle de amplas zonas rurais realizando o “cerco das cidades pelo 

campo”, sendo a “cidade” onde o inimigo é ainda taticamente mais forte, com seus quarteis e 

bases. Do ponto de vista regional as grandes cidades e capitais do Nordeste constituem a 

“cidade”, enquanto o restante da região é “campo”. Do ponto de vista nacional as áreas 
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industriais de São Paulo, as cidades satélites do A.B.C., Santos e o Rio de Janeiro seriam a 

“cidade” e o restante do país o “campo”. 

7)Afirma que o caráter prolongado da guerra popular e a aliança operário-camponesa é 

imprescindível e constituem a garantia de que a hegemonia do processo revolucionário 

permaneça nas mãos do proletariado e seu Partido. 

8) Trata de um segundo tipo de aliança, que é a frente única com a burguesia nacional, que 

seja autenticamente nacional, e que também submetida ao que é chamado de “imperialismo 

ianque”. A condição fundamental para a efetivação dessa aliança é “a formação as forças 

armadas populares através do desenvolvimento da guerra popular”. O texto deixa claro que 

seria uma ilusão, um erro grave supor que essa aliança se faça antes do início da insurreição 

armada, a partir de conversações ou trocas de pontos de vista. Deste modo, “é preciso que o 

proletariado realize a frente única quando tiver suas próprias forças armadas independentes e 

dirigidas pelo seu Partido, para que se garanta que a luta contra o imperialismo e o latifúndio 

vá até o fim, sem vacilações ou capitulações próprias da burguesia nacional”. 

9) Destaca-se que é preciso assinalar “a maneira contrarrevolucionária de compreender a 

frente única que os revisionistas modernos aplicam no nosso país. Os revisionistas negam ao 

proletariado o seu Partido a capacidade de derrotar o imperialismo e seus lacaios, e colocam 

nas mãos da burguesia nacional essa tarefa. Desta forma eles (os revisionistas) se colocam a 

reboque da burguesia nacional e passam a adotar a luta eleitoral como principal e única e 

quando esta é negada, passam a aconselhar o proletariado de que nada mais se pode fazer e 

que é preciso esperar, etc”. Assim, numa situação de ditadura militar, “aqueles que utilizam o 

nome comunistas marxistas-leninistas para acompanhar essa política da contra-revolução a 

reboque da burguesia nacional, disseminando o medo no espírito das massas e desarmando-as 

ideologicamente, e com isso prestando serviço ao imperialismo ianque, são vis traidores da 

Pátria e do povo”. 

10) Enfatiza que o proletariado e seu Partido devem combater sem tréguas tanto o 

oportunismo de direita quanto o oportunismo de esquerda, que isola os revolucionários e os 

conduzem a ações aventureiras. “Esses oportunistas de esquerda, ao fazerem propostas 

impossíveis de serem concretizadas temem a revolução do mesmo modo que os revisionistas 

também não a desejam, e não conseguem compreender o duplo caráter da burguesia nacional 

e a questão de isolar os inimigos principais, aniquilando-os sempre por partes. Ao invés disso, 

se isolam e se lançam a ações aventureiras desprezando taticamente o inimigo e pretendendo 

derrotá-lo de uma única vez”. 
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11) Trata sobre como a Revolução deve ser conduzida pelos “revolucionários e marxistas-

leninistas”.  Estes, devem se apoiar em seus próprios esforços, pois a Revolução deve 

acontecer a partir das forças internas do país. Aqui fica muito clara a crítica a partidos 

políticos que buscam apoio ou se espelham em movimentos revolucionários que aconteceram 

em outras partes do mundo, quando é dito que “Revolução não se importa nem se exporta, e 

que o auxílio que os países que já se libertaram do imperialismo podem proporcionar deve ser 

essencialmente político. É fundamental que a revolução aconteça a partir das forças internas e 

a aplicação desse princípio é o requisito básico para que a guerra popular se desenvolva”. 

12) A maior prova que o verdadeiro revolucionário internacionalista deve dar à causa, é “fazer 

a revolução acontecer em seu país desenvolvendo a guerra popular, derrubando a ditadura, 

expulsando o imperialismo ianque e eliminando a alta burguesia nacional e o latifúndio como 

classes”. É enfatizado que de um ponto de vista internacional, “a principal contradição do 

mundo contemporâneo e que acontece em nosso país, é semelhante ao que acontece entre os 

povos da Ásia, África, América Latina e o imperialismo ianque. Tal fato se dá pela natureza 

agressiva do imperialismo norte-americano que se manifesta através dos “inocentes” acordos 

culturais, dos acordos econômicos e os “dumpings”, das intervenções diplomáticas, da 

preparação e execução dos golpes de Estado, até chegar na forma superior de exteriorização, 

que é a intervenção armada e guerra”. A guerra do Vietnã é citada como exemplo por estar em 

curso naquele momento, sendo considerada “a mais cruel guerra de agressão que a 

humanidade já teve conhecimento, tendo como centro de gravidade de sua estratégia 

contrarrevolucionária o sudeste asiático”. Desta forma, a política imposta por sua natureza 

agressiva permite ao imperialismo “limpar o terreno” na Ásia, África e América Latina e 

substituir através de intervenções armadas e golpes de Estado os governos dos políticos 

progressistas das respectivas burguesias nacionais por militares que financiavam esses golpes. 

Para concluir, é dito que “todas essas ações demonstram que o imperialismo é 

estrategicamente débil, que está historicamente derrotado e que os povos do mundo irão sair 

vitoriosos e o povo brasileiro não será uma exceção a essa regra alcançando um dia a vitória 

sobre o imperialismo ianque e seus lacaios através da guerra popular e prolongada”. 

 

4.1.2 – A Introdução à Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários 

 

 Dois anos depois de escrita a Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários, em 

fevereiro de 1968, foi redigida uma Introdução à Carta de 12 Pontos, com o intuito de explicar 

os aspectos principais tratados na carta e reafirmar as posições dos revolucionários.  



60 
 

 A Introdução à Carta de 12 Pontos começa explicando é o documento base que vai 

definir a linha política do PCR e que vai guiar os membros da organização na luta de classe 

do dia a dia.  

 Os principais pontos tratados na Introdução são: 

a) Rompimento com o revisionismo do PCB e a separação da “direção oportunista” do PC do 

B, que “utilizou uma prática revisionista, covarde e traidora dos interesses do proletariado”; 

b) Afirmação do surgimento do PCB com grupos, subgrupos e alas confirma a “rebeldia dos 

comunistas revolucionários,” pois denuncia as direções dessas organizações que usurparam o 

nome do Partido para trair o proletariado”; 

c) Lamenta que muitos militantes que se posicionaram contra as direções do P.C. brasileiro e 

do PC do Brasil, “são apegados a métodos tradicionais e conservadores de luta, fato que 

retarda em termos subjetivos o processo revolucionário porque estão apegados a uma forma 

de luta com conteúdo reformista com o objetivo de preservar o nome da organização, PCB ou 

PC do B”; 

d) Critica e lamentam os que desejam “simplificar” o processo revolucionário e “reduzi-lo a 

um esquema”. São os que “negam necessidade histórica do Partido proletário e 

revolucionário, que é uma organização de novo tipo, com o objetivo de teorizar a revolução, 

despertar e mobilizar as massas fundamentais, dirigindo e participando através de seus 

melhores quadros da guerra popular”; 

e) Critica a Guerrilha de Caparaó, utilizando esse exemplo para afirmar que muitos, de forma 

mecânica e não dialética pretendem “fazer a história” utilizando um simples grupo militar “na 

esperança de que as massas venham de imediato a apoiá-los incondicionalmente, 

simplificando todo um processo dialético e contínuo e cheio de altos e baixos de acúmulos de 

forças revolucionárias das massas, que somente a vanguarda do proletariado, através da 

formulação de uma teoria apoiada nas leis específicas da revolução pode extrair e capitalizar 

de modo consequente”; 

f) Deixa claro que acreditam que o período de “efervescência e confusão ideológica” a 

respeito do que fazer, de como e onde iniciar a revolução “ainda não chegou ao fim e que 

aqueles que ainda vacilam em aceitar a Carta de 12 Pontos ou de praticá-la plenamente, 

cabalmente, cedo ou tarde irão se convencer dos princípios revolucionários nela contidos e da 

insofismável verdade de ser o Nordeste a área principal de atuação dos comunistas 

revolucionários”; 

g) Reafirma que a prática revolucionária veio confirmar que “o Nordeste é de fato a área mais 

explorada da Pátria pelo imperialismo ianque e por seus agentes internos, sendo importante 
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destacar que nos últimos dois anos há uma exploração do tipo nitidamente colonialista, de 

exportação de produtos primários e importação de produtos manufaturados a que a Carta de 

12 Pontos faz referência, somada a outra de tipo imperialista que se concretiza na exportação 

de capitais para o Nordeste através de uma lei da SUDENE
19

 que promove uma pseudo 

industrialização, já que a maioria dos investimentos são para a indústria de bens de consumo, 

ficando evidente que o objetivo é a obtenção dos maiores lucros possíveis e remetê-los para as 

matrizes dos grandes monopólios do imperialismo da alta burguesia nacional sediados no 

Centro-sul do país”. Destaca ainda que os capitais que vêm para o Nordeste através da 

dedução de 50% do imposto de renda a ser pago pelos grupos capitalistas, “recebem uma 

doação do Estado burguês, constituem uma mais-valia arrancada da classe operária 

principalmente a do Centro-sul”. 

h) Conclama a todos para “desmascararem a mistificação da propaganda que fala do „Novo 

Nordeste‟, que supostamente promove a industrialização, mas na verdade são negadas 

empresas à região, como a instalação de uma siderúrgica e de uma refinaria, além do caos 

econômico-financeiro de indústrias que já existem como é o caso de uma chamada 

COPERBO
20

”. 

 i) Cita o então presidente, o general Castelo Branco, quando se refere “à política serviçal da 

ditadura militar aos norte-americanos no episódio da invasão de São Domingos” e esclarece 

que para não haver confusão, “para os comunistas revolucionários não há nenhuma diferença 

entre Castelo Branco, Costa e Silva ou qualquer outro elemento civil que seja colocado pelos 

norte-americanos (ianques) no poder. Todos fazem parte de uma corja de vassalos do 

imperialismo ianque, da alta burguesia nacional e dos latifundiários que os comunistas 

revolucionários e o povo brasileiro com determinação, paciência e firmeza irão esmagar 

através da guerra popular, para que empossados do poder político, possam dar seguimento a 

uma sociedade nova, com base nos princípios revolucionários do marxismo-leninismo”. 

 

4.1.3 – O Programa  

 

 O Programa do PCR data de fevereiro de 1968. O documento tem a intenção de traçar 

o caminho que o proletariado e sua vanguarda devem seguir para superar a principal 

                                                           
19

 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada pela Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, 

foi uma forma de intervenção do Estado no Nordeste, com o objetivo de promover e coordenar o 

desenvolvimento da região. Sua instituição envolveu a definição do espaço que seria compreendido como 

Nordeste e passaria a ser objeto da ação governamental: os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. 
20

 Companhia pernambucana de borracha sintética. 
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contradição existente no Brasil, que é a que se manifesta entre o imperialismo norte-

americano e o povo brasileiro. De acordo com o texto, o Programa foi elaborado a partir da 

análise concreta de uma situação também concreta, com base na análise das classes sociais do 

Brasil e no papel de cada uma delas. 

 É dito que “embora exista uma contradição principal entre o imperialismo norte-

americano e o povo, existem também contradições secundárias que ocorrem entre as classes e 

as camadas sociais submetidas também ao imperialismo. É um dever do proletariado e de sua 

vanguarda combater o inimigo fundamental, lutar contra as vacilações dos aliados, que se 

manifestam por causa dessas contradições secundárias”.  

 O Programa destaca três inimigos do Brasil a partir do golpe militar de 1964 que são 

a) os “gorilas” que cumprem o papel de “guarda costas” e “lacaios”, de “cães de fila” dos 

grupos monopolistas norte-americanos que atuam no Brasil, os “trustes”; b) os grupos 

monopolistas e financeiros brasileiros que são agentes de interesses estrangeiros e exploram o 

povo; c) os latifundiários, os “senhores de engenho” e “coronéis”. 

 Conhecendo esses três inimigos, “que representam uma minoria e que não chega a 5% 

(cinco por cento) da população brasileira”, os revolucionários lançam um questionamento: 

“com base em quais princípios o proletariado e sua vanguarda deve formular um Programa 

que unifique a esmagadora maioria do povo para acabar com a ditadura, que se constitui na 

verdade um governo de ocupação norte-americana?” 

 São apontados três princípios que devem reger o Programa revolucionário: o primeiro, 

é o que determina que somente através de uma guerra popular e prolongada será solucionada a 

principal contradição em que vive a sociedade brasileira. Somente adotando a luta armada 

como forma principal de luta é que a ditadura será derrubada. Existem outras formas de luta, 

de maneira que o proletariado e sua vanguarda devem desenvolver sua política de massa a 

partir das formas secundárias de luta. Elas se esgotam pela sua utilização ao máximo para 

depois serem encaminhados os elementos que são consequências das lutas de massas para sua 

forma principal de luta que é a guerra popular.  

 O segundo princípio chama a atenção para o fato de que a aplicação do Programa e a 

garantia de que todos os seus pontos serão levados à prática, parte da ideia de que existam as 

forças armadas populares. Significa que como decorrência da forma principal de luta, que é a 

guerra, a forma principal de luta de organização das massas e o seu tipo superior de 

organização deve ser o exército popular. Esse exército, que são as forças armadas populares, 

vai garantir a aplicação prática da política que o proletariado e sua vanguarda formularam 

para a etapa da Revolução Brasileira em curso. 
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 O terceiro e último princípio diz respeito ao que é considerado como massas 

fundamentais interessadas na revolução, que são a classe operária, os camponeses e os 

intelectuais e estudantes revolucionários. A questão básica é por em prática a aliança 

operário-camponesa.  

 O texto do Programa afirma que apresenta vários pontos que possibilitam alcançar 

apoio dos camponeses, incluindo os médios e pequenos proprietários e uma série de medidas 

de interesse de todo o povo e que sensibilizam de modo particular os estudantes e intelectuais 

revolucionários que devem garantir uma cooperação sólida desses elementos, que sempre 

constituíram uma fonte inesgotável de quadros para as lutas libertárias do país. 

 O Programa destaca ainda a importância de um segundo tipo de aliança, o que é 

chamado de frente única com a burguesia nacional, autenticamente nacional. Defende que 

essa alianças se concretize, e reafirma que ela não deve acontecer apenas no discurso através 

de palavras ou conversações, mas deve ocorrer através de lutas concretas. É enfatizado que os 

revolucionários pretendem cumprir o Programa na prática para que fique claro e não haja 

dúvidas ou incompreensões de setores ou de elementos autenticamente nacionais da 

burguesia, pois ele reflete uma exigência básica da etapa da revolução em curso, que é 

democrático-nacional e não socialista. 

 Destarte, é afirmado no Programa do Partido Comunista Revolucionário que este 

constitui um resumo das três principais aspirações básicas do povo brasileiro que são: a luta 

pela independência nacional, pelas liberdades democráticas e por melhores condições de vida. 

É no programa que fica claro contra quem a luta dos revolucionários será empreendida. A luta 

é por “um regime democrático, popular e anti-imperialista, que será posto em prática a partir 

da derrubada da ditadura militar”, e para isto serão utilizadas todas as formas de luta, e em 

particular a luta armada. 

 O novo regime será posto em prática através de um governo revolucionário. O 

Programa lista dez atribuições do governo revolucionário: 

1) Denunciar os acordos firmados com o imperialismo norte-americano e confiscar todas 

as suas empresas; 

2) Confiscar os bens dos “testas de ferro” ligadas às empresas norte-americanas e de 

todos os que exploram o povo; 

3) Confiscar os bens dos capitalistas nacionais e pequenos e médios proprietários rurais 

que durante a guerra colaborem com os inimigos do povo; 
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4) Confiscar as terras de grandes latifundiários e distribuí-las aos trabalhadores sem terra, 

utilizando o arrendamento como forma de exploração dominante e formar cooperativas 

coletivas de produção onde o assalariado predomine; 

5) Permitir a formação de partidos ou associações políticas de novo tipo, desde que suas 

ações não contrariem o Programa e seus dirigentes não tenham colaborado com os inimigos 

durante a guerra patriótica, declarando nulos todos os atos de cassações de mandatos e 

suspensão de direitos políticos. Além disso, serão eliminadas todas as medidas criadas pela 

ditadura militar e através das quais persegue e oprime o povo; 

6) Garantir a liberdade de todos os cultos religiosos sem discriminação; 

7) Garantir aos trabalhadores das cidades e dos campos a direção da Previdência Social e 

das empresas e bens confiscados; 

8) Garantir aos estudantes de nível superior a sua participação na direção de escolas e 

faculdades; 

9) Garantir aos intelectuais e artistas a plena liberdade de pensamento e criação, 

auxiliando com todos os recursos materiais, principalmente àqueles que se dedicarem ao 

desenvolvimento da cultura nacional; 

10) Dirigir sua economia nacional, ampliar e fazer cumprir a legislação trabalhista e 

promover a extensão do ensino, garantindo a gratuidade em todos os níveis, para todo o povo. 

 

4.1.4 – O Estatuto  

 

 O Estatuto do Partido Comunista Revolucionário data de fevereiro de 1968. Possui 

quatro capítulos: Capitulo I – trata da definição do Partido; Capítulo II – aborda aspectos 

referentes ao Programa da organização; Capítulo III – refere-se aos membros, sobre o que 

significa ser um membro do Partido Comunista Revolucionário; Capítulo IV – trata da 

organização do Partido, sobre como é formado, organizado e dirigido. 

 No Capítulo I, “Da Definição”, é dito que o Partido Comunista Revolucionário é a 

“vanguarda consciente e organizada do proletariado e tem como guia para a ação a doutrina 

do marxismo-leninismo. É uma organização livremente aceita por todos os membros, 

centralizada e combativa e dela podem participar pessoas de outras camadas sociais, que não 

vivam da exploração do homem pelo homem”. 

 O Capítulo II, “Do Programa”, aborda o Programa da organização e afirma que “na etapa 

da Revolução Brasileira em curso, o Partido Comunista Revolucionário luta pela derrubada da 

ditadura, pela expulsão do imperialismo norte-americano e pela eliminação como classe dos 
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latifundiários e da alta burguesia monopolista e financeira nacional e exploradora do povo, 

ligada ao imperialismo”. O Partido preconiza ainda, a partir dos escombros do velho regime, 

“a instauração de um governo Revolucionário sob a hegemonia da classe operária em aliança 

com os camponeses e com a participação de todas as outras classes e camadas sociais que 

lutam contra a ditadura, o imperialismo norte-americano, os latifundiários e a alta burguesia 

nacional”. Para o Partido, o “novo regime sob a direção do governo Revolucionário constitui 

uma etapa histórica da transição para o Socialismo, a partir do qual se constituirá a futura 

sociedade comunista no Brasil”. 

 O Capítulo III, “Dos Membros”, estabelece os requisitos para ser membro do Partido: 

1) Aceitar plenamente o Estatuto e o Programa, tendo-os como guias para as ações; 

2) Militar em uma organização de massa e nela defender o Programa do Partido; 

3) Adotar a guerra popular como forma principal de luta; 

4) Adotar o centralismo democrático, a crítica e a autocrítica e aplicá-las sem reservas na 

construção do Partido e na organização das forças armadas populares; 

5) Estudar a história da luta de classes e das guerras libertárias do povo brasileiro e assim 

extrair a experiência necessária para entender as atuais lutas como um prolongamento das 

lutas do passado; 

6) Amar a Pátria brasileira e defender os oprimidos em qualquer circunstância e, se 

necessário, dar a própria vida por eles; 

7) Guardar os segredos do Partido e obedecer rigorosamente as normas de segurança; 

8) Ser solidário com os companheiros e seus familiares. 

 O Capítulo IV, “Da Organização”, trata da organização do Partido e, sobretudo como 

ele é dirigido. A direção é exercida por um Conselho Nacional e se organiza através de 

Conselhos Regionais, Conselhos Setoriais de Operários, de Camponeses, de Intelectuais, de 

Universitários, de Secundaristas, de Funcionários Públicos, e outros. Os Conselhos são 

formados por representantes de Conselhos por categorias profissionais, de Conselhos por 

escolas ou faculdades ou Conselhos por locais de trabalho. 

O Conselho Nacional, os Conselhos Regionais, os Conselhos Setoriais estão selecionados 

hierarquicamente, segundo a ordem em que são apresentados, ressalvada a possibilidade de, 

em casos extraordinários, determinados Conselhos ficarem subordinados diretamente ao 

Conselho Nacional. Os Conselhos Setoriais dirigirão os Conselhos por categorias 

profissionais, por Escolas ou Faculdades ou por locais de trabalho. Cada Conselho terá um 

secretário com funções executivas, devendo prestar contas das mesmas nas reuniões do 

Conselho. O número de membros de cada Conselho e respectivo secretário será variável de 
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acordo com as necessidades específicas de cada organismo. A escolha dos dirigentes do 

Partido será feita pela unanimidade dos membros de cada organismo e deverá ser reconhecida 

pelo organismo imediatamente superior. Os Conselhos Nacionais do Partido serão realizados 

a cada dois anos e as Conferências Regionais anualmente. Extraordinariamente, o Conselho 

Nacional poderá convocar Congressos ou Conferências de quaisquer organismos do Partido 

para discutir problemas específicos. 

 

4.1.5 – Aspectos financeiros do PCR no documento “Nossa Política de Finanças” 

 

“O único mal é a exploração do homem pelo homem, a 

única tarefa é instaurar uma ordem social em que não haja 

lugar para sua exploração; o único dever contribuir para a 

luta em prol dessa ordem social; a única pauta para julgar a 

conduta humana, verificar se contribui ou se opõe à causa 

do socialismo”.  

 (Nossa Política de Finanças, 3ª edição, 2000, p. 5.) 

 

 O documento Nossa Política de Finanças é um livreto de aproximadamente 23 páginas e 

que vai discorrer sobre a necessidade da aquisição de recursos financeiros necessários para a 

manutenção do PCR. Foram publicadas pelo partido três edições deste documento: a primeira 

em 1966, concomitante à criação da organização, uma segunda edição em 1977, em 

comemoração aos dez anos da primeira edição e por último a terceira edição no ano 2000. 

  A apresentação da terceira edição explica que o documento foi publicado de acordo 

com o original por duas razões: por se tratar de um documento histórico e porque as questões 

levantadas “permanecem atuais e válidas, embora as necessidades de finanças sejam maiores 

e mais amplas”. 

 O documento começa explicando que a História mostra que desde a divisão da 

sociedade em classes que exploram e as que são exploradas, entre opressores e oprimidos, 

“teve-se a necessidade de lutas e guerras, para resolver as contradições criadas, para que, com 

a derrota da classe reacionária que dominava cada época, fosse promovido o progresso 

social”. 

 Em seguida é dito que “a Revolução consiste na solução violenta das contradições 

sociais fundamentais, dos antagonismos de classe e constitui a força motriz da História nas 

sociedades de classes”. 

 O texto prossegue dizendo que “a História tem revelado que as proposições de 

progresso das classes ascendentes carregam os moldes da continuidade da exploração”. Daí 
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vem um questionamento: Por que isso acontece? E a resposta é dada prontamente: “porque 

essas classes ascenderam ao poder para defender e expandir seus interesses materiais”. 

 Explica que a burguesia “assume o comando das mais torpes opressões de que se tem 

conhecimento, pois promove o desenvolvimento social para uma parte minoritária da 

sociedade em detrimento do empobrecimento cada vez maior da grande maioria da 

população; a miséria, o desemprego, a mortalidade, a corrupção são chagas presentes no 

capitalismo e que o imperialismo não hesita em promover as mais hediondas guerras de 

agressão, massacrando outros povos, saqueando suas economias, na ambição de aumentar 

cada vez mais suas riquezas‟. 

 É feita toda uma explanação a respeito da luta dos oprimidos contra os opressores, de 

que “é preciso lutar contra a exploração do homem pelo homem, de que é necessário acabar 

com as classes para que todos sejam iguais e que é necessário destruir os inimigos da Pátria, o 

imperialismo e seus capachos, que são a alta burguesia e os latifundiários”. 

 Deixa claro que para combater os opressores é “necessário realizar uma guerra, pois a 

luta do povo, assim como as lutas libertárias de outros povos se depara com a violenta 

repressão imposta pelas classes opressoras que farão de tudo para defender suas riquezas e 

seus interesses”. 

 Para o Partido, “somente a força da união de todos os que se somam aos interesses da 

maioria oprimida é que será capaz de modificar a correlação de forças para favorecer ao 

campo da Revolução; a luta de libertação terá que ser por isso uma guerra violenta. Baseada 

no apoio da força popular essa guerra tem na Luta Armada a forma mais expressiva da Guerra 

Revolucionária que o nosso povo empreenderá para derrotar seus inimigos, tomar o poder da 

Nação e instaurar um governo popular revolucionário que realize as radicais transformações 

econômico-sociais que trará o Socialismo ao nosso país”. 

 Conclama a todos a “participarem da Revolução, que cada um possa dar a sua 

contribuição nessa luta. Essa contribuição pode ser ativa ou não, direta ou não, mas efetiva, 

pois é isso o que importa. O grau de contribuição de cada um, que está ligado à Revolução é 

uma questão do maior ou menor grau de sua consciência social”. 

  Explica que a Vanguarda Revolucionária é “formada por aqueles que compreendendo o 

papel fundamental do homem como fazedor da História, saem de si e dedicam-se inteiramente 

a luta geral pela liberdade”. 

 Essa parte introdutória antecede o texto que corresponde de fato à Política de Finanças 

que é apresentada a fim de que seja obtida ajuda para realizar a Revolução. 



68 
 

 São apresentadas dificuldades existentes nas organizações de esquerda e a forte 

repressão a partir do AI-5. De acordo com o texto, as dificuldades se devem “à força tática da 

ditadura; a inexistência de um número mínimo de estrutura na maioria das organizações para 

as ações a que se propunham; a incompreensão dessas organizações das leis que regem o 

movimento revolucionário e das tarefas que o momento exige; a carência da quase totalidade 

das organizações de uma teoria revolucionária baseada no marxismo-leninismo, que 

corresponda às condições específicas do nosso país; a falta de preparo ideológico e às vezes 

teórico de quadros de organizações que dão prioridade ao aspecto quantitativo sobre o 

qualitativo; a falta de unidade ideológica da imensa maioria dos partidos de esquerda”. 

 O texto continua dizendo que “a tarefa principal do momento é consolidar o Partido, 

realizar o fortalecimento orgânico que lhe permitirá assumir a direção do processo 

revolucionário brasileiro e iniciar a luta armada. A consolidação consiste em criar uma 

infraestrutura, desenvolver os trabalhos de finanças e recrutamento, fazer funcionar o 

mecanismo partidário e desenvolver qualitativamente os quadros e que o trabalho de finanças 

merece uma atenção especial e que é de grande importância de uma estrutura financeira para 

uma organização revolucionária”. Essa estrutura é o que possibilita o funcionamento 

clandestino do partido: “a aquisição de armas e munições, uma rede de aparelhos urbanos e 

rurais, a profissionalização de quadros, a manutenção de companheiros na ilegalidade, a 

aquisição de veículos, de remédios, de mimeógrafos, de alimentos, de instrumentos médicos e 

cirúrgicos, de roupas, de materiais necessários à agitação e propaganda, etc. A estrutura 

financeira não serve apenas para criar e manter a atuação partidária, mas também ampliá-la 

progressivamente". 

 Existem diversas maneiras de adquirir finanças e duas delas se destacam como as mais 

conhecidas e utilizadas: a contribuição (permanente e eventual) e a expropriação.  

a) A contribuição permanente caracteriza-se pela sistematização e continuidade. Os 

contribuintes são os militantes do Partido, os aliados e os simpatizantes. Esse trabalho é 

comumente realizado pelos militantes, mas pode e deve sê-lo, igualmente, “pelos aliados e 

simpatizantes, desde que seu controle efetivo pertença ao Partido”. 

b) A contribuição eventual difere da permanente por duas
21

 razões: “por ser temporária e 

sofrer solução de continuidade”; por ser, em geral, bem mais ampla; e por poder 

circunstancialmente, abarcar diversos setores da população. Pode ser apresentada ao público 

                                                           
21

 No documento está escrito duas razões embora sejam enumeradas três razões que diferem a contribuição 

eventual da permanente. Acreditamos ser um erro de escrita, algo que não foi revisado e por isso mantido em 

todas as edições da publicação.  
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encoberta por um objetivo legal e pode ser o resultado de uma campanha da ajuda extra de um 

militante, aliado ou simpatizante. É uma arrecadação suplementar, ocasional e variável. A 

arrecadação por esse tipo de finanças pode ser realizada igualmente por militantes, aliados e 

simpatizantes”. 

  A expropriação é geralmente levada à cabo por uma operação militar e consiste em 

fazer com que o dinheiro do povo, ilicitamente apropriado pela burguesia, passe a servir à 

causa do povo. Sua execução deve ser levada à efeito após um acurado planejamento e dela 

devem participar unicamente militantes do Partido, preferencialmente os que estão na 

ilegalidade. “A expropriação deve ser praticada contra os exploradores do povo: empresas 

estrangeiras, bancos, indústrias (de preferência as ligadas ao capital estrangeiro), usinas, etc”. 

 É dito que as duas formas de adquirir finanças são consideradas válidas, como também 

qualquer esforço que seja desprendido nesse sentido. “Uma forma não exclui a outra e podem 

ser utilizadas simultaneamente, desde que as condições o permitam”. A realidade específica 

de cada momento histórico é que vai determinar a prioridade de uma forma sobre a outra. “A 

princípio, para todo o processo revolucionário e de maneira particular para o momento em 

curso, defendem-se as contribuições pelos seguintes motivos: pelo envolvimento no processo 

revolucionário e pelo compromisso que outros setores assumem com o Partido, além do 

proletariado, tais como setores da pequena a média burguesia e até mesmo da quase extinta 

burguesia nacional: estudantes, intelectuais, profissionais, liberais, funcionários, padres, 

pequenos e médios comerciantes e industriais, e outros; por permitir a participação de todos 

os quadros na tarefa; por ser a forma mais correta, do ponto de vista político, pois ao contrário 

da expropriação, a contribuição aproxima o Partido das massas”.  

 Há ainda outras razões que justificam a prioridade das contribuições sobre a 

expropriação, quais sejam: “o número reduzido de quadros, o que determinaria o abandono 

das tarefas políticas mais importantes; a deficiência de uma infraestrutura que garantisse a 

segurança indispensável para ações desse tipo; o número ainda pequeno de quadros 

profissionalizados, ou que atuem na ilegalidade”. 

 As finanças obtidas através da expropriação “poderão se sobrepor em quantidade às 

contribuições, mas mesmo assim deverão ser encaradas como uma renda suplementar e, 

portanto secundária”. 

 A expropriação é defendida no documento como “um meio de levantar fundos para 

atender as necessidades materiais do trabalho revolucionário que exijam uma quantidade de 

recursos financeiros elevados que não tenha sido possível adquirir através das contribuições, 

mas não deve ser um fim a ser perseguido. Ela é válida na medida em que seja possível 
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garantir a segurança posterior dos companheiros encarregados de realizá-la, e desde que haja 

quadros suficientes para que não se abandone tarefas que são fundamentais para a 

organização”.  

 Um dos maiores entraves para do desenvolvimento do Partido “é a situação financeira”, 

segundo o texto do documento. É dito que “a disponibilidade financeira não está sendo 

suficiente para manter uma infraestrutura condizente com as necessidades e muito menos com 

o desenvolvimento do programa de trabalho. Enquanto o partido cresce e o seu trabalho 

cresce, a arrecadação financeira e a infraestrutura não estão acompanhando o ritmo de 

desenvolvimento político-partidário”. 

 Deste modo, “é preciso que cada companheiro incentive o trabalho de finanças no 

sentido de desenvolvê-lo. É indispensável que as contribuições se elevem e se ampliem de 

maneira que cubram não apenas as necessidades existentes e o desenvolvimento do trabalho, 

mas que sirvam de reserva para os possíveis imprevistos que surgirem”. 

 Enfatiza-se que a difícil situação financeira em que se encontra a organização é um 

reflexo de vários fatores, não constituindo um dado isolado, e tem causas objetivas que 

contribuem para este fato. Dentre elas podem ser citadas: o fato do Partido ser uma 

organização ainda em fase de estruturação e, portanto, ainda sem grande penetração junto ao 

povo; a área ainda limitada da atuação partidária e a pobreza dessa área; a falta de ajuda 

externa; a ação repressiva da ditadura militar que provoca descensos cíclicos no movimento 

de massas e arrefece o ânimo e a disposição da pequena burguesia, fazendo com que esta 

fique cética e aterrorizada, dificultando sua colaboração no processo revolucionário”. 

 O documento faz questionamentos a respeito do que considera “fatores subjetivos que 

também contribuem para a dificuldade financeira da organização”. Pergunta se o trabalho 

desenvolvido junto à pequena e média burguesia, que são grupos passíveis de participar do 

campo da Revolução está satisfatório e pergunta ainda se a capacidade de contribuição dessa 

camada da população está sendo esgotada. Aos dois questionamentos é respondido não, com o 

acréscimo de que “a negativa deixa implícita uma falha na política de finanças adotada pelos 

quadros. O trabalho de finanças desenvolvido é insatisfatório e a potencialidade de 

contribuição da pequena burguesia não está sendo bem conquistada ainda tendo em vista as 

limitações orgânicas da organização. São listados os aspectos considerados subjetivos que 

contribuem para essas limitações”. 

 É preciso que haja uma tomada de consciência do militante, é necessário que este 

desperte para a grande importância do trabalho de finanças e do real sentido das contribuições 



71 
 

e do seu trabalho em adquiri-la. O militante precisa se convencer para poder convencer a 

outros, pois 

“Ao partir para um trabalho de finanças com um contribuinte, 

o militante não está absolutamente em posição de 

inferioridade; muito pelo contrário, ele representa a Revolução 

Brasileira e o Partido que vai dirigi-la; ele é o revolucionário 

que empenha sua vida em uma causa nobre, enquanto que o 

contribuinte, em geral, por falta de desprendimento, de 

coragem, de uma consciência política avançada e 

fortalecimento ideológico para uma participação maior, se 

dispõe, apenas, a prestar contribuições, apesar das 

contradições que tem com a ditadura e o imperialismo. Se não 

nos convencermos dessa realidade, não teremos jamais 

condições de convencer ninguém.” 

(Nossa Política de Finanças, 3ª edição, 2000, p. 16.) 

 

 

 De acordo com o documento, “quando o militante desenvolve um trabalho de finanças, 

está desenvolvendo um trabalho político e forjando um aliado ou um futuro quadro partidário 

e está sendo um dos pedreiros que constroem os alicerces da organização. Todos os militantes 

precisam ter isso em mente para que desempenhem a contento a missão de pôr em prática a 

política de finanças e consolidar o Partido”. 

 É acrescentado que além desta tomada de consciência coletiva, outras providências 

precisam ser tomadas como: “o planejamento e a centralização da política de finanças, uma 

medida indispensável ao controle do trabalho e ao seu desenvolvimento. É indispensável que 

haja um planejamento do trabalho que seja discutido e enriquecido de maneira profunda e 

depois de aprovado, seja colocado em prática”; “os conselhos devem discutir e formar 

opiniões a respeito da importância do trabalho de finanças ter uma direção centralizada, a 

cargo de um dos elementos de cada direção estadual”; “é preciso que em cada conselho haja 

um responsável perante a direção pelo trabalho de finanças de seu conselho”; “desde que as 

condições permitam, que haja um cobrador único com a exclusiva tarefa de recolher as 

contribuições de todos os aliados”; “que só tenha conhecimento da identidade dos 

contribuintes, o militante que realizar o trabalho de finanças, o cobrador e, se necessário, o 

elemento da direção que centraliza o trabalho”; e que os responsável pelas finanças de cada 

conselho tenha por tarefa, entre outras, incentivar, orientar e cobrar o trabalho de finanças em 

seu conselho”. “O planejamento e a centralização do trabalho de agitação e propaganda, cuja 

realização leve ao povo o nome, as palavras de ordem e o pensamento do partido e que, 

concomitantemente o motive a uma participação mais efetiva. A pequena burguesia por suas 
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próprias limitações ideológicas necessita do estímulo resultante do avanço do trabalho 

partidário, que anime e justifique a sua contribuição”.  

 Sobre a assistência ideológica, doutrinária e informativa aos contribuintes é dito que 

“grande número deles contribui mais por amizade e admiração à pessoa de revolucionários do 

que por uma opção baseada na eleição da linha política do partido e na aceitação de sua tática 

e estratégia revolucionárias. Muitas vezes o militante encarregado do trabalho de finanças se 

acomoda erradamente a uma situação desse tipo, com o ímpeto de concretizar logo os 

objetivos. Isso, no entanto, traz três resultados negativos: o contribuinte encara a sua 

contribuição como um favor pessoal, dando bem aquém de suas reais possibilidades; a 

contribuição passa a ter, naturalmente, um caráter descontínuo, já que está condicionado às 

boas relações de amizade entre o militante e o contribuinte; esse contribuinte dificilmente terá 

condições de evoluir politicamente e tornar-se um quadro ou aliado consciente e permanente 

ao partido”.  

 Afirma-se que é necessário combater esse tipo de “relacionamento amigável” entre o 

militante e o contribuinte. “O relacionamento que deve existir é um relacionamento político 

entre o contribuinte e o partido. Isto não quer dizer que a amizade deva ser posta de lado, ao 

contrário, deve ser cultivada, mas deverá perder o seu caráter de motivação principal. Quando 

a amizade com um revolucionário for o veículo principal que leva o contribuinte a ajudar o 

partido, esta condição deve ceder lugar, pouco a pouco, a uma tomada de consciência de 

contribuinte, de que sua ajuda financeira é uma obrigação mínima com a Revolução Brasileira 

e não apenas com o revolucionário amigo”. 

 Ainda sobre o contribuinte é esclarecido que “não se deve esquecer jamais a perspectiva 

de recrutar o contribuinte para a militância política do partido ou pelo menos de transformá-lo 

num bom aliado. É necessário que jamais se caia no erro de negligenciar o trabalho político 

com o contribuinte. Deve-se prestar toda a assistência possível, quer ideológica e doutrinária, 

quer informativa, fornecendo jornais e documentos do partido e discutir com eles os assuntos 

que suscitam dúvidas. Nos jornais do partido, inclusive, não devem ser esquecidas as matérias 

que informem sobre o trabalho e que ressaltem a importância dos contribuintes e aliados da 

Revolução”. 

 É destacada a importância de se fazer um bom trabalho de finanças no momento 

histórico vigente para a pequena burguesia (estudantes, intelectuais, profissionais liberais, 

bancários, comerciários, pequenos comerciantes, funcionários públicos progressistas etc.) que 

têm contradições com a classe dominante e desejam a derrubada da ditadura e a expulsão do 

imperialismo. Para a realização desse trabalho é necessário, da parte do militante, além do 
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nível ideológico já mencionado, um certo conhecimento teórico e a absorção da linha política 

do partido, bem como, uma certa habilidade para detectar os elementos melhor qualificados e 

com eles desenvolver um trabalho político. 

 O texto diz que “os militantes devem se ligar a essa camada da população (pequena 

burguesia), com o objetivo principal de conquistá-la para a retaguarda do processo 

revolucionário, como base social que dê suporte à infraestrutura do partido, sem perder a 

perspectiva de transformar seus melhores elementos em quadros revolucionários e militantes 

da política partidária”. 

 O documento explica que “nem todos os contribuintes serão militantes do partido, mas 

podem se tornar na medida em que se conscientizarem para isto”. Poderão ser convencidos a 

participar da política do partido dependendo da consciência revolucionária que tenham 

adquirido. É dito que para ser um contribuinte não é necessário ser um marxista-leninista, mas 

se houver um trabalho político constante junto a ele, este pode se tornar um comunista e fazer 

parte da militância ativa, que é a última meta do trabalho de recrutamento do partido. 

 Assim, para o partido, um contribuinte e um aliado são quadros em potencial, pois a 

política deste é de conquistar todos aqueles que tenham contradições com o sistema capitalista 

e que sintam a necessidade de uma revolução social, de conscientizá-los para uma 

participação no campo da Revolução Brasileira.  

 O texto deixa claro que “com aqueles que ainda apresentam limitações é preciso que 

sejam estimulados através de um processo crescente de conscientização revolucionária, de 

elevar o nível de sua consciência e de sua participação, transformando-os em revolucionários 

atuantes, no campo da vanguarda ou da retaguarda do processo revolucionário brasileiro”. 

 É afirmado que “a Revolução não vem por si só e que ela exige a ação consciente dos 

homens. Caminha mais depressa quando os homens sentem mais intensamente a sua 

necessidade e dão mais de si mesmas a ela, que depende do trabalho coletivo de muitos 

indivíduos”. 

 São listadas as maneiras de contribuir para o crescimento do partido comunista 

revolucionário: “integrando-se à política interna do partido de forjar verdadeiras comunistas 

revolucionários pelo aprimoramento dos seus quadros, através da teoria marxista-leninista e 

da política revolucionária, de fortalecê-los ideologicamente e formar dirigentes”; “aplicando a 

linha política do partido, desenvolvendo o trabalho político-reivindicatório, tendo e acesso a 

alguma entidade de massa ou qualquer forma de associação onde as massas se aglomeram”; 

promovendo a política de recrutamento do partido, conquistando para as suas fileiras os 

melhores elementos das massas fundamentais da revolução”; “lendo e divulgando os 
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documentos e publicações e colaborando, também, com sua elaboração financeira, regular, 

mensal, que atinja o máximo de suas possibilidades”; “para os militantes legais, ligados à 

produção social, tendo em vista que essa situação de legalidade ou ilegalidade, para um 

elemento revolucionário que seja do quadro do partido, deve se consistir numa questão dos 

interesses da Revolução e não dos interesses pessoais, essa contribuição em dinheiro deverá 

atingir o máximo de sua percepção financeira, subtraindo-se o necessário para sua própria 

manutenção”; “para os aliados, o mínimo de sua contribuição deve ser de 10% de sua renda”; 

“conseguindo contribuições eventuais para o partido (dando seu 13° mês integral, quando 

realizar trabalhos extras e rendosos, fazendo se tem condições para isso, promoções sociais ou 

culturais, cuja renda, ou parte dela, seja revertida para a organização, participando das 

campanhas do partido para a aquisição do material e finanças extras)”; “oferecendo sua casa e 

arranjando outros esquemas que sirvam: para guarida a revolucionários, por tempo curto ou 

prolongado, conforme a necessidade; para a realização de reuniões; para guardar material do 

partido; participando de esquemas de aparelhos do partido; participando e arranjando 

esquemas que sirvam às necessidades de transformar e comunicações do partido; doando ou 

conseguindo para os comunistas revolucionários, todo e qualquer material necessário à sua 

sobrevivência, ao desenvolvimento do trabalho revolucionário e à logística do partido”. 

 Em seguida são enumerados os materiais necessários a serem utilizados pelos 

militantes do partido. “Material utilizado pelos membros do partido para sua sobrevivência e 

para esquema de aparelhos: alimentos, roupas, capas, capotes, calçados, redes, móveis, 

fogões, filtros, botijões de gás, ferros elétricos, utensílios domésticos, máquinas de costura, 

remédios, seringas, rádios, relógios, bolsas, pastas, valises, malas, ventiladores, ferramentas, 

lanternas, guarda-chuvas, sombrinhas, etc. Material necessário à cobertura das condições de 

ilegalidade de membros do partido: documentos (de preferência completos), carteiras de 

identidade, registro civil, carteira profissional, alistamento militar, título de eleitor, carteira de 

estudante, carteira de motorista, carteira de associações, passaporte, formulários de 

documentos (em branco), óculos, perucas, material de maquiagem, adornos, etc. Material 

necessário aos trabalhos gráficos e teóricos e à biblioteca do partido: mimeógrafos, máquinas 

de datilografia, guilhotinas, cortadores, grampeadores, furadores, normógrafos
22

, estojos de 

estiletes, materiais de desenho, decalques, estêncil, corretivos, resmas de papel, cartolinas, 

guache, fitas de máquina, grampos, tintas, spray, pincéis atômicos, carimbos, almofadas, 

                                                           
22

 Instrumento auxiliar para desenho. Pode ser uma régua vazada através da qual se desenham as letras e 

números ou então uma régua com sulcos no formato dos caracteres que são transferidos para o papel através de 

um instrumento denominado de aranha para normógrafo. 
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etiquetas, fita durex, cola, tesouras, agendas, classificadores, pastas, quadros-negros, estantes, 

arquivos, lápis, canetas, cadernos, livros, revistas, jornais, dados estatísticos, relatórios, 

mapas, levantamentos topográficos, etc. Material necessário à defesa e ataque armados do 

partido, utilizado por seus membros e em operações militares e material para registro 

histórico, arquivo e reserva do partido: armas (qualquer porte e calibre), munições, 

explosivos, corrosivos, placas de automóveis, material médico e cirúrgico, tendas, macas, 

binóculos, receptores, bússolas, megafones, amplificadores, boias, peças mecânicas, 

equipamentos elétricos, ferramentas, lonas, cantis, escadas desmontáveis, capacetes, 

projetores, slides, filmes, câmeras fotográficas, câmeras cinematográficas, equipamento para 

revelação de filmes, gravadores e fitas, etc”.  

 Outras contribuições que podem ser feitas ao partido: doação de todo e qualquer 

material que, se não for utilizado pelo partido, possa ser vendido e servir de fonte de finanças; 

arranjos de esquemas para assistência jurídica, médica, odontológica, entre outras, aos 

membros do partido; arranjos de esquemas de trabalho que favoreçam a sobrevivência e o 

desenvolvimento do trabalho político dos membros do partido; informações que possam 

servir ao trabalho político-partidário e à propaganda revolucionária; procurar conseguir 

esquemas que possibilitem a realização de divulgações, denúncias e outros interesses 

revolucionários do partido no Brasil e no exterior; conseguir informações que favoreçam a 

política de expropriação; colaborar com o partido no treinamento e na capacitação técnica dos 

seus membros; colaborar com o trabalho teórico do partido que objetiva estudar a realidade 

mundial e brasileira em especial, capacitar-se para analisar a nossa sociedade e descobriras 

leis do processo revolucionário brasileiro, aplicando a metodologia marxista; ampliar a 

infraestrutura a base de apoio logístico, com a conquista de novos aliados, simpatizantes e 

amigos. 

 O documento é finalizado com um chamado para o desenvolvimento do partido e para a 

luta pela revolução: 

“As propostas que aqui fazemos a todos os membros 

do Partido, militantes, aliados, simpatizantes e 

amigos, têm o objetivo de conclamá-los para 

desenvolver a nossa infraestrutura e estrutura 

orgânica, de modo a possibilitarem a aplicação da 

política do Partido de desenvolver a luta de classes, 

preparar as condições para a luta armada e 

desencadear a Revolução Brasileira. Esperamos que 

todos os estejam conscientes da importância e 

necessidade dessas tarefas, se disponham a aceitar e 

cumprir as propostas apresentadas sem, entretanto, 

procurarem se ater àquelas aqui expostas, mas, que se 
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proponham, de acordo com a sua imaginação criadora 

e com as necessidades que venham a se apresentar e 

que não estejam aqui inseridas, a colaborar com o 

avanço da política revolucionária do PCR”. 

(Nossa Política de Finanças, 3ª ed., 2000, p.27). 

 

 

 Por último, o documento traz as seguintes conclusões que o trabalho de finanças é um 

dos mais importantes do partido e um dos que exige mais requisitos e um membro do PCR 

deve estar apto para realizar qualquer tipo de trabalho necessário para impulsionar o 

movimento revolucionário; a situação orgânica do partido aponta, como tarefa prioritária, o 

aumento das finanças partidárias e o desenvolvimento da infraestrutura do partido, de maneira 

que é imprescindível que cada militante, aliado, simpatizante e amigo do partido se 

conscientize da importância dessa tarefa e assina esse desafio aumentando ao máximo de suas 

possibilidades reais as suas contribuições ao partido e ampliando-as com o recrutamento de 

novos contribuintes, a fim de promover uma correspondência entre o nível de infraestrutura e 

as necessidades do crescente programa de trabalho partidário. É dito que é necessário que 

cada membro do partido seja um trabalhador incansável para aplicar com o máximo de sua 

capacidade as recomendações contidas na “Nossa Política de Finanças” e cumprir com a 

grandiosa missão de consolidar o Partido Comunista Revolucionário e desenvolver o processo 

da Revolução Brasileira, preparando as condições para a luta armada. 

 

4.1.6 – Documento: “Sobre o movimento estudantil” 

 

 
“Desde os primórdios da ditadura, o movimento 

estudantil tem sido a força mais consequente, mais 

combativa na luta geral contra um governo que se 

mantém no poder pela violência das armas. Os 

estudantes jamais se calaram, jamais permitiram o 

sepultamento de seus direitos. O país inteiro assistiu 

empolgado à resistência estudantil. Em todos os 

rincões da pátria, os estudantes levantaram a bandeira 

da luta pela melhoria de ensino, contra a política 

educacional da ditadura, das denúncias da repressão 

policial, dos crimes que a ditadura e o imperialismo 

praticam contra os interesses nacionais e populares”. 

                                                                             (Sobre o Movimento Estudantil, 2ª ed., 2005, p. 21). 

 

 

 Tivemos acesso à segunda edição deste documento datada de abril de 2005, sendo fac 

símile da 1ª edição de 1968 que foi redigida por Valmir Costa
23

 e teve a supervisão feita por 
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 Foi dirigente do PCR em Alagoas. 
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Manoel Lisboa. Trata-se de um livreto de 92 páginas produzido pelo “Editorial A Luta”, 

editora do PCR. 

 De acordo com a apresentação, constitui um “documento histórico sobre a construção 

da linha política, da concepção estratégica e tática do movimento estudantil para ganhar as 

amplas massas para lutar pela derrubada da ditadura militar fascista, do regime capitalista e 

colocá-las na mais firme posição de combate sob a perspectiva do programa do proletariado 

revolucionário”. 

 O documento é dividido em 22 itens que abordam aspectos ligados ao Movimento 

Estudantil, sua importância na luta contra a ditadura militar e qual deve ser o papel dos 

estudantes na revolução brasileira. Além da linha política do Movimento Estudantil (ME), do 

programa mínimo para os estudantes, do plano de luta, do papel histórico do Movimento 

Estudantil e da importância deste nas universidades, são abordados temas ligados ao XXX 

Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Ibiúna, bem como sobre greves e 

ocupações enquanto instrumentos de luta a serem utilizados pelos estudantes. 

 A apresentação dessa segunda edição é feita por Edival Nunes Cajá (presidente do 

Centro Cultural Manoel Lisboa e membro do Comitê Central do PCR) e além do texto 

mantido sem alterações em relação à primeira edição, a segunda versão traz fotografias e 

apêndices no final do documento. 

 Na “Apresentação”, Cajá explica que em maio de 1966 o PCR iniciou um trabalho na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na zona canavieira e na frente operária 

urbana. Essa tarefa de organizar e mobilizar os estudantes da Universidade Rural começou 

com apenas um militante no curso de Veterinária com nível de direção. Com isso, os 

estudantes viveram um processo de mobilização que foi desde a eleição dos representantes de 

turma, passando pela organização dos DAs (Diretórios Acadêmicos) e do DCE (Diretório 

Central dos Estudantes) com passeata, greve, ocupação, culminando com o aprisionamento do 

reitor. Na Universidade Rural, era crescente a participação dos estudantes nas lutas 

específicas e nos atos de protesto contra a ditadura e de solidariedade ao povo do Vietnã. 

 A respeito da linha política para o movimento estudantil, o documento deixa claro que 

este é de fundamental importância no enfrentamento à ditadura por ser bastante combativo.  

Entretanto, é dito de forma muito clara que “a revolução popular, que contará com a 

participação de todos os setores oprimidos pela ditadura não será dirigida pelo Movimento 

Estudantil, pois como movimento de massas, essencialmente da pequena burguesia, este não 

tem condições de assumir um papel de vanguarda na revolução brasileira”. Ela deverá ser 

conduzida pelo proletariado através de um partido revolucionário que se guie pelo marxismo-
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leninismo. O papel do movimento estudantil é desgastar a ditadura e forjar quadros para o 

processo revolucionário, o que acontecerá na medida em que o Movimento Estudantil for 

desenvolvendo lutas reivindicatórias ou políticas que a ditadura é obrigada a reprimir. As 

lutas estudantis demonstram o caráter real da ditadura, antipopular e anti-estudantil, 

destruindo as ilusões de que o governo pode atender às aspirações estudantis. O 

desmascaramento da ditadura serve de conscientização para a massa estudantil e a partir deles 

surgem alguns estudantes que por sua maior conscientização transformam-se paulatinamente 

em quadros revolucionários. 

 O Programa mínimo para o Movimento Estudantil prevê: 

“1º) Luta pela melhoria do ensino, por uma abertura das Universidades através de ampliação 

de vagas, abolição do vestibular, etc. 

a) Luta por restaurantes gratuitos ou no máximo a preços simbólicos para todos os 

estudantes, fornecendo uma alimentação de acordo com as necessidades nutritivas; 

b) Luta para que se tenha condições para assistir aulas práticas exigindo laboratórios 

adequados e transporte próprio para os trabalhos práticos fora das escolas; 

2º) Denúncias de todos os crimes que a ditadura pratica contra a Pátria e o povo brasileiro; 

3º) Luta pela libertação dos colegas presos e revogação da nazi-fascista Lei de Segurança 

Nacional; 

4º) Luta pela autonomia das entidades estudantis exigindo a revogação do Decreto Aragão
24

; 

5º) Luta pela revogação do Decreto Costa e Silva, originado do Ato Institucional Nº5, que 

ilegaliza definitivamente qualquer luta do ME e institui a cassação de direitos estudantis; 

6º) Luta pela legalização de todas as entidades ilegalizadas pela ditadura; 

7º) Luta contra a reforma universitária do governo; 

8º) Luta pelo ensino gratuito em todos os níveis; 

9º) Luta pela autonomia universitária”. 

                                                           
24

 Decreto-Lei nº. 228, de 28 de fevereiro de 1967 que alterava dispositivos da Lei nº. 4.464/64, a Lei 

Suplicy, tomando ainda mais rígido o controle das atividades estudantis.  Estipulava a pena de 30 dias 

de suspensão para os estudantes que não votassem nas eleições para os diretórios acadêmicos a não ser 

que comprovassem doença ou "motivo de força maior". Extinguia as entidades estudantis, mesmo as 

previstas pela Lei Suplicy.  No lugar do Diretório Nacional de Estudantes, previsto por ela, criava a 

Conferência Nacional do Estudante Universitário, convocada pelo ministro da Educação, a se reunir 

uma vez por ano, durante uma semana.  Sua finalidade seria “o exame e o debate objetivo de 

problemas universitários para a elaboração de teses, sugestões e reivindicações a serem apresentadas 

às autoridades e órgãos competentes, sendo vedados os temas de cunho religioso, político-partidário 

ou racial”.  Essa conferência nunca foi convocada. 
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 As formas de luta apontadas no documento são: “a) Lutas internas e externas; b) Lutas 

reivindicatórias e lutas politicas; c) O diálogo, a greve, a ocupação, a violência”. 

 A respeito das lutas, é afirmado no documento que “nenhuma luta de massas é 

simplesmente reivindicatória ou simplesmente política. Expressando a dialética do complexo 

social, toda (luta por restaurantes gratuitos) é, ao mesmo tempo, uma luta política (luta contra 

a política educacional do governo que objetiva privatizar o ensino, transformá-lo em fonte de 

lucros) e, inversamente, toda luta política (luta contra a política educacional do governo) é 

uma luta reivindicatória (luta por mais vagas, ensino gratuito, etc.). É um absurdo separar a 

luta reivindicatória da luta política, é uma aberração ainda maior apresentá-las com pesos 

fixos, com valores determinados, distintos dentro de uma luta de massas. A experiência do 

ME demonstra com clareza o quanto de errôneo existe em considerar a luta reivindicatória 

como principal ou secundária dentro do processo geral da luta de massas, o mesmo 

acontecendo com a luta política. O movimento estudantil (movimento de massas 

essencialmente da pequena burguesia) mobiliza-se, organiza-se, combate com mais vigor, 

com mais amplitude quando é convocado a partir de suas reivindicações específicas. 

Dificilmente as massas estudantis atendem ao chamamento para a luta política que, na sua 

consciência, não esteja ligada aos interesses específicos”. 

 Sobre o diálogo, o documento explica que é uma forma de luta que se caracteriza por 

uma profunda divergência entre as lideranças estudantis, tendo como posições principais: 

“1º) Não se deve manter nenhum diálogo com as autoridades. Dialogar sejam quais forem as 

circunstâncias é conciliar com a ditadura; 

2º) O diálogo deve ser mantido. Sejam quais forem as circunstâncias ele é válido, 

independentemente das necessidades da luta; 

3º) O diálogo é válido apenas quando sua concretização representa um fortalecimento para o 

ME”. 

 Essas formas de diálogo utilizadas pelas lideranças estudantis são questionadas no 

documento, pois é dito que este não deve ser repudiado, por se constituir uma conciliação com 

a ditadura e nem deve ser usado como forma de luta em qualquer momento ou circunstância. 

Deste modo, a força da luta é quem vai validar o diálogo, que é uma arma poderosa quando 

usada devidamente na hora e no lugar adequados. 

 Em relação à greve, é dito que esta foi considerada por alguns setores do Movimento 

Estudantil como uma forma de luta caduca, que não conscientiza e mantém apenas uma 

minoria participante nas escolas, argumento do qual discorda o texto documento, afirmando 
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que “a greve deve ser de massas e para que tal aconteça é indispensável que surja quando 

todas as outras possibilidades de luta, de menor porte forem esgotadas”. 

 A ocupação é considerada uma forma de luta que tem surtido efeitos significativos. 

Ela deve ser um ato das massas e nunca uma ação aventureira das lideranças isoladas. Tem 

como função auxiliar negar as estruturas da universidade voltada diretamente para a 

autoridade do professor e não para os interesses dos estudantes. A ocupação acirra a violência 

da ditadura para com os estudantes. 

 Para o PCR, a violência ofensiva não deve ser uma prática defendida pelo Movimento 

Estudantil, porque “afasta as massas, atemoriza-as, tornando-se fruto de uma minoria radical 

que em nome do seu „revolucionarismo‟, em nome da necessidade de educar o povo na 

violência, reúne-se em grupos tecnicamente preparados para enfrentar a repressão”. A 

violência deve ser defensiva e deste modo contar com as massas e contribuir para sua 

conscientização. 

 

4.1.7 – Jornal “Luta Operária” 

 

 O jornal “Luta Operária” foi produzido pelo órgão do Conselho de Luta Operária do 

PCR e é datado de agosto de 1973. Acreditamos que o jornal foi escrito em Recife pois alguns 

exemplos de situações dos operários são citados em lugares dessa cidade. 

 No Editorial o título “O exército burguês deve e pode ser destruído” é dito que muitos 

companheiros e também pessoas do povo têm medo do exército burguês, acham que é 

impossível vencê-lo e o vêm como uma coisa que está acima de todos, exatamente como a 

ditadura quer. 

 O texto conclama os companheiros a pensarem o que é o exército burguês que defende 

os interesses dos capitalistas, a propriedade privada e oprime o povo contra qualquer revolta, 

pois este nada tem para ser defendido, embora sempre tenha ouvido dizer que o exército é o 

defensor da nação, o que acontece na prática é o exército defender os interesses dos “ricos 

parasitas contra o povo trabalhador”. 

 Os capitalistas usam os órgãos de propaganda (rádio, jornal, televisão) e o ensino para 

fazer o povo acreditar que o exército defende os interesses da nação e não deles mesmos. Eles 

querem convencer o povo de que o exército é honesto e defensor da nação, pois se assim não 

o fosse, não haveria quem morresse nas guerras pela burguesia. Assim, desde criança, o povo 

aprende a respeitar o exército, a propriedade dos ricos, o presidente da república e outras 

autoridades burguesas. 
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 Esse exército da burguesia está realmente forte no momento vigente, mas não significa 

que ele nunca vai ser derrubado. Pensar deste modo é não ter ideia da capacidade da classe 

trabalhadora e não compreender que a união é uma grande força para destruir a repressão da 

burguesia. A união e organização da classe trabalhadora colocar no lugar desse exército 

burguês outro formado pelos melhores companheiros das classes trabalhadoras, realmente 

popular, de pessoas do povo, pedreiros, carpinteiros, torneiros, soldadores, serventes, tecelões, 

estudantes, sapateiros, camponeses, comerciários, entre outros. Um exército popular e 

revolucionário para defender os verdadeiros interesses do povo e lutar por uma sociedade 

melhor, perfeita e mais justa, uma sociedade socialista.  

 Assim, de acordo com o texto, o mais importante para que um exército vença e 

domine é contar com o apoio do povo. Enquanto a propaganda tenta esconder as 

desigualdades sociais como o desemprego, os salários baixos, a injustiça e todos os males do 

capitalismo. O exército da burguesia tem armas, dinheiro, soldados, mas não tem o povo e 

como ele não é armado pelos brasileiros é preciso formar o exército do proletariado utilizando 

as mínimas forças para se fortalecer. São citados exemplos do povo russo, chinês e cubano 

que organizados derrubaram os exércitos que lhes estavam oprimindo.  

 A formação desse exército depende do esforço de cada um que já tem consciência ir 

organizando as massas a respeito das lutas de classe e ir aumentado o número de pessoas para 

a organização, para ir formando o partido e criando o exército. 

 Esse trabalho só poderá ser feito com decisão e firmeza, pois existem muitas formas 

de luta e é destacando o trabalho de panfletagem nas fábricas e bairros, o desenvolvimento do 

trabalha político com a ajuda de companheiros que participem do trabalho teórico, que é 

escrever para os jornais do PCR. 

 Em seguida são tratados aspectos dos males causados pelo desemprego. Este se 

constitui numa mazela do sistema capitalista que “a propaganda burguesa não consegue 

esconder”. É citada a população recifense como exemplo atingido por esse mal, bem como o 

Brasil inteiro e principalmente o Nordeste. É dito que o desemprego atinge também as pessoas 

que estão empregadas, pois é uma forma dos patrões começarem e oprimirem aqueles que se 

encontram trabalhando. A quantidade de pessoas que se encontram nos portões das fábricas e 

outros setores é uma garantia que os patrões têm para humilhar, oprimir e explorar os seus 

empregados, e como o povo está desorganizado, não tem força para exigir o que precisa. 

 Sobre o desemprego, é afirmado que este “é uma consequência do sistema capitalista, 

isto é, a falta de emprego é gerada pelas máquinas modernas que no sistema capitalista 

substituem o homem. Enquanto no socialismo as máquinas servem para diminuir a jornada de 
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trabalho, criar novos empregos e dar condições ao homem de estudar, divertir-se, enfim viver 

e ter outras atividades que quiser”.  

 No próximo item, intitulado “A importância do jornal”, é dito que este representa um 

dos mensageiros da realidade e ensina a combater os inimigos da classe operária. 

 Afirma-se que em todos os jornais do partido são repetidas as palavras: “É preciso a 

união e organização para sabermos lutar e derrubar o governo dos patrões e que é preciso 

tomar o poder político, através das armas em nossas mãos”. 

  “Luta Operária” é considerado uma luz, servindo de farol para aqueles que iniciam a 

caminhada rumo à conscientização.  

 Na seção “Depoimento”, o texto “Vilas da COAB, novo meio de exploração” utiliza 

Recife como exemplo de um entre tantos outros lugares do Brasil cheio de “mocambos” e 

para resolver esse problema, os capitalistas e o governo inventaram o BNH e a COAB para 

construir vilas para os proletários, para tirá-los das beiras dos rios, dos mangues, dos 

alagados, e outros lugares, mas fizeram isto para aumentar os seus lucros, sendo mais uma 

maneira de exploração que eles descobriram. “Os capitalistas entram com os meios de 

produção, que são as máquinas com a matéria-prima que são os tijolos, pedras, cimento, 

telhas, madeiras, etc., e com o capital variável, dinheiro para compra da força de trabalho dos 

operários. Os operários da construção civil constroem nas maiores explorações de salários, 

sem gozar dos direitos das leis trabalhistas. Os sindicatos dos operários só têm a fachada, 

porque nada defendem para os operários, se calam diante das injustiças e até defendem certos 

interesses dos patrões”. 

 Enquanto isso, o governo faz as propagandas dizendo que o BNH construiu as casas 

que foram inauguradas e entregues ao povo, mas são casas pequenas, feias, mal construídas, 

mal divididas e feitas com materiais de má qualidade. Além disso, ninguém sabe o preço das 

casas e todo ano as prestações aumentam e são localizadas em lugares distantes da cidade, 

fazendo com que muitas pessoas necessitem pegar até quatro transportes para poder chegar no 

trabalho. 

 São citados exemplos de fábricas onde os trabalhadores são explorados e precisam se 

unir para fazer a Revolução. 

 São denunciadas as condições da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas 

em Santo Amaro. As condições são péssimas, doentes maltratados, falta de médicos, comida 

ruim. O texto afirma que o capitalismo vive da exploração e da miséria do povo. 
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 Conclama a todos a lutarem contra a exploração: “o trabalhador honrado não é aquele 

que morre de trabalhar honestamente para o capitalismo. O trabalhador honrado é aquele que 

luta por sua classe, filiado a uma organização revolucionária”.  

 Nas fábricas os patrões exploram os empregados impondo-lhes condições desumanas, 

muitas horas de trabalho ao ponto de muitos trabalhadores ficarem doentes. Essas condições 

comprovam que não existe razão para a classe operária no Brasil deixar de fazer a Revolução 

como relata Rosa (operária da Fábrica da Torre) que trabalha muito, inclusive aos domingos 

até que ficou tuberculosa, afastada do trabalho e recebendo um mísero salário. Rosa diz o que 

pensa através de um poema: 

 

“Lamentando o mísero salário, 

Lastimando a exploração, 

Cantando para não chorar, tem alguém nesta ilusão 

E assim caminhando, sem pensar na Revolução. 

  

Um dia alguém descobre que todos serão 

Capazes de lutar contra os patrões e  

Não se iludir jamais, pois é nossa obrigação 

Fazer a Revolução. 

 

O jornal Luta Operária alumia nosso caminho 

Não se cansa de ensinar que não se luta sozinho”. 

(Rosa, operária. Luta Operária, 1973, p. 9) 

 

 

 O item “Salário da morte” vai tratar do salário, que diminui ano a ano enquanto 

aumentam a miséria e a fome. O povo sofre e os capitalistas comem bem, fazem festas, 

viagens, etc. com a mais-valia roubada da força de trabalho do operário.  

 É feito um pequeno histórico da luta operária em alguns países do mundo, como 

França, Peru, Uruguai, Bolívia, Espanha e Portugal e é destacada a união dos trabalhadores 

em greves e movimentos de reivindicação contra os patrões. 

 Por fim, é dito que para os trabalhadores brasileiros merecerem o apoio de 

companheiros de outros países é preciso que no Brasil estes comecem a lutar pela classe 

trabalhadora. Portanto, só a luta une os trabalhadores e a união é o que garantirá a vitória e 

“aproveitar todos os problemas para orientar os companheiros de fábrica no sentido da luta de 

classes, é dever do operário consciente”. 
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4.1.8 – “Normas de Segurança” 

  

 O documento é direcionado aos militantes, elaborado e editado pela Comissão de 

Segurança do PCR e tem o objetivo de preparar os militantes para a vida clandestina e a luta 

armada contra a ditadura. 

 De acordo com o texto do documento, seu estudo e cumprimento pela maioria dos 

militantes foi um dos aspectos responsáveis pelo fato do partido não ter sucumbido à 

repressão e à tortura do regime militar. 

 O documento faz uma análise sobre os métodos de ação dos agentes da ditadura, 

resume os princípios fundamentais da disciplina partidária e esclarece como o militante deve 

agir se for pego pelo inimigo. 

 É dito que a leitura e discussão ajudará a compreender as tarefas do partido, como o 

comunista revolucionário deve agir no dia a dia, como deve utilizar corretamente os meios de 

comunicação e o que deve fazer para fortalecer e consolidar o PCR, principal instrumento da 

luta da classe operária contra a exploração capitalista e também contribui para que os 

militantes compreendam melhor que “o PCR tem como uma de suas principais tarefas formar 

o exército revolucionário dos explorados e oprimidos para derrotar o exército dos ricos e 

poderosos”. 

 Para se construir um forte, “é preciso que exista uma ligação da sua política com as 

massas, por isso as tarefas importantes a serem realizadas dependem muito do cumprimento 

rigoroso das regras de segurança acumuladas em muitos anos de conhecimento e experiência 

do trabalho conspirativo clandestino. Novas experiências e informações devem ser estudadas 

armazenadas para que a organização se feche cada vez mais e se previna de ataques surpresa 

do inimigo”.  

 O não cumprimento dessas normas pode causar complicações não apenas com os 

órgãos de repressão da ditadura, mas também com o membro que passar a infringi-las 

constantemente. O militante não deve esconder da organização ou de um membro 

hierarquicamente superior um erro de segurança por medo ou vergonha de ser criticado, pois 

este erro só poderá ser consertado se ele tiver coragem de admitir, como é feito com os erros 

políticos. Muitos erros podem corresponder à traição, e dependendo da gravidade da situação 

incorrer em penas a serem impostas aos membros, como a expulsão. Os erros cometidos 

correspondem a pontos negativos para a organização, que vai avaliar o carinho e a dedicação 

que um militante tem pelo partido. 
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 Não se deve transigir nem ser leniente para com aqueles que erram em questões de 

segurança e seja qual for a posição do militante, ele tem o dever de criticar outro quando 

cometer erros. Quando se trata de questões de segurança, é melhor errar pelo excesso do que 

pela escassez. 

 Em seguida é tratado do comportamento do militante diante da repressão. É dito que 

“é preciso ter uma preparação ideológica da repressão policial da ditadura e que o 

comportamento de um militante depende da capacidade ideológica adquirida, da coragem 

física e da certeza da vitória da causa que abraçou como ideal. O fortalecimento da vontade 

revolucionária, levando-o até as últimas consequências contribui na resistência às atribulações 

políticas ou físicas sofridas e para isto, é preciso colocar as tarefas partidárias acima de tudo e 

uma delas é resistir à repressão brutal da polícia ou dos agentes das Forças Armadas quando 

se é preso”. 

 É preciso conhecer truques e métodos do inimigo, odiar com veemência a burguesia e 

seus conceitos e os seus órgãos de repressão, bem como odiar a polícia e considera-la como 

um monstro brutal que esmaga fisicamente os revolucionários. Isto é um dever sagrado, que 

deve ser consciente e sem contestação para o militante. O comportamento de um 

revolucionário depende da profundidade desta consciência. 

 O militante precisa compreender que a polícia tem um objetivo fundamental, que é 

retirar o depoimento da pessoa que está na cadeia e para isto vai utilizar todos os métodos que 

estiverem ao seu alcance. É importante não delatar, manter a calma, a lucidez, pois cada 

palavra aberta leva à exigência de outra, porque a polícia nunca se contenta. O militante 

precisa ter em mente que o lema deve ser: “calar, negar, mentir e resistir às torturas dos 

brutais e repulsivos vermes da polícia. Desinformar, despistar e não servir ao inimigo deve ser 

o lema”. 

 A polícia poderá utilizar vários métodos para atingir seus objetivos durante os 

interrogatórios e depoimentos, engendrando várias armadilhas para retirar informações como 

tentar convencer o militante e delatar. Outra maneira de agir é pedir para que o militante 

confesse tudo, alegando que o outro companheiro já contou todos os segredos da organização. 

O militante deve ler o depoimento do acusador escrito na íntegra, deve negar tudo e afirmar 

que falou sob tortura. Durante uma acareação, deve-se tentar transformá-la em acusação aos 

policiais pelas torturas infligidas e utilizar esse método quando o companheiro recuperável 

deu informações aos policiais. 
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 Qualquer depoimento que o militante preste deve ser lido antes de ser assinado bem 

junto da última linha escrita. Nunca deve ser assinado sem ler, assinar folha em branco ou 

deixar espaço em branco entre a última linha datilografada ou manuscrita. 

 É preciso também desprezar as ameaças de morte, porque a polícia quando vai 

executar não avisa, realiza. A consciência revolucionária deve estar preparada pelos 

momentos de riscos. “Perder o medo de arriscar a vida é uma disposição inicial preparatória 

para ter o desprezo pela morte e sacrificar a vida em nome e benefício da organização e da 

Revolução”. 

 Os militantes devem ter o maior número possível de pseudônimos, para confundir o 

inimigo, devem evitar se encontrar com a família, pois esta pode estar sendo vigiada e não 

devem procurar saber quem são dirigentes, onde atuam, onde moram e quais são os seus 

nomes. Quem não for “ilegalizado”, deve ter uma vida normal. 

 

 

4.2 – Os dirigentes do PCR (Manoel Lisboa de Moura, Emmanuel Bezerra dos Santos e 

Amaro Luiz de Carvalho) 

 

 Para fins da nossa pesquisa, destacaremos três dirigentes do PCR, que foram 

torturados e mortos pelos agentes da repressão. Esses dirigentes são considerados pelos 

militantes do PCR como grandes revolucionários que deram sua vida pela causa e pelo 

Partido e mesmo sob tortura não revelaram detalhes da organização aos torturadores. Eles se 

tornaram símbolos da resistência e das ideias que conduziam o PCR. 

  

Manoel Lisboa de Moura 

 

“Eles te sangraram,  

Te queimaram 

Nunca te curvaram 

Eles dilaceraram  

Teu corpo 

Nunca tua alma 

Eles venceram 

Teu corpo 

Nunca tua vontade 

Eles te mataram 

Estás vivo... 

Eles, monstros fascistas 

Tu herói comunista 

Protótipo da humanidade futura 
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Eles, vermes anônimos 

Tu, Manoel Lisboa de Moura”. 

(Lucas, 04/09/74) 

  

 Foi o dirigente máximo do PCR. Esteve em Natal em várias ocasiões para articular 

ações e resolver situações relativas à organização e aos militantes. Nasceu em Maceió, 

Alagoas em 21 de fevereiro de 1944. Além de ter uma formação política construída a partir de 

leituras, organizou o grêmio do antigo Liceu Alagoano, que mais tarde se tornou Colégio 

Estadual. Foi diretor da União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas (UESA) e aos 16 

anos ingressou na Juventude Comunista do PCB. Já na Universidade Federal de Alagoas, 

onde foi estudar Medicina, organizou o Centro Popular de Cultura da UNE (CPC) em Maceió 

e lá apresentou e dirigiu peças de teatro, envolvendo operários da estiva. 

 Com o golpe militar em 1964 foi expulso da Universidade e teve seus direitos políticos 

cassados. Militava então pelo PC do B, tendo rompido com o PCB a exemplo de outros 

militantes, por não concordar com o que consideravam a linha reformista do “Partidão”. Em 

1965 foi preso, submetido a ameaças de morte e foi maltratado fisicamente, obrigado a ficar 

de pé sem dormir durante vários dias. Depois de obter liberdade, foi para Recife e continuou a 

luta revolucionária trabalhando na Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste (Cerne) e 

foi preso novamente em 1966 depois do atentado contra o marechal Costa e Silva
25

, que 

ocorreu no Aeroporto de Guararapes. Manoel Lisboa não foi incriminado, pois o inquérito 

comprovou que ele estava trabalhando com seu irmão, quando aconteceu o atentado. Ao sair 

da prisão, chegou à conclusão de que não era possível continuar tendo uma vida legal e se 

dedicar à causa revolucionária ao mesmo tempo, então decidiu que iria passar a viver na 

clandestinidade. 

 Em 1966 decide sair do PC do B por concluir que este se diferenciava do PCB apenas 

na teoria e que seguia na prática o mesmo caminho reformista, além de desprezar o Nordeste e 

da direção praticar métodos que lhe pareciam incorretos. Funda em dezembro deste mesmo 

ano o PCR juntamente com Amaro Luiz de Carvalho, Ricardo Zarattini Filho e outros 

companheiros. Utilizava os codinomes Galego, Mário, Celso, Zé, entre outros. 

 Em 15 de agosto de 1973, Manoel Lisboa foi preso na Praça Ian Fleming, em Recife, 

por agentes da ditadura.  Foi algemado, encapuzado e arrastado para um veículo e conduzido 

para o Quartel do IV Exército. Lá chegando foi arrastado para um cubículo de 

                                                           
25

 O atentado aconteceu no Aeroporto dos Guararapes com a explosão de uma bomba que ocorreu no saguão do 

Aeroporto Internacional do Recife no dia 25 de julho de 1966, totalizando duas vítimas fatais e 14 feridos.  O 

alvo principal do atentado era o general Arthur da Costa e Silva, então ministro do Exército e candidato à 

sucessão presidencial. 
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aproximadamente dois metros de fundo, por dois de largura, revestida de material acústico 

para ser torturado e dar todas as informações aos militares sobre o PCR. O delegado Sérgio 

Paranhos Fleury comandava os carrascos que torturaram Manoel Lisboa, outros dirigentes do 

PCR e muitos militantes de várias organizações de esquerda. Despiram e penduraram Manoel 

Lisboa no pau-de-arara, espancaram seu rosto, testículos e abdome, deram-lhe choques 

elétricos no pênis, nas mãos, nos pés e nas orelhas. Ele foi queimado à vela em todo o corpo e 

perdeu logo nos primeiros dias a sensibilidade dos membros inferiores do corpo.  

 Maria do Carmo Tomaz, militante do PCR, relatou o momento em que se encontrou 

com Manoel Lisboa na prisão: 

 

“No dia em que fui presa, me colocaram frente a frente com ele. 

Estava totalmente nu, com bastante hematomas. Ele fixou os 

olhos em mim e nada falou. Me arrasei quando o vi. Depois 

fiquei numa cela vizinha ouvindo seus gritos. Durante muito 

tempo pensei que ia enlouquecer, não conseguia me libertar 

daqueles gritos de dor. Seu comportamento causou admiração 

até mesmo aos seus torturadores. Num certo dia do mês de 

setembro, me levaram a uma câmara de tortura e me deram a 

triste notícia de que Manoel estava morto. Ficaram me olhando 

e disseram: “Um igual àquele vocês não vão encontrar. Senti 

vontade de cuspir na cara de cada um, me deu um ódio”.  

(Maria do Carmo Tomaz)
26

 

 

 

 Há relatos de que aos companheiros com quem pode falar, Manoel Lisboa disse: “Sei 

que minha hora chegou; fiz o que pude; a vocês, peço apenas que continuem o trabalho do 

Partido”. 

 Como era o dirigente máximo do PCR, Manoel Lisboa tinha conhecimento de tudo o 

que fazia a organização e quanto mais se negava a falar, mais era torturado.  

 Em 5 de setembro de 1973 os jornais do Recife e vários jornais importantes do país 

publicaram uma nota que dizia que  

 

“durante um tiroteio com agentes dos órgãos de segurança 

interna, morreram na manhã de ontem, em São Paulo, os 

terroristas Manoel Lisboa de Moura e Emmanuel Bezerra 

dos Santos, que fizeram parte do atentado ao Marechal Costa 

e Silva, então presidente da República em visita ao Recife, 

em 1966. Manoel Lisboa de Moura levou a polícia até um 

encontro que teria com Emmanuel Bezerra em São Paulo, às 

                                                           
26

 O depoimento de Maria do Carmo Tomaz é intitulado: Manoel, herói do povo e está contido em “A vida e a 

luta do comunista Manoel Lisboa – depoimentos, 2ª edição, Edições Centro Cultural Manoel Lisboa, Recife: 

2008, p. 25.  
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08h30 do dia 04 de setembro, quando se travou um tiroteio 

que resultou na morte dos dois”. 

 (A vida e a luta do comunista Manoel Lisboa, 2008, p.17.) 

 

 A nota foi desmentida por algumas informações importantes a respeito da prisão dos 

dois dirigentes, pois ambos foram presos no mês de agosto e Emmanuel Bezerra estava 

desarmado quando foi preso, mas a polícia divulgou que este ao sentir a presença das 

autoridades começou a atirar. Manoel Lisboa foi preso no Recife, enquanto que Emmanuel 

Bezerra foi preso provavelmente na fronteira da Argentina com o Chile. Os dois não tinham 

nenhum encontro marcado em São Paulo e marcaram de se encontrar somente em 15 de 

setembro em Recife. 

 A Certidão de Óbito número 201.793
27

, do livro 179, folha 60 vº, emitida pelo cartório 

do subdistrito de Jardim América, Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo 

confirma a informação da nota, a de que Manoel Lisboa teria morrido num tiroteio com a 

polícia, pois a causa da morte apontada é “hemorragia interna por ferimento de projetil de 

arma de fogo”. Há também o laudo de exame de corpo de delito assinado pelos médicos Harry 

Shibata e Armando Canger Rodrigues que segue a mesma versão da certidão de óbito, 

detalhando como se encontrava o corpo de Manoel Lisboa e os procedimentos adotados pelos 

médicos na realização do exame necroscópico. O histórico do laudo afirma que “conforme 

informações obtidas, o mesmo veio a falecer, em consequência de tiroteio que manteve com 

os órgãos de segurança, no largo da Moema”. 

 A Comissão de Familiares dos Presos e Desaparecidos Políticos na ditadura militar 

após um longo trabalho ajudou a identificar os restos mortais de Manoel Lisboa encontrados 

numa vala comum no cemitério de Campo Grande, em São Paulo. Vários representantes de 

entidades, partidos e organizações de esquerda receberam os restos mortais no Monumento 

Tortura Nunca Mais, localizado na Rua da Aurora, em Recife. 

 Em 8 de maio de 2003 os restos mortais de Manoel Lisboa foram recebidos por seus 

familiares e vários militantes em Maceió, percorrendo várias ruas de sua cidade natal. Foram 

feitas muitas homenagens, uma vigília revolucionária até que foi realizado o sepultamento no 

cemitério Parque das Flores. 

   

 

                                                           
27

 A certidão de óbito de Manoel Lisboa e o laudo de exame de corpo de delito foram publicados no livro: A vida 

e a luta do comunista Manoel Lisboa – depoimentos. Edições Centro Cultural Manoel Lisboa, 2ª edição, Recife, 

2008. P. 115-118. 
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Emmanuel Bezerra dos Santos 

 

 Nasceu na praia de Caiçara, município de São Bento do Norte, Rio Grande do Norte, 

em 17 de junho de 1943. Era filho de pescador e foi estudar em Natal, onde participou 

ativamente do movimento estudantil sendo líder estudantil no Colégio Atheneu. Também foi 

presidente da Casa do Estudante de Natal. Cursava Sociologia na Fundação José Augusto 

quando foi preso por organizar a bancada potiguar que foi participar do congresso da UNE em 

1968 em Ibiúna, São Paulo. No congresso vários estudantes foram presos e entre eles 

Emmanuel, que ficou na prisão por seis meses e teve seus direitos estudantis e políticos 

cassados, com base no decreto nº 477
28

, que proibia aos estudantes o exercício de atividades 

políticas nas escolas e universidades. 

 Ao sair da prisão, aproximou-se do PCR, e dirigiu o comitê universitário da 

organização, entrou para a clandestinidade em Pernambuco e Alagoas e passou a dedicar-se à 

luta pela revolução. Sua dedicação levou-o a integrar o Comitê Central do Partido na condição 

de dirigente. Usava o codinome Flávio. 

A partir de 1970 Emmanuel foi dirigir o trabalho do PCR em Alagoas e em 1973 foi 

enviado ao Chile, como representante do PCR, para participar de discussões com outros 

grupos de revolucionários brasileiros e organizações de esquerda latino-americanas, com o 

objetivo de iniciar um processo de unificação do movimento anti-imperialista no continente. 

Emmanuel foi preso, possivelmente na fronteira pela polícia internacional a pedido da 

polícia brasileira. Veio preso para o Brasil, onde foi torturado no QG do IV Exército, assim 

como Manoel Lisboa, e foi assassinado pelo Departamento de Ordem Interna (DOI), sob as 

ordens do delegado Sérgio Paranhos Fleury. 

Os restos mortais de Emmanuel foram encontrados numa vala comum do cemitério de 

Perus (São Paulo) e depois transportados para o Rio Grande do Norte, onde foi homenageado 

numa vigília cívica no auditório da Casa do Estudante de Natal e o sepultamento em sua 

cidade natal, emancipada do município de São Bento do Norte. 

 

 

 

                                                           
28

 O decreto-lei nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, foi baixado pelo então presidente Artur da Costa e Silva 

durante o regime militar brasileiro. O decreto-lei previa a punição de professores, alunos e funcionários de 

universidades considerados culpados de subversão ao regime. Os professores atingidos eram demitidos e 

ficavam impossibilitados de trabalhar em qualquer outra instituição educacional do país por cinco anos, ao passo 

que os estudantes eram expulsos e ficavam proibidos de cursarem qualquer universidade por três anos. 
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 Amaro Luiz de Carvalho 

  

 Nasceu no dia 4 de junho de 1931 em Joaquim Nabuco, Zona da Mata de Pernambuco. 

Ingressou no PCB aos 15 anos. Como operário, participou de lutas na categoria têxtil da 

região metropolitana do Recife mobilizando e organizando os trabalhadores e foi preso pela 

primeira vez em 1958 por liderar uma greve junto aos trabalhadores. 

 Posteriormente sua luta se concentrou na Zona Canavieira, onde ajudou a criar ligas 

camponesas e sindicatos, mobilizando e organizando os camponeses e assalariados rurais. 

 Viajou a Cuba em 1961, onde adquiriu mais entusiasmo para lutar pela revolução. 

Insatisfeito com o PCB, rompeu com este e foi para o PC do B. 

 Com o golpe de 1964 passou a atuar na clandestinidade em municípios como Jaboatão, 

São Lourenço da Mata, Moreno e Serinhaém, em Pernambuco. 

 Participou de um curso de formação e capacitação político-militar na China e depois 

se reuniu com Manoel Lisboa e outros militantes quando avaliaram que a direção do PC do B 

estava se burocratizando e atrapalhando o trabalho revolucionário e eu o rompimento com o 

reformismo e o revisionismo tinha acontecido apenas formalmente. A partir daí, decidiram 

sair do PC do B e com Manoel Lisboa de Moura lançaram a Carta de Doze Pontos aos 

Comunistas Revolucionários, logo após o congresso de fundação do Partido Comunista 

Revolucionário, PCR, em 1966. 

 Como dirigente do PCR, Capivara, um dos codinomes usados por Amaro Luiz de 

Carvalho, atuou coordenando ações e organizando conselhos de luta dos assalariados rurais da 

zona canavieira por quatro anos, até ser preso, em 27 de janeiro de 1970. Foi torturado em 

Recife e São Paulo, e condenado a dois anos de prisão. Faltando apenas dois meses para ser 

posto em liberdade, foi assassinado por envenenamento e pauladas na Casa de Detenção Do 

Recife, como se os presos tivessem cometido o crime. 

 De acordo com o PCR, sua morte foi tramada por usineiros de Pernambuco na 

presença do delegado torturador Sérgio Paranhos Fleury. Segundo o partido um prisioneiro 

enviou uma carta anônima ao comandante do IV Exército afirmando que 

 

“o crime feito contra o preso político Capivara foi feito na 

maior covardia por três criminosos perversos. Todos os presos 

estamos revoltados porque não foi tomada nenhuma 

providência até aqui. Os criminosos estão todos contentes. O 

cabeça é Dercílio de Brito, outro é Odilon Marculino e o 

terceiro é Severino Caboclo. Mais de dez presos viram, mas não 

querem dizer com medo de morrer. Não boto meu nome para 
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depor, para não morrer também. Se vossa Excelência der 

garantia, me apresento para provar na vista de todos os três.” 
29

 

 

 

4.3 – Ações desenvolvidas pelo PCR  

 

Durante o período estudado, o PCR defendia a luta armada como forma de 

enfrentamento à ditadura militar. 

 Com uma estratégia de atuação claramente regionalista, sua circunscrição ficou restrita 

aos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 De um modo geral, o PCR realizou ações de expropriação de mimeógrafos para a 

confecção de panfletos, armas em determinadas ocasiões, pichações e panfletagens em 

fábricas com o objetivo de formar quadros para o partido. As ações armadas propriamente 

ditas exigiam certos recursos que as tornavam extremamente perigosas e complicadas de 

realizar. No entanto, foram realizados assaltos, com destaque para o assalto à Padaria 

Rosarinho e o assalto à Sentinela, ambas as ações realizadas em Recife, pois muitos militantes 

de outros estados, inclusive do Rio Grande do Norte já haviam se deslocado para lá na 

clandestinidade, os que eram muito procurados, e outros migraram para trabalhar em fábricas 

e fazer o trabalho de conscientização de operários.  

Edílson Freire Maciel explica que aqui em Natal o PCR realizou um assalto a um 

depósito que guardava alimentos e também fala sobre um incêndio na Casa do Maine (1972) 

provocado pelos militantes como forma de protesto contra o poderio norte-americano, além de 

expropriação de um mimeógrafo para que panfletos e outros materiais escritos fossem 

reproduzidos: 

Tinha um depósito nas Quintas que guardava alimentos e nós 

arrombamos para as pessoas pegarem comida. Houve também um 

incêndio na Casa do Maine, como forma de protesto contra o 

imperialismo, mas o local não pegou fogo totalmente. Fizemos 

panfletagem, expropriação de mimeógrafo aqui em Natal.
30  

 O informe de Nº 042 do Ministério da Aeronáutica de 21 de agosto de 1968 fala sobre 

o PCR e lista uma programação da comissão política-militar da organização, o que seriam 

objetivos mais práticos de serem atingidos: 

1º) Criar formações especializadas para recuperação financeira; 

2º)  Selecionar pessoal para treinamento de autodefesa de massa; 

                                                           
29

 Trecho retirado do livro Elogio aos Revolucionários. Edições Manoel Lisboa, Recife: 2009. p.13-14. 
30

 Entrevista de Edílson Freire Maciel concedida a autora e realizada em 25/03/2015 em Natal-RN. 
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3º) Levantamento do potencial do inimigo: localização de quartéis, total do contingente da 

ativa e da reserva, qualidade e quantidade de armamento; 

4º) Providenciar a criação de campo de treinamento, armazém de abastecimento, depósito de 

armamento e munição, oficinas de reparos e fabricação de armas, transporte, base de apoio 

logístico e aquisição de armamento, munição e explosivos; 

5º) Serviço de Informações sobre os funcionamentos dos bancos do interior e capital (depósito 

em caixas responsáveis pelo transporte dinheiro e dispositivo de segurança dos bancos); 

conhecimento total sobre o funcionamento do banco que venha a servir para os grupos de 

recuperação financeira. Tomar conhecimento das datas de transporte e dinheiro e sistema de 

segurança das grandes firmas comerciais e industriais. 

 O documento apresenta uma observação que chama a atenção e que diz: Este 

documento é inteiramente SECRETO para os elementos do Partido Comunista 

Revolucionário (PCR), sendo que somente no Nordeste 2 (dois) elementos tomaram 

conhecimento: um da Paraíba e outro de Pernambuco. 

 Acreditamos que o documento foi considerado secreto pelos membros do PCR por 

tratar de aspectos muito específicos da organização, de modo que quanto menos militantes 

soubessem da existência do documento melhor, o que acontecia em muitas situações, que era 

manter sigilo de certas informações no sentido de proteger companheiros e a própria 

organização. Embora o documento seja um informe da Marinha e não tenhamos a total 

segurança de que ele foi produzido pelos militantes do PCR, os aspectos listados combinam 

com os objetivos do PCR, narrados em outros documentos analisados, como é o caso 

documento, que é um livreto, intitulado Nossa Política de Finanças, no qual são discutidos 

aspectos importantes para se manter a organização e como adquirir recursos para essa 

manutenção, bem como para a realização de ações de combate ao regime militar. 

 Outro documento que merece destaque e que pode nos ajudar a compreender os 

objetivos do PCR data de 23 de fevereiro de 1970 e trata de um Curso na China Comunista – 

Informação Nº 094 / Gabinete do Ministro/ SISA – RJ. De acordo com a pesquisa, não foi 

possível identificar nenhum militante do Rio Grande do Norte que tivesse participado deste 

curso, que teve a participação do dirigente do PCR Amaro Luiz de Carvalho, mas acreditamos 

ser pertinente apontar os aspectos trabalhados no curso por estarem relacionados à linha 

política da organização, tais como a luta armada e o cerco das cidades pelo campo. Além do 

dirigente Amaro Luiz de Carvalho, outros militantes participaram do curso de acordo com o 

documento e por não serem do Rio Grande do Norte, optamos por não listar o nome de todos, 

posto que o que nos interessa é o conteúdo do curso, a parte teórica e a prática. De acordo 
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com o documento, as informações foram obtidas através do depoimento de Amaro Luiz, o que 

pode ter sido obtido através de tortura, no entanto o PCR admite a ida dele à China, o que nos 

leva confirmar a informação em outro documento que trata da história dos dirigentes 

denominado “Elogio aos Revolucionários”. Neste documento do PCR é dito que a 

organização foi fundada após a volta de Amaro desse curso na China, o que nos leva a 

concluir que quando participou do curso não foi enquanto membro do PCR, todavia quando 

foi interrogado já era do PCR, por isso o documento diz que os membros do PCR possuem 

curso na China Comunista, ou seja, já possuem, mas não diz que os militantes foram 

participar do curso através do PCR. São abordados os seguintes aspectos no documento: 

1- Segundo consta no depoimento de Amaro Luiz de Carvalho, prestado na Secretaria de 

Segurança Pública de Pernambuco, no dia 19 de dezembro de 1969 ele e outros 

elementos possuem Cursos na China Comunista; 

2- O curso foi ministrado em 5 (cinco) meses, divididos em duas etapas, com os 

seguintes assuntos: 

a) Política da Revolução Chinesa: 

 Luta contra o revisionismo; 

 Movimento camponês; 

 Frente única; 

 Formação do Partido; 

 Trabalhos secretos; 

 Movimentos de massas. 

 

b) História Militar da Revolução: 

 Revolução popular; 

 Formação de exército; 

 Tática e estratégia da guerra popular chinesa; 

 Base de apoio; 

 Engenharia militar; 

 Manejo com armas. 

 

3- Foram também ministradas aulas práticas sobre armas e os seguintes artefatos 

explosivos: 

 Minas; 
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 Granadas; 

 Detonadores; 

 Bombas de TNT; 

 Dinamites; 

 Nitrato de amônia; 

 Fabricação e utilização de pólvora negra; 

 Fabricação e utilização de detonadores; 

 Fabricação de explosivos de nitrato de amônia; 

 Garrafas Molotov; 

 Canhões de pedra; 

 Tubos de ignição; 

 Armadilhas individuais e coletivas. 

 

4- O curso Político foi ministrado em Pequim e o Militar em Nankim. 

Destacaremos ainda outro documento, de 07 de janeiro de 1974, Informação 003, também 

da Aeronáutica, que trata da atuação e descreve ações do PCR, tais como panfletagens e o que 

é chamado pelos militares de atos de terrorismo como uma ação do PCR em Recife, o assalto 

ao sentinela do Parque da Aeronáutica. Além disso, o documento também admite o 

desmantelamento da organização e a morte de três dirigentes, entretanto não explica as 

circunstâncias dessas mortes e possui um carimbo de sigilo e outro que diz: “A Revolução de 

64 é irreversível e consolidará a Democracia no Brasil”. Diz o documento: 

1- Em Recife, Maceió, Natal e João Pessoa o PCR (Partido Comunista Revolucionário) vem 

sendo desmantelado pelo DOI / IV EX, com a prisão de dezenas de militantes e a morte de 

três deles - Manoel Aleixo da Silva (Ventania), Emmanuel Bezerra dos Santos (Flávio) e 

Manoel Lisboa de Moura (Márcio ou Galego); 

2- Com essas prisões foi desvendada a autoria de uma série de panfletagens e atos de 

terrorismo ocorridos no Nordeste, entre os quais o assalto a uma sentinela do Parque da 

Aeronáutica do Recife; 

3- No desenvolvimento dessa operação foi constatada ligações dessa Organização com a 

Tendência Leninista (dissidência da ALN chefiada por Ricardo Zaratini Fº
31

, atualmente no 

exterior), bem como viagens frequentes, via terrestre, de militantes de ambas Organizações no 

                                                           
31

 Ricardo Zaratini Filho foi, junto com Manoel Lisboa e Selma Bandeira, um dos fundadores do PCR. 
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exterior (Chile, Argentina e Uruguai) para o Brasil e vice-versa, utilizando, sempre, 

documentação falsa; 

4- Elementos que participaram do assalto ao sentinela do Parque da Aeronáutica de Recife: 

Manoel Lisboa de Moura, Selma Bandeira Mendes, Juarez José Gomes, José Emilson Ribeiro 

da Silva, Moisés Domingos Sobrinho, José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior. 

 Três militantes do PCR realizaram em dezembro de 1970 a expropriação de dois 

mimeógrafos, uma máquina de escrever e um ventilador, pertencentes ao Departamento 

Social do Estado, localizado na Avenida Rio Branco. Este material tinha o objetivo de 

preparar panfletos para dar continuidade às ações junto a operários de fábricas e à população 

em geral. 

 

 

4.4. – O PCR no Rio Grande do Norte 

 

 O PCR teve uma atuação discreta no Rio Grande do Norte. Entre suas ações no estado 

destacamos expropriações de mimeógrafos, panfletagens e o incêndio na Casa do Maine. 

 Não podemos precisar uma data exata de quando o PCR começou a atuar no Rio 

Grande do Norte, o que podemos concluir através da pesquisa é que a organização teve uma 

atuação a partir do movimento estudantil secundarista e universitário e de grupos de jovens, 

sobretudo de uma “célula”, no bairro das Quintas em Natal e que isto aconteceu depois de 

1966, a partir de quando foi fundado. 

Moisés Domingos, explica como teve início o trabalho político do grupo de jovens nas 

Quintas, do qual fez parte, e que o levou posteriormente ao PCR: 

 

“Eu vivia em casa lendo, desde pequeno. Uma tarde, um 

vizinho me chamou e perguntou se eu queria participar de um 

grupo de jovens na igreja, hesitei no início, mas resolvi ir. 

Vinham uns jovens do centro, que eram estudantes 

universitários de classe média de Natal para as reuniões desse 

grupo. A intenção deles era realizar um trabalho político junto 

aos jovens da periferia. A partir daí passei a ter contato com o 

mundo letrado, que não era minha sala de aula ou os meus 

livros. Passamos a realizar atividades de alfabetização de 

adultos numa favela de Natal e passei a frequentar a Casa do 

Estudante para participar de debates políticos. Depois, conheci 

um jornal chamado “Luta Estudantil” e fui apresentado ao 

PCR. Me filiei aos 17 anos”.
32
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 Entrevista concedida a autora em Natal – Rio Grande do Norte, em 20/10/2015. 
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As pessoas que frequentavam esse grupo de jovens circulavam em torno do PCR, mas 

não tinham vinculação orgânica com essa organização, nem com qualquer outra. Ainda que a 

“célula” das Quintas tenha sido um começo na vida política de militantes do PCR, as 

discussões e os debates políticos eram conduzidos pelo movimento estudantil, de modo que 

foi através deste que a organização começou a atuar no Rio Grande do Norte, cooptando 

adeptos para a militância. 

 Já Maria do Carmo Tomaz, veio de uma cidade do interior onde participava de um 

grupo da universidade que realizava um trabalho de alfabetização de adultos, para estudar em 

Natal e morar na Casa da Estudante e lá teve contato com membros do PCR, e passou a 

militar pela organização: 

 

“Antes de vir para Natal, eu alfabetizava adultos no interior e 

nós tínhamos a formação a partir do método Paulo Freire e 

aquilo influenciava, conscientizava para uma formação 

política. Em Natal fui estudar no Colégio Atheneu e morar na 

Casa da Estudante. Conheci as primas de Emmanuel Bezerra e 

foi através delas que entrei no PCR”.
33

 

 

 Outro militante que também participou do grupo de jovens das Quintas e depois foi 

apresentado ao PCR, Edilson Freire Maciel, também relata como aconteceu sua aproximação 

com o partido: 

 

“Nas Quintas me liguei a um grupo que era ligado à igreja, e 

eu não era religioso, mas fazia parte do grupo. Nesse período, 

tínhamos uma reunião com as pessoas do bairro, semanal e 

quinzenalmente e numa dessas reuniões conheci uma pessoa 

que me falou de um irmão que propôs que o conhecêssemos. 

Fizemos essa reunião e ele nos mostrou a Carta de 12 Pontos e 

nós lemos a carta, discutimos e optamos por participar do 

PCR. Alguns companheiros decidiram aderir. Outros, diziam 

que o PCR não era de vanguarda e preferiam o PCBR, mas eu 

respondi que queríamos fazer um trabalho de base com a 

classe trabalhadora e que o PCBR defendia o foquismo e por 

isso não servia para nós. Não éramos contra a luta armada, 

mas queríamos um trabalho de base”.
34

 

 

 Havia militantes que quando decidiam se filiar a alguma organização clandestina 

optavam por escolher a que mais apresentava ideias que lhes atraíam como foi o caso de 
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 Entrevista concedida a autora em Natal- Rio Grande do Norte, em 10/12/2015. 
34

 Entrevista concedida a autora em Natal- Rio Grande do Norte, em 25/03/2015. 
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Anísio Maia, do PCR da Paraíba. Seu depoimento demonstra uma atitude semelhante à de 

militantes potiguares;  

“Quando a repressão aumentou, decidimos continuar a 

luta e ficamos de procurar uma organização política para 

aderir. Decidimos isso. Nosso colega fez uma agenda e 

ouvimos o PC do B, o PCBR e por último veio o PCR e 

veio até nós através de Manoel Lisboa e alguns colegas 

aderiram e outros não. Ele me impressionou. Me 

apaixonei pelo seu discurso. Um homem simples que 

adorava cantar, adorava Raul Seixas. Ele disse que o 

PCR era um partido pequeno mas iria crescer. Me filiei 

ao PCR por isto”.
35

 

 

 Quando a repressão aumentou, os militantes iam para a clandestinidade. Muitos 

potiguares foram para Recife. É importante destacar que na clandestinidade havia tarefas a 

desempenhar, como o trabalho de base nas fábricas: 

 

“As pessoas saíam para clandestinidade. A 

organização puxava as pessoas para trabalhar em 

outro lugar. Participei muito de panfletagem, nós 

saiamos para a clandestinidade para atuar, não para se 

esconder”.
36

 

 

 

 Após a prisão e morte dos principais dirigentes, foi difícil continuar na 

clandestinidade, pois os agentes de repressão perseguiram os militantes do PCR até conseguir 

desmantelar a organização. Houve sucessivas prisões, até que os militantes não puderam mais 

se articular. 

 

4.4.1- O movimento estudantil e a formação de quadros para as organizações de 

esquerda 

 

Na década 1960 o Rio Grande do Norte experimentou assim como o restante do 

Brasil, um período de grande efervescência cultural. Os estudantes representavam uma 

categoria extremamente envolvida com a movimentação intelectual que acontecia nas cidades, 

sobretudo em Natal.  

 Quando, os estudantes se mobilizavam para criar grêmios estudantis nas escolas de 2º 

grau e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) trabalhavam para fazer 
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 Entrevista de Anísio Maia, concedida a autora em João Pessoa –PB, em 24/09/2015. 
36

 Entrevista de Moisés Domingos Sobrinho, concedida à autora em Natal, 20/10/2015. 
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funcionar plenamente o DCE (Diretório Central dos Estudantes). A efervescência desse 

movimento cultural e intelectual estava ligada diretamente à administração do Prefeito Djalma 

Maranhão, que tinha como objetivo alfabetizar o maior número de pessoas que pudesse, 

estimular a leitura através das bibliotecas volantes, além de proporcionar eventos culturais nas 

conchas acústicas e teatros. 

 Muitos estudantes, influenciados pelas leituras e por acontecimentos internacionais, 

começaram a aproximar do marxismo, elegendo-o como teoria que iria nortear suas ações no 

movimento estudantil e posteriormente na militância política. 

 Do movimento estudantil para o partido político era um caminho muito estreito, pois a 

militância passaria a ter mais sentido, quando fosse organizada, pautada em um regimento, em 

ideias solidificadas por alguma teoria, para então seguir o caminho da ação. 

 Nesta pesquisa foi possível constatar que a militância de esquerda contra a Ditadura 

Militar no Rio Grande do Norte nasceu prioritariamente no movimento estudantil, e também a 

partir de grupos de jovens ligados à Igreja Católica, contingente que se agregou a partidos e 

organizações políticas atuando nas instituições de ensino e em bairros e posteriormente na luta 

contra o regime militar. 

 Assim, observamos que as ações dos militantes de esquerda eram sempre precedidas 

de ideias advindas de leituras e discussões dentro da organização da qual faziam parte. As 

discussões por vezes levavam a divergências que poderiam gerar cisões e consequentemente a 

formação de uma nova organização com outras ideias, que poderiam ou não guardar 

semelhanças com o grupo de origem. 

Destacamos algumas características da atuação dos militantes no Rio Grande do Norte: 

 Os militantes começaram sua atuação predominantemente no movimento estudantil 

secundarista e universitário; 

 Outros militantes também começaram sua atuação a partir de grupos de jovens ligados 

à igreja católica, embora em muitos casos não aderissem à doutrina católica; 

 As ações dos militantes eram balizadas por ideias, por teorias, sobretudo, a marxista, 

que estes adquiriam através de leituras, de cursos e discussões realizadas pelas 

organizações às quais pertenciam, não sendo, portanto um movimento aleatório ou 

desconectado de teorização; 

 Os militantes eram imbuídos por um voluntarismo extremamente forte, capaz de fazê-

los acreditar que poderiam mudar os rumos dos acontecimentos do Brasil; 
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 Os militantes entregavam completamente sua vida à causa e ao partido ao qual faziam 

parte, deixando para trás qualquer aspecto pessoal que pudesse comprometer sua 

atuação plena no movimento; 

 As organizações possuíam um Documento, fruto de discussões no grupo, que 

especificava suas ideias e norteava suas ações no contexto político de embate contra o 

regime militar; 

 A grande quantidade de organizações de militantes de esquerda que surgem no pós 60 

deveu-se a divergências de ideias e de estratégias de atuação no combate à ditadura 

militar. 

 

4.4.2– As panfletagens 

 

 Foram realizadas várias ações de panfletagem
37

 por militantes do PCR em Natal com o 

objetivo de conscientizar a população a respeito de problemas sociais existentes no país e 

fazer uma convocação para a luta contra a opressão imposta pelo regime militar. 

Em meados de 1971 houve uma distribuição de panfletos no bairro do Alecrim, contra o 

PIS (Plano de Integração Social). Esta panfletagem foi realizada de maneira diferente, pois os 

panfletos foram dobrados e fechados com fita durex ficando reduzidos ao tamanho de um selo 

postal; Colagem de selos adesivos realizada por membros do PCR em vários bairros de Natal 

na semana de 7 de setembro de 1971 que eram colocados em paredes e muros, versando sobre 

a independência do Brasil; Em novembro de 1971, na madrugada do “Dia de Finados”, 

aconteceu uma distribuição de panfletos na Cidade da Esperança; Distribuição de panfletos 

em vários bairros da cidade em 1971, em protesto contra a taxa elevada cobrada pela CAERN 

e pela falta d‟água existente em Natal; Panfletagem distribuída em frente à Casa do Maine no 

dia em que esta foi incendiada, em janeiro de 1972.  

Estava sendo elaborado um plano de ação para distribuir panfletos por ocasião da presença 

do navio norte-americano “Hope”, em Natal, mas os militantes não conseguiram articular essa 

ação. 

Além dessas panfletagens realizadas a partir de situações específicas, como pagamento de 

impostos ou datas comemorativas, militantes do PCR realizaram ações de panfletagens em 

fábricas
38

. Foram distribuídos livretos para operários de várias fábricas, com os seguintes 
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 O relatório que integra o Inquérito Nº 22/72 aponta as panfletagens realizadas por membros do PCR e afirma 

que estas ferem frontalmente as normas de segurança nacional. 
38

 Informações obtidas a partir do Inquérito 21, da Sub-delegacia da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, de 

29 de maio de 1972, cujos réus são Albano Ferreira da Cruz e Rinaldo Claudino de Barros, ambos militantes do 
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títulos: “Companheiros da Alimonda”; “Companheiros operários da HB”; “Aos companheiros 

operários da Bezerra de Mello”; “Companheiros operários da Açonorte”; “Companheiros 

operários da Microlite”. 

 

 

4.4.3 - O panfleto contra o PIS (Plano de Integração Social) 

  

 Em meados de 1971 foi realizada uma panfletagem no bairro do Alecrim por 

militantes do PCR. O panfleto distribuído, de seis páginas, tratava sobre o PIS (Plano de 

Integração Social). O panfleto é assinado pelo Conselho de Luta Operária do PCR. 

 O panfleto começa explicando o que é o Programa de Integração Social (PIS) e é 

direcionado aos companheiros operários do Nordeste. De acordo com o texto, o presidente da 

Federação das Indústrias de Pernambuco (espécie de sindicato dos patrões) disse para os 

operários de sua fábrica que a classe operária ia ter 25% de participação nos lucros das 

empresas e que os trabalhadores iriam poder comprar carro, casa e muitas coisas que 

quisessem e que isto era um presente que Garrastazu (o presidente Médici) dava para a classe 

operária brasileira. Ele disse isso tentando enganar os operários de sua fábrica que estavam 

revoltados com a exploração.  

 Em seguida, o texto busca explicar de onde vem e quanto é a participação que os 

trabalhadores teriam nos lucros das empresas. É dito que o operário não vai ter 25% de 

participação nos lucros da empresa, como disse o mentiroso presidente do sindicato dos 

patrões, que disse isso para tapar a boca dos operários revoltados. É feita uma explanação com 

base nos percentuais de lucros das empresas, utilizando os percentuais de 1971, 1972 e 1973 

justificando que é um engano para o trabalhador, que nunca verá a cor do dinheiro. 

 São expostas dificuldades econômicas do povo brasileiro, tais como miséria, mendigos 

nas ruas, que é difícil conseguir assistência médica e as pessoas morrem de doenças simples, 

que os preços dos alimentos e outros serviços estão muito altos, e enquanto todos esses 

problemas afetam o trabalhador, meia dúzia de pessoas vivem no luxo e na riqueza, com os 

melhores carros, as melhores casas, os melhores colégios e hospitais, tudo construído pelos 

trabalhadores. 

                                                                                                                                                                                     
PCR, além de Maurício Figueiredo Formiga, citado no Inquérito e também militante do PCR, todos incursos em 

artigos da Lei de Segurança Nacional por tentar organizar um Partido Político dissolvido por força de lei, por 

fazerem propaganda subversiva e por expropriarem material pertencente ao Estado. 
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 O panfleto diz que os patrões, com o apoio do governo ditador e assassino exploram e 

sugam o sangue dos operários que constroem o Brasil. Quem trabalha e produz, que são os 

pobres, morre de fome e quem não faz nada, que são os ricos, vive na fartura e no luxo, de 

modo que a situação do nordestino é de muito sofrimento. 

 Depois dessa parte introdutória, a respeito da situação do povo, o texto do panfleto 

lança alguns questionamentos: Será que vamos viver eternamente na miséria, deixando que os 

opressores nos esmaguem como baratas? Será que ficaremos o tempo todo de braços 

cruzados, esperando um milagre do céu? Será que não somos homens para enfrentar a 

situação e tudo fazer para mudá-la? 

 Logo depois o conteúdo do panfleto faz uma discussão sobre o dia 07 de setembro, dia 

em que se comemora a “independência” do Brasil, dizendo que os trabalhadores do Nordeste 

devem perguntar se de fato o Brasil é independente. É feita toda uma explicação que leva uma 

página e vai desde o 07 de setembro de 1822, onde é dito que o Brasil deixou de ser 

manobrado por Portugal e depois passa para o controle, na prática, dos donos de engenhos de 

cana de açúcar. Conclui-se que não houve independência real, e quem manda no Brasil são os 

industriais, banqueiros, grandes fazendeiros, que são os capitalistas. Além disso, as indústrias 

estrangeiras que se instalaram aqui no país exploram os trabalhadores e contribuem para o 

aumento do desemprego porque as fábricas vão se modernizando e empregam poucas pessoas. 

O Brasil ainda é manobrado pelo estrangeiro e quem vive em liberdade e democracia são os 

patrões, os industriais e os militares de patente que possuem tudo e não lhes falta nada, 

enquanto o povo vive na miséria e trabalha muito para enriquecê-los. 

 O próximo ponto discutido no texto do panfleto sobre o PIS é a aposentadoria. É dito 

que o trabalhador quando se aposentar, depois de 30 anos de serviço, não receberá quase nada 

de aposentadoria porque o salário é muito baixo e vai se desvalorizar ainda mais com o 

tempo.  

 Os patrões praticam sabotagens com os trabalhadores quando dizem que gastaram um 

valor muito alto aperfeiçoando ou melhorando suas empresas, quando na verdade gastaram 

uma quantia muito pequena. Também se incomodaram quando os trabalhadores passaram a 

ter participação nos lucros de suas empresas e exigiram que o governo dos patrões se 

explicasse ou então retirasse essa lei. 

 É citado o ministro Delfim Neto chamado no texto de “pederasta”, que teria pedido 

calma aos patrões e dito a estes que a participação nos lucros foi uma medida tomada para 

acalmar a classe operária, pois os lucros dos patrões sempre vêm das costas dos trabalhadores, 

então quanto menor for o salário dos operários, mais os lucros aumentam. 
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 Foi dito também aos industriais que como eles estavam pagando muito pouco aos 

trabalhadores, e os operários estavam revoltados com a exploração, havia muitos operários 

tentando organizar a classe operária para fazer a revolução deles e tomar o poder. Então, o 

governo fazendo muita propaganda, dizendo nos rádios, jornais e televisão, e os patrões 

dizendo também aos operários que eles vão participar dos lucros das empresas, eles vão 

gostar, vão dar valor ao governo e vão trabalhar com mais gosto para dar mais lucros para a 

classe capitalista (que são os patrões), vão esquecer a revolta e não vão se organizar para fazer 

a revolução contra os patrões. 

 Por fim e tratado sobre o PIS no último tópico do panfleto intitulado: “Nós operários 

não vamos pegar no dinheiro”. De acordo com o texto, o governo dos patrões desconta dos 

lucros das empresas, junto com os descontos do imposto de renda, uma grande quantia e 

como os trabalhadores só teriam direito a serem beneficiados por este dinheiro por ocasião de 

casamento ou morte da mulher e dos filhos, para comprar uma casa ou um carro, e a 

participação do trabalhador é tão pequena que o dinheiro não é suficiente para cobrir essas 

despesas, pois o dinheiro que o governo dos patrões e os dizem que é da participação do 

trabalhador, fica nos bancos servindo para o governo negociar emprestando a juros para as 

grandes empresas modernizarem seu maquinário e montar novas filiais. O texto afirma que 

este fundo de Participação e Integração Social foi criado para duas coisas: em primeiro lugar 

para ter mais dinheiro à disposição das grandes empresas para aumentarem suas indústrias e 

ao mesmo tempo correr juros para o governo dos patrões e em segundo lugar para iludir os 

operários fazendo com que acreditem que vão ter alguma coisa depois de alguns anos e assim 

a classe operária ficar acomodada e perder a raiva que tem de seus inimigos exploradores, os 

patrões. 

 Assim, os diretores das fábricas, os gerentes, recebem uma boa gratificação que os 

industriais lhes dão de presente, mas os trabalhadores nunca nem vão ver a cor do dinheiro.  

 Para finalizar o texto do panfleto é dito que o que os trabalhadores precisam todos os 

dias é de ter o pão na mesa para a família, que os trabalhadores em troca da riqueza que é 

dada todo dia ao patrão com o suor e trabalho merecem uma vida com fartura, liberdade e 

dignidade, porém isto jamais será conseguido porque os patrões vivem como parasitas, 

sempre sugando, explorando a classe trabalhadora. Só será possível conseguir esta vida com 

dignidade e liberdade fazendo a união e organizando os companheiros em pequenos grupos, 

os Conselhos de Luta, para orientar os outros companheiros contra as cidades dos patrões, 

sempre se reunindo para discutir como é que conseguirão melhores dias para a classe 

trabalhadora. 
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 Muitos filhos da classe trabalhadora adoecem, não se alimentam bem e não podem 

comprar remédio, não podem se tratar e morrem sem qualquer assistência. Questiona-se 

quantos filhos da classe operária já morreram trabalhando para dar luxo aos patrões e esse 

questionamento é respondido com a afirmativa de que só uma revolução popular derrubará 

esta classe podre e acabará com a miséria dos trabalhadores, e para se fazer essa revolução é 

preciso que a classe seja organizada em conselhos de classe (grupos) para orientação de como 

deverão encaminhar a luta para derrubar o governo dos patrões e colocar um governo dos 

operários. Para isto é preciso organizar a classe, orientar e colocar armas em suas mãos. 

 

4.4.4 - O incêndio na Casa do Maine 

 

 Em 17 de janeiro de 1972, quatro militantes do PCR realizaram um incêndio na Casa 

do Maine, em Natal. Os militantes utilizaram estopas embebidas em gasolina, pularam o muro 

da construção e atearam fogo nas estopas causando o incêndio. A Casa do Maine foi escolhida 

por representar a presença norte-americana no Rio Grande do Norte. 

 A construção não foi consumida inteiramente pelo fogo, pois os bombeiros chegaram 

ao local a tempo de interromper a propagação das chamas. Os militantes do PCR responsáveis 

pela ação distribuíram um panfleto datilografado e mimeografado, composto de duas páginas 

intitulado “Porque queimamos a Casa do Maine”, onde explicam os motivos de terem 

incendiado o local. O panfleto é de autoria da Brigada Capivara, do PCR e também possui um 

carimbo da organização. 

 O texto do panfleto explica que os norte-americanos impuseram uma situação de 

dominação no Brasil, vieram sugar as riquezas e se aproveitar das terras com a ajuda de meia 

dúzia de traidores brasileiros que entregaram tudo a esses que se fazem de bonzinhos para 

pegar tudo o que é do povo brasileiro. 

 Do mesmo modo que fizeram com o Vietnã, levando miséria, sofrimento e exploração 

para os trabalhadores, os norte-americanos exploram o Brasil e especialmente o Nordeste, 

levando as riquezas e deixando o povo na miséria. Os vietnamitas enfrentaram a opressão e de 

armas na mão lutaram contra os americanos. 

 Para acabar com essa situação, e para que o Nordeste não se transforme num novo 

Vietnã, é preciso expulsar os norte-americanos, juntamente com os traidores que cumprem 

suas ordens e os ajudam a roubar. 

 O panfleto explica as razões do incêndio: 
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E foi em protesto contra tudo o que os americanos 

praticam contra o povo do Brasil e de outros cantos do 

mundo, que queimamos a Casa do Maine: não podíamos 

nos conformar em ver construída, entre as paredes de 

uma fábrica (a da Guararapes), onde os operários sofrem 

as piores humilhações, as maiores explorações, uma casa 

só para fazer muitos pensarem que os americanos (que 

vivem nos roubando) são “nossos amigos”. 

Para nós, essa casa, representava o símbolo da 

exploração, do roubo descarado, da miséria e dos 

sofrimentos que tem levado o nosso povo a viver 

desgraçadamente. Logo, os companheiros, tal casa não 

podia ficar de pé!!! E sua queima, é uma resposta dos 

Revolucionários, um grito de revolta de todos os 

trabalhadores (já cansados de tanto sofrer e ansiosos de 

ver, um dia, um Brasil livre e independente, onde todos 

vivam de barriga cheia) à todos os nojentos que estão 

massacrando os brasileiros. 

Assim como destruímos a Casa do Maine, na certeza, 

destruiremos os exploradores americanos.  Para isso, é 

preciso que todos se preparem. 

Lembrem-se, trabalhadores, que a luta é de todos!!
39

 

  

 

 O inquérito de número 22/72 trata não apenas do incêndio na Casa do Maine, mas de 

outras ações realizadas pelos militantes de codinomes “Antônio”, “Chico”, “Raul” e “Nilo”, 

os três últimos não tiveram os nomes reais identificados, sendo apenas o primeiro militante 

preso e acusado formalmente. Todos são acusados de, por inconformismo político, tentarem 

incendiar em janeiro de 1972 a “Casa do Maine” e de fazerem também a distribuição de 

panfletos que instigam movimentos subversivos, praticando ilícitos penais previstas no 

Decreto-lei nº 898/69 da Lei de Segurança Nacional. 

 Como só foi conhecida a identidade real de um militante, o que atende pelo codinome 

de “Antônio”, este foi indiciado e conduzido à Colônia Penal João Chaves, onde deveria ser 

preso e ficar incomunicável por dez dias. Foi determinado que seriam realizadas diligências 

com o objetivo de identificar os outros militantes envolvidos, que utilizavam os codinomes 

“Chico”, “Raul” e “Nilo”. A outra determinação foi a de que deveriam ser procedidas buscas 

e apreensões no sentido de coletar provas para a instrução criminal. 

 O inquérito narra a ação do incêndio à Casa do Maine, e sua preparação pelos 

militantes. 

 O laudo pericial de nº 007/72 datado de 11/02/1972, que foi realizado após o incêndio, 

indica que o local é a “Casa do Maine”, localizada no terreno da fábrica Guararapes, na 

avenida Hermes da Fonseca, no bairro de Lagoa Seca em Nata, Rio Grande do Norte. Os 

                                                           
39

 Extraído do panfleto “Porque queimamos a Casa do Maine”. 
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peritos criminais responsáveis foram Waldemir Calíope Monteiro de Melo e José Augusto de 

Figueiredo Caldas. 

 De acordo com o laudo, os peritos foram designados através de uma solicitação do 

Capitão PM João Galvão da Silva, então Delegado Especializado de Ordem Política e Social, 

em ofício de número 01/72–DOPS, de 18 de janeiro do ano em curso, para averiguar o 

princípio de incêndio verificado na “Casa do Maine”, em Natal. 

 O histórico do laudo explica que aproximadamente às três horas do dia 17 de janeiro 

de 1972 teve início uma combustão na parte anterior do terreno (o jardim) do prédio de 

madeira, onde é instalado o “Comitê dos Companheiros da Aliança” – RN, MAINE, que é 

chamado de “Casa do Maine”, localizado na Avenida Hermes da Fonseca. 

 O exame foi realizado no dia 20 de janeiro após os peritos terem se deslocado para 

fazer a verificação. Foram feitas 12 fotografias do local, para ilustrar o laudo e a partir da 

verificação em toda a extensão do prédio constatou-se que o incêndio foi parcial, atingiu 

apenas a grama do jardim que estava localizada nas partes anterior e lateral direita da 

construção. Também é informado que embora o local seja considerado “inidôneo” para a 

perícia, porque já havia sido examinado por outras autoridades, foi constatada através de uma 

reconstituição do local, a existência de 41 metros de buchas de algodão, usadas em forma de 

pavio, embebidas em gasolina. Essas mechas foram colocadas próximas ao portão da casa, de 

maneira a circundá-la pelo lado esquerdo, indo terminar nos fundos da construção dentro de 

dois sacos plásticos contendo cerca de 8 litros de gasolina, como atestam as fotos anexadas ao 

laudo. Também foi verificado que as vidraças das janelas da frente da casa foram quebradas, 

conforme aparece nas fotografias e através das aberturas foram jogadas certa quantidade de 

gasolina para o interior do prédio e foram recebidos pelo DOPS para exame dois sacos 

plásticos contendo parte das mechas usadas como pavio, que não foram totalmente 

consumidas pelo fogo e mechas intactas, sendo que todas apresentavam forte e característico 

odor de gasolina. 

 Outro ponto importante de destacar é que foi escrito com letras garrafais na parede da 

Fábrica Guararapes a sigla do PCR (Partido Comunista Revolucionário), o que indica que os 

militantes assumiram abertamente a autoria da ação desde o instante em que picharam a 

parede com a sigla da organização e a reafirmaram com a distribuição do panfleto “Porque 

queimamos a Casa do Maine”, de modo que desde o planejamento da ação até sua execução, 

os militantes tiveram a intenção de assumir o ato, o que deixa claro que a ação tem um sentido 

ligado aos ideais defendidos pelos militantes e não foi um ato de mero vandalismo desprovido 

de reflexão. 
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 Por fim, no laudo os peritos confirmaram o incêndio, explicam onde aconteceu e quais 

substâncias foram utilizadas e a respeito da extensão e valor dos danos é dito que o incêndio 

foi 

 

Materialmente de pouca extensão e valor, conforme 

resposta do quesito anterior (que falava do material 

consumido pelo fogo que foram o capim e os arbustos 

localizados no terreno da casa), porém de relevante 

repercussão social, política e na segurança nacional e 

internacional.
40

 

 

Acreditamos ser pertinente enfatizar que no laudo é dito que além do capim e dos 

arbustos consumidos pelo fogo, também sofreu combustão uma pequena parte da mecha de 

fios de algodão e fibras usadas pelos criminosos e que a causa do incêndio apontada no laudo 

é: proposital. 

Sabemos que o PCR assumiu a autoria da ação, pois deixou isto evidente ao grafar a 

sigla da organização na parede da fábrica. Entretanto, chama a atenção a afirmação sobre a 

“relevante repercussão social, política” e, por conseguinte a ameaça à segurança nacional e 

internacional, aspectos apontados pelos peritos que realizaram o laudo. A ameaça seria dada 

por ser a construção de posse norte-americana? Ou por se tratar de criminosos, já que o 

incêndio foi proposital, então justificaria ameaça nacional e internacional? Será que os peritos 

ao declararem esta ameaça sabiam que a ação realizada pela organização clandestina era um 

protesto contra o poderio norte-americano e tinha um sentido muito mais simbólico do que 

concreto, físico? Se não o fosse, porque então não realizar uma ação que causasse mais 

estragos ou ferisse pessoas, por exemplo? 

O laudo está anexado ao Inquérito. É um documento que se baseia em provas coletadas 

no local, mas não podemos esquecer que esse laudo, por mais bem elaborado e rigorosamente 

bem feito que tenha sido, teve como objetivo a prisão dos militantes. 

No inquérito também está contido parte do depoimento do principal acusado, que é 

Edmilson Freire Maciel (codinome Antônio), posto que os outros três envolvidos no caso do 

incêndio não tiveram suas reais identidades descobertas pelos militares. Em todo o texto do 

inquérito são usados os codinomes dos três, mas é afirmado sempre que seus verdadeiros 

nomes são desconhecidos. O inquérito é direcionado a Edmilson Freire Maciel, no qual ele é 

acusado de outras ações, além do incêndio na Casa do Maine. 

                                                           
40

 Extraído do laudo pericial anexo ao Inquérito 22/72. 
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A respeito do PCR, o Inquérito nº 22/72, no qual as acusações são feitas a Edmilson, 

consta no histórico do processo que através das investigações e de informações obtidas que 

chegou-se à conclusão de que vários elementos militantes ativistas do PCR praticaram ações 

que comprometem a segurança nacional. É destacado Edmilson Freire, que é chamado de 

ativista e na “organização subversiva” atende pelo codinome de “Antônio”. 

O texto do processo nº 59/72 declara que Edmilson afirma ter sido aliciado para o PCR 

por Albano Ferreira da Cruz, por volta de 1971. E diz ainda que em suas declarações, o 

acusado afirma que o PCR tem como objetivo final a tomada do Governo pela força, através 

da luta armada e que o objetivo do PCR é captar a confiança das massas populares para que 

elas se levantem de armas em punho contra o Governo constituído.
41

  

O texto do inquérito nos provoca uma reflexão a respeito da maneira como os 

militantes, suas ideias e a organização PCR é vista por aqueles que se encarregaram de fazer o 

documento. Fazem parecer que os militantes, ou ativistas como são chamados em alguns 

trechos do documento, querem tomar o poder à força e têm a intenção de convencer outros a 

ajudarem nessa empreitada. A leitura do documento nos permite inferir que aqueles que o 

produziram, isto é, que conduziram o inquérito e que o escreveram acreditavam ou queriam 

fazer com que as pessoas acreditassem que os militantes são criminosos perigosos, porque 

defendiam o uso de armas, bandidos que queriam ser governantes e aventureiros que 

pretendiam manipular pessoas para que atingissem seus objetivos.  

Acreditamos ser pertinente destacar que em nossa concepção, e ao longo da pesquisa 

fomos pouco a pouco confirmando isto, os militantes de esquerda que defendiam a luta 

armada e de modo mais particular os que atuavam pelo PCR, eram movidos por ideias, por 

leituras e norteados pelo que acreditavam ser a melhor forma de combate à ditadura, e que não 

eram em absoluto meros aventureiros, vagabundos ou aproveitadores da boa vontade alheia. 

Suas ideias os alimentavam diariamente para aquilo que acreditavam firmemente ser a causa 

pela qual deveriam lutar. 

O inquérito descreve o que seriam, em linhas gerais, os objetivos do PCR: uma 

associação clandestina à qual pertence Edmilson Freire e que ele praticou em nome da 

organização ilícitos penais que atentam contra a segurança interna do país. Neste sentido, o 

inquérito versa não apenas sobre o incêndio como delito praticado, mas também destaca seis 

ações tais como panfletagens e a colagem de selos adesivos contendo textos, que incitam a 

subversão.  

                                                           
41

 Trecho do depoimento de Edmilson Freire Maciel no Inquérito nº 22/72. 
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Chama a atenção também no documento que constitui o inquérito, a tipicidade, que 

explica o tipo de crime que foi cometido pelo acusado, tomando como base a Doutrina de 

Segurança Nacional. É em nome desta doutrina que é o conjunto de leis que visam proteger a 

segurança interna do país, que os militantes eram presos, interrogados e em muitos casos 

torturados. O texto da tipicidade explica que a segurança interna, integrada na segurança 

nacional se refere às ameaças ou pressões antagônicas de qualquer origem, forma ou natureza, 

que se manifestem ou produzam efeito no país. O texto também se refere à guerra 

revolucionária afirmando que esta é o conflito interno, geralmente inspirado em uma 

ideologia, ou auxiliado do exterior e que tem o objetivo de realizar a conquista subversiva do 

poder pelo controle progressivo da nação.  

Essa explicação que é feita no texto da tipicidade sobre a guerra revolucionária é um 

preâmbulo para que seja feita uma explanação sobre o PCR: é dito que o PCR é uma 

associação ou partido clandestino estruturado e inspirado na ideologia marxista-leninista e que 

prega abertamente a guerra revolucionária, empregando a luta armada para obter o controle 

progressivo da nação. Segundo o texto, a guerra revolucionária é a própria razão de ser do 

PCR e é através dela que pretende a conquista. De acordo com o que está escrito, existe um 

inconformismo político e um ódio doentio, além de uma estreita visão da conjuntura nacional, 

que arrastam alguns “maus brasileiros” a se engajarem “impatrioticamente” no mundo 

subversivo de pseudo-partidos que se empenham na “inglória e nefasta guerra revolucionária” 

e Edmilson Freire Maciel estava firmemente empenhado na guerra revolucionária defendida 

pelo partido, de modo que suas ações tipificam ilícitos penais. Destaca-se a ausência de 

testemunhas, que se deve ao fato de que as ações realizadas pelo indiciado aconteceram em 

“horas ermas”, no silêncio da noite, como costumam agir os membros de associações 

subversivas clandestinas. Sob a Lei de Segurança Nacional foi decretada a prisão do acusado. 

Quando foi efetuada a prisão de Edmilson Freire foram apreendidos documentos em sua 

residência. Trata-se de documentos produzidos pelos militantes do PCR, utilizados em ações 

de panfletagem com o objetivo de conscientizar trabalhadores, operários e estudantes.   

O auto de apresentação e apreensão datado de 12 de abril de 1972 lista o material 

apreendido e considerado “de natureza subversiva”: 

 1 papel com 50 folhas numeradas contendo na primeira folha o título “LUTA 

OPERÁRIA” nº 4, dezembro de 1971, contendo vários artigos contra o governo 

federal, “Órgão do Conselho de Luta Operária”; 
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 1 papel pequeno em formato de selo escrito em letras verdes e vermelhas “Estudantes 

e operários são presos porque lutam pela independência do Brasil 2” – PCR (Partido 

Comunista Revolucionário); 

 1 panfleto em letras vermelhas, intitulado “Povo de Natal”, com carimbo do PCR 

(Partido Comunista Revolucionário); 

 1 livreto intitulado “Aos trabalhadores do Nordeste”; 

 1 folha de papel datilografada em letras vermelhas com o título “Unidos venceremos-

organização; 

 1 panfleto com o título “Porque queimamos a Casa do Maine”, distribuído em janeiro 

de 1972; 

 1 panfleto com o título “A falta d‟água: é culpa do governo, o que devemos fazer?” , 

distribuído em dezembro de 1971; 

 1 panfleto com o título “Povo de Natal “, distribuído em 02 de novembro de 1971 e 

uma folha de papel com o título: “Atenção”: “Ajude-nos a proteger sua família , 

denuncie os crimes deste assassinato de operários, camponeses e revolucionários em 

sua fábrica, seu bairro ou seu amigo mais próximo, e contendo mais ainda a caricatura 

do Presidente Médici com o título “Carrasco azul” e carimbo do PCR – Partido 

Comunista Revolucionário.  

Em 24 de outubro de 1972 Edmilson Freire Maciel nomeou através de uma procuração 

a advogada Mércia de Albuquerque Ferreira para defendê-lo perante a justiça e em 27 de abril 

de 1973 foi expedido o alvará de sua soltura, por insuficiência de provas. Nas razões de 

defesa escritas pela advogada estão contidas as alegações: nenhuma testemunha conhece o 

estudante (as testemunhas foram os bombeiros que foram designados ao local do incêndio), 

não sabem nem por ouvir dizer, que ele tivesse praticado quaisquer dos atos que a peça 

inaugural dá notícia. Sua inclusão no processo se deveu ao fato de ter um irmão acusado de 

infração à Lei de Segurança Nacional. 

Os militares venceram a guerra contra a esquerda, mas perderam a guerra da memória, 

porque fizeram de tudo para serem esquecidos, quiseram que suas ações fossem esquecidas. 

Já os militantes de esquerda, que lutaram contra a ditadura, perderam a guerra contra os 

militares, mas continuaram na batalha da memória. Os vencedores querem esquecer, os 

vencidos, lembrar (Rollemberg, 2014). 

Os militantes de esquerda, principalmente os que participaram de ações armadas, 

passaram por muitas dificuldades tanto na militância, quanto na clandestinidade e na prisão. 
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Muitos que sobreviveram a essas adversidades levaram muito tempo para reorganizar suas 

vidas e conseguir viver bem em liberdade. 

 Se hoje temos a convicção de que a ditadura militar constituiu um regime nefasto para 

o Brasil, temos a certeza de que muitos homens e mulheres resistiram a esse jugo, lutaram 

como puderam e acreditaram que seria possível construir uma sociedade com mais liberdade e 

igualdade. 
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5-CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A ditadura que se iniciou no Brasil em 1964 foi fruto de um golpe civil-militar, isto é, 

um golpe militar com apoio civil e cerceou a liberdade de muitos brasileiros. Aqueles que 

militavam em organizações clandestinas eram considerados subversivos e podiam ser presos, 

torturados e mortos. 

 Muitas pessoas que acreditavam que era possível se construir uma sociedade mais 

justa, igualitária e coletiva se uniam em organizações político-partidárias com o objetivo de 

por em prática uma luta de vida ou morte. Essas pessoas eram militantes de esquerda e  

dedicavam sua vida à causa, ao trabalho de construção de uma nova ordem, e sua luta não era 

pensada de maneira aleatória, sem planejamento ou sem reflexão. 

 Estima-se que após o golpe civil-militar de 1964 havia mais de quarenta organizações 

de esquerda no Brasil atuando de maneira clandestina e empreendendo uma luta intestina 

contra o regime militar, dentre as quais muitas defendiam a realização de ações armadas no 

combate à ditadura. 

 Através da pesquisa foi possível concluir que a grande maioria dos militantes de 

esquerda iniciaram suas atividades no movimento estudantil secundarista e universitário e em 

grupos ligados à Igreja Católica. 

 Havia divergências entre as organizações de esquerda, sobretudo no que diz respeito 

às estratégias de luta contra a ditadura, e ainda que concordassem em realizar ações armadas, 

existiam discordâncias sobre como elas deveriam acontecer, de modo que concluímos que não 

havia uma homogeneidade de pensamento entre as organizações de esquerda. A maior parte 

das organizações de esquerda que defendiam a luta armada surgiram após o golpe por não 

concordarem com as ideias defendidas pelos partidos que já existiam especialmente o PCB, 

que defendia uma transição pacífica ao socialismo.  

 O Partido Comunista Revolucionário foi criado em 1966 a partir de uma dissidência 

do PC do B. Os fundadores do PCR tinham o objetivo de criar uma organização que não fosse 

reboquista e nem reformista, ou seja, que não reproduzisse as ideias de outros partidos 

comunistas, como faziam os brasileiros. Criticava o foquismo e defendia que fosse realizado 

um trabalho de base, de conscientização política das massas para preparar um exército 

popular para lutar contra a ditadura e pela revolução. Defendia “o cerco das cidades pelo 

campo” e uma revolução que tivesse início no Nordeste para então se espalhar pelo Brasil. O 

Nordeste foi escolhido por ser a região que mais apresenta desigualdades sociais, então o PCR 
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defendia uma estratégia regional, com a atuação nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba 

e Rio Grande do Norte. 

 Ao longo desta pesquisa, foi possível concluir que o PCR durante a ditadura militar 

defendia uma estratégia de combate à ditadura subsidiada por ideias contidas nos vários 

documentos produzidos pela organização e que havia a preocupação de uma conscientização 

dos trabalhadores, o que era uma prioridade. O partido defendia a luta contra a ditadura, a 

exploração dos trabalhadores e a pobreza no Nordeste e acreditava que era preciso um 

trabalho político de conscientização com as massas para que fosse organizado um exército 

popular e assim acontecer o combate contra o regime militar.  

 Entre os principais dirigentes do PCR estão Manoel Lisboa de Moura, Amaro Luiz de 

Carvalho e Emmanuel Bezerra dos Santos, este último norte-rio-grandense. Esses três 

dirigentes foram presos e torturados até a morte por não fornecerem detalhes que as forças de 

repressão queriam saber sobre a organização. Após a morte dos principais dirigentes, houve o 

desmantelamento da organização, mas continuou atuando no movimento estudantil, elegendo 

representantes em DCEs universitários e na UNE. 

 As ideias do PCR estão contidas em seus principais documentos que são: “A Carta de 

12 Pontos aos Comunistas Revolucionários”, o “Estatuto” e o “Programa” da organização. 

Além destes, outros documentos serviam para nortear o trabalho político do partido, como 

“Nossa Política de Finanças”, “Sobre o movimento estudantil”, “A luta operária”, “A luta 

ideológica” e “Normas de segurança”. Esses documentos demonstram que a organização não 

agia sem teorização, pois tinha uma linha política definida e estratégias que pretendiam 

seguir. 

 O PCR defendia a luta armada como forma de enfrentamento à ditadura militar e 

também um trabalho de base política para que as pessoas compreendessem os males que o 

regime militar causava ao povo brasileiro.  

 Entre as ações realizadas pelo PCR destacamos expropriações, incêndios a canaviais, 

assaltos e panfletagens.  

 A atuação do PCR no Rio Grande do Norte foi discreta, tendo como principais ações 

panfletagens, expropriações e o incêndio na Casa do Maine, em Natal. 

 Muitos militantes do Rio Grande do Norte participaram de ações em Pernambuco na 

clandestinidade, algumas foram armadas (assaltos) e outras consistiam em trabalho de base 

em fábricas, com o objetivo de formar quadros para o partido. 
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7- ANEXOS  
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Anexo 1: 

 

ROTEIRO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS: 

 

1- Como aconteceu sua aproximação com as ideias revolucionárias e a militância? 

2- Em que momento houve uma aproximação sua com o PCR? Quem lhe apresentou ao 

PCR? 

3- Quais eram as principais ideias do PCR? 

4- Quais as diferenças entre o PCR e as demais organizações de esquerda no que diz 

respeito à linha política e as estratégias defendidas para combater a ditadura? 

5- Como era a vida do militante? O que era necessário para ser militante? 

6- Qual a sua função ou responsabilidade dentro do PCR? 

7- Você participou de algum treinamento para ações armadas? 

8- Houve alguma ação armada realizada pelo PCR no Rio Grande do Norte?  

9- Cite o nome de companheiros que atuavam no PCR do Rio Grande do Norte. 

10- Quais os motivos que contribuíram para que muitos companheiros seus fossem 

mortos, dentre eles Manoel Lisboa e Emmanuel Bezerra? 

11-  Você viveu na clandestinidade? Conte como aconteceu. 

12- Você foi preso/presa? Descreva um pouco como foi o momento da prisão e a vida no 

cárcere. Como era a rotina dos presos políticos? Ainda havia contato com as ideias 

revolucionárias? 

13-  Você foi julgado/julgada? Houve condenação? Quem era o advogado? 

14-  Quando você saiu da prisão? Quais eram suas expectativas para o futuro naquele 

momento? 

15-  Qual a sua avaliação sobre a atuação da esquerda durante a ditadura militar? 
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Anexo 2: Capa do documento “Luta Operária” 
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Anexo 3: Primeira página do panfleto do PIS 
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Anexo 4: Primeira página do panfleto “Porque queimamos a Casa do Maine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

Anexo 5: Fotografias da Casa do Maine após o incêndio 
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 Anexo 6: Capas do documento “Sobre o Movimento Estudantil” 
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Anexo 7: Capa do documento “Nossa Política de Finanças” 
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Anexo 8: Primeira página do documento “Normas de segurança” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


