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Las casitas del barrio alto

con rejas y antejardín,

una preciosa entrada de autos

esperando un Peugeot.

[…]

Hay dentistas, comerciantes,

latifundistas y traficantes,

abogados y rentistas

y todos visten polycron.

[…]

Y el hijito de su papi

luego va a la universidad

comenzando su problemática

y la intríngulis social.

Fuma pitillos en Austin mini,

juega con bombas y con política,

asesina generales,

y es un gangster de la sedición.

Y las gentes de las casitas

se sonríen y se visitan.

Van juntitos al supermarket

y todos tienen un televisor.

(Victor Jara, Las casitas del barrio alto)





RESUMO

O Comando de Caça aos Comunistas (CCC) faz parte do imaginário político brasileiro desde 
meados do século XX. Surgido na cidade de São Paulo durante o governo Goulart, o grupo 
ganharia notoriedade nacional no ano de 1968 devido a episódios como o ataque à peça de 
teatro Roda Viva e a batalha da rua Maria Antônia. A grande repercussão desses episódios 
garantiu que a sigla se tornasse um símbolo de violência da extrema-direita, evocando medo e 
repulsa.  Mas,  cabe  lembrar,  o  CCC também foi  capaz  de  angariar  admiração e  servir  de 
inspiração, como atestam tanto a miríade de ataques atribuídos a sigla pelo país afora no final 
dos anos 1960 como o “retorno saudosístico” da sigla em finais dos anos 1970 por aqueles 
que queriam combater o processo de abertura política no país. O objetivo do presente estudo é 
superar  a  duradoura  visão  do  CCC como um agente  externo  dedicado  a  aterrorizar  uma 
sociedade civil homogeneizada, o “comando do terror” das manchetes da época, e restituir a 
esse seu papel de ator político inserido nos embates sociais de então, sua relação (e a de seus 
membros) com outras forças políticas, imprensa e o Estado, bem como sua inserção dentro do 
arco político conservador existente.

Palavras-chave: Comando de Caça aos Comunistas. Extrema-direita. Anticomunismo.





ABSTRACT

The  Command  for  Hunting  Communists  (CCC)  has  been  part  of  the  Brazilian  political 
imaginary  since  the  mid-twentieth  century.  Founded  in  the  city  of  São  Paulo  during  the 
Goulart government, the group would gain national notoriety in 1968 due to episodes such as 
the attack on the Roda Viva theater play and the battle of Maria Antônia street. The great 
repercussion  of  these  episodes  ensured  that  the  acronym  became  a  symbol  of  far-right 
violence, evoking fear and revulsion. But, it is worth remembering, the CCC was also able to 
garner admiration and serve as inspiration, as attested both by the myriad of attacks attributed 
to the acronym across the country in the late 1960s and the "nostalgic return" of the acronym 
in the late 1970s by those who wanted to fight the process of political opening in the country. 
The objective of this study is to overcome the long-standing vision of the CCC as an external 
agent  dedicated  to  terrorizing  a  homogenized  civil  society,  the  "terror  command"  of  the 
headlines of the time, and to restore its role as a political actor inserted in the social conflicts 
of the time, its relationship (and that of its members) with other political forces, the press, and 
the State, as well as its insertion within the existing conservative political arc.

Keywords: Command for Hunting Communists. Anti-communism. Far-right.
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1 INTRODUÇÃO

O golpe de 1964 e a ditadura se constituem atualmente mais  “história  do tempo 

presente” do que nunca. Os acontecimentos políticos que marcaram o país nos últimos anos, 

de certa forma, trouxeram o passado para mais perto de nós. Editoriais de grandes meios de 

comunicação  refletindo  sobre  os  desdobramentos  de  1964,  homenagens  à  “Revolução  de 

1964”  e  seus  ícones  na  Câmara  de  Deputados,  palavras  de  ordem  nas  ruas  exigindo 

“intervenção militar”. Tudo isso nos lembra o quão dinâmica é a relação que mantemos com a 

memória do que passou e como o presente informa o olhar ao passado.

Essa aproximação de 1964 com o tempo presente traz inclusive antigos inimigos de 

volta à arena e leva as Organizações Globo a derrotar outra vez seu desafeto, Leonel Brizola, 

em editorial publicado no dia seguinte à votação do impeachment de Dilma Rousseff. No 

texto,  a organização celebrou a aceitação do pedido de impeachment por Eduardo Cunha, 

então presidente da Câmara de Deputados, “para derrotar Dilma e o lulopetismo de pedigree 

brizolista” (PARA QUE JAMAIS HAJA OUTRO IMPEACHMENT, 2016).

A historiografia, não poderia ser diferente, também não está “imune” ao presente e 

seu olhar ao passado é informado por esse. Se nos anos 1960, a “revolução” era um dos temas 

que dominavam o debate público de tal forma que mesmo os golpistas de 1964 reivindicaram 

o termo para si, atualmente, especialmente após a queda do muro de Berlim, a “democracia”, 

como a compreendemos hoje – o regime liberal representativo –, tornou-se uma espécie de 

“valor universal” e informou o debate historiográfico contemporâneo.

A historiadora Lucilia Delgado, em artigo de 2010, por exemplo, ressalta que autores 

como  Argelina  Figueiredo  e  Jorge  Ferreira  são  “muito  representativos  de  uma  linha 

interpretativa que alcançou grande repercussão na comunidade acadêmica nos últimos anos” 

(DELGADO, 2010, p. 139). Seriam “[i]nterpretações que enfatizam uma visão conjuntural, 

com  destaque  para  a  questão  da  democracia”  (DELGADO,  2010,  p.  139).  Mais 

especificamente,  aponta Delgado, a “questão da democracia” se traduziria,  no trabalho de 

ambos, pelo aporte de uma “dimensão renovada, pois incorpora opinião de que a ausência de 

compromisso  conjuntural,  tantos  dos  segmentos  de  ‘esquerda’  quanto  dos  grupos 

‘conservadores e de direita’, favoreceu o golpe de 1964” (DELGADO, 2010, p. 139).

A relativização da “culpa” pelo golpe, com certa corresponsabilização entre golpistas 

e golpeados, presente nessa recente produção  acadêmica não escapou a historiadores como 

Caio Navarro Toledo. Toledo, ainda em 2004, por ocasião da efeméride dos 40 anos do golpe, 

apontou o fenômeno, elencando para exemplificá-la a produção de autores como Marco Villa 
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(TOLEDO, 2004, p. 34,37-38), Jorge Ferreira (TOLEDO, 2004, p. 35,39) e Leandro Konder 

(TOLEDO, 2004, p. 35–36). A relativização da “culpa” pelo golpe  chega,  em autores como 

Elio Gaspari e Marco Antonio Villa1, a retomar a tese cara aos golpistas de que Goulart urdia 

também um golpe. Nas palavras de Gaspari, “[h]avia dois golpes em marcha” (GASPARI, 

2014).

Ora, a acusação de que as esquerdas da época não eram democráticas é anacrônica, 

pois encara democracia exclusivamente como sinônimo de regime liberal representativo, uma 

concepção hegemônica nos dias de hoje. O conteúdo do que entendemos por democracia não 

é algo neutro e evidente por si só, mas aberto a disputas e historicamente dado. Não nos 

esqueçamos  que  as  reformas  de  base  se  propunham a  “ampliação  da  democracia  liberal 

excludente” (TOLEDO, 2004, p. 48). Mesmo o conceito de revolução não era tido como algo 

descolado da soberania popular e gozava de ampla popularidade. Recordemos que o ideal de 

“revolução” é o que mobilizava a reflexão sobre política na época e é seu prestígio que faz 

com que os golpistas denominem seu movimento como “Revolução de 1964”  (RIDENTI, 

2004,  p.  62–63).  Por  fim,  a  acusação  de  golpismo  ao  presidente João Goulart  carece  de 

qualquer prova empírica já que “passados 40 anos, nem mesmo um simulacro de Plano Cohen 

foi  descoberto  (ou  forjado)  pela  dura  repressão  que  se  abateu  sobre  os  ‘subversivos`” 

(TOLEDO, 2004, p. 37) 2.

Essa releitura dos eventos relacionados ao golpe de 1964 e a ditadura subsequente, 

embora  possuam  óbvias  fragilidades,  encontraram  reverberação  em  órgãos  de  imprensa 

desejosos de colocar sua participação no período sob luz mais favorável. Caso emblemático é 

a  manifestação  das  Organizações  Globo  no  segundo  semestre  de  2013,  admitidamente 

motivada pela insistente palavra de ordem “A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura” que 

reverberou nas ruas por ocasião das Jornadas de Junho — a massiva onda de protestos que 

varreu o país naquele ano. O texto, intitulado “Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro”, a 

despeito de ser uma mea-culpa, na verdade é mais uma justificativa do papel desempenhado 

pela  organização,  justificativa  informada  por  diversos  argumentos  correntes  na  produção 

acadêmica contemporânea. Entre esses, podemos apontar o “temor de um outro golpe, a ser 

desfechado pelo presidente João Goulart” e os intentos de “fazer reformas de ‘base’ na lei ou 

1 Sobre o suposto golpismo de João Goulart, Villa coloca: “Em diversos momentos dessa trajetória na 
Presidência da República, o leitor observará que Jango ameaçou com a possibilidade de dar um golpe de 
Estado — isso, evidentemente, quando tinha o controle da maior parte das Forças Armadas. O golpe de Estado 
acabou ocorrendo, só que contra ele e, principalmente, contra a democracia e o desenvolvimento econômico-
social do Brasil” (VILLA, 2004, p. 9). Para uma reflexão crítica sobre as considerações de Villa sobre o 
governo Goulart e o golpe de 1964, ver os trabalhos de Caio Navarro Toledo (2004) e Demian Mello (2014a).

2 Caio Navarro Toledo dedica algumas páginas interessantes a debater alguns dos principais argumentos 
mobilizados para corresponsabilizar as esquerdas pelo golpe de 1964 (TOLEDO, 2004, p. 24–42).
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na marra”  (APOIO EDITORIAL AO GOLPE DE 64 FOI  UM ERRO, 2013).  A sintonia 

discursiva  com  parte  da  produção  historiográfica  recente  não  passou  desapercebida  e 

historiadores  como Caio Navarro de Toledo e Demian Melo ressaltaram a reabilitação de 

argumentos  caros  aos  golpistas  de  1964  presentes  nessas  releituras,  definindo-as  como 

“revisionistas” 3 4.

Mais  recentemente,  essa  sintonia  ficou  explicitamente  demonstrada  por  meio  da 

intervenção  de  Dias  Tofolli,  então  presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Toffoli,  que 

operava uma aproximação com os militares no contexto das eleições presidenciais de 2018 

(BRÍGIDO; SASSINE, 2018), afirmou que “[h]oje, não me refiro nem mais a golpe nem a 

revolução. Me refiro a movimento de 1964” (BETIM, 2018). O ministro declarou ainda que 

tanto  a  direita  quanto a  esquerda  evitaram assumir  seus  erros  referentes  aquele momento 

histórico,  jogando  a  culpa  exclusivamente  nos  militares.  Para  sustentar  suas  declarações, 

alegou  basear-se  no  historiador  Daniel  Aarão  Reis  Filho.  Daniel  Aarão  se  manifestou 

prontamente,  rejeitando  as  declarações  de  Dias  Toffoli  mas  pontuando  que,  realmente,  a 

corresponsabilização  pelo  golpe  entre  golpistas  e  golpeados  tinha  espaço  no  debate 

historiográfico contemporâneo, tendo sido colocado no Brasil por  “Argelina Figueiredo, que, 

de fato, sustenta, com outros, que o golpe de 1964 foi suscitado pelos radicalismos de direita e 

de esquerda” (BETIM, 2018).

A relativização do golpe de 1964 e mesmo a diluição de sua responsabilidade entre 

golpistas  e  golpeados,  entretanto,  não  deve  ser  vista  como  produto  de  uma  indevida 

politização que teria maculado parte da recente produção historiográfica. O fazer acadêmico é 

indissociável de sua inserção na sociedade que o cerca, sendo “a denegação da particularidade 

do lugar o próprio princípio do discurso ideológico” (CERTEAU, 1982).

Se não há um fazer historiográfico “neutro” e o político é algo que lhe é inerente, não 

devemos atribuir a isso uma qualidade negativa, nem mesmo quando se manifesta sob a forma 

de engajamento político aberto. As paixões políticas são essenciais para oxigenar o ambiente 

acadêmico e evitar que o mesmo se feche em si mesmo. É através dessas que muitos dos 

anseios e questionamentos da sociedade alcançam o meio acadêmico e são responsáveis por 
3 Revisionismo na historiografia está associado à reinterpretação de processos históricos que questionam 

narrativas hegemônicas, essa reinterpretação pode denotar novas abordagens ou ainda viradas “ético-políticas” 
informadas por disputas do presente, mais frequentemente ambas as coisas. É um conceito dinâmico que já foi 
utilizado para apontar revisionismos “à esquerda e à direita”, embora atualmente esteja mais associado à 
direita. Para uma reflexão sobre o significado de revisionismo ver Melo (2014b).

4 O debate mais amplo das teses revisionistas, para além dessas relativas à “questão democrática”, foge ao 
escopo do presente trabalho mas podem ser encontradas em Caio Navarro de Toledo (TOLEDO, 2004) e 
Demian Melo (2014a). A polêmica está além dos limites desse texto mas suscitou a intervenção de outros 
historiadores como Carlos Fico (2017), que critica a denominação de “revisionismo” dada por Melo, Toledo e 
outros.
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revitalizações historiográficas sobre temas aparentemente esgotados5. Entretanto, as pesquisas 

historiográficas, independentemente das motivações políticas, tem de estar consoante com as 

regras do debate acadêmico e amparadas em pesquisas rigorosas e fundamentadas. E nesse 

sentido,  como  elencado  acima,  críticas  podem  ser  feitas  à  determinadas  elaborações  do 

“revisionismo” contemporâneo seja  por  seu anacronismo seja  pela  carência  de  evidências 

históricas.

Dito  isso,  a  produção  historiográfica  recente  implicou,  seja  motivada  por  novos 

olhares,  como a “questão democrática”,  seja  pelas novas fontes  disponibilizadas,  ou mais 

provavelmente  ambos,  um  alargamento  temático  buscando  compreender  como  diferentes 

setores  sociais  se  posicionaram na crise  que  levou ao  fim do regime liberal  democrático 

inaugurado em 1946  e durante a ditadura que o seguiu. Assistimos a trabalhos dedicados  a 

temas como a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) (GRINBERG, 2009), as Marchas da 

Família com Deus Pela Liberdade (PRESOT, 2004), a atuação da Ordem dos Advogados do 

Brasil  (OAB)  durante  o  golpe  e  a  ditadura  (ROLLEMBERG,  2008),  a  atuação  dos 

trabalhadores e suas organizações na véspera do golpe (MELO, 2013), etc.

Diversos desses trabalhos ajudaram a compreender melhor a atuação dos diferentes 

setores da sociedade que se identificaram com as forças políticas conservadoras no período. 

Há, entretanto, uma importante lacuna:  os grupos de extrema-direita que atuaram de forma 

violenta no contexto do golpe e durante a ditadura.

Essa lacuna, em boa medida, está relacionada à observação que o historiador Rodrigo 

Patto  Sá  Motta  fez  sobre  as  fontes  documentais,  “ou  melhor,  sobre  a  ausência  delas” 

(MOTTA, 2002, p. 154). Por serem organizações clandestinas e muitas vezes contarem com a 

cumplicidade  ou mesmo colaboração dos  órgãos  de  repressão,  há  poucos documentos  do 

Estado sobre esses grupos. Sabe-se mais sobre algumas das ações protagonizadas por essas 

organizações (devido à repercussão na mídia) do que sobre as próprias organizações.

Sem embargo, é uma lacuna importante. O contraste entre o que sabemos sobre  a 

violência  levada  a  cabo  pelo  Estado  contra  opositores  e  aquela  praticada  por  grupos  de 

extrema-direita acaba por ocultar uma faceta da disputa política mais ampla ocorrida no seio 

da sociedade, facilitando um discurso pobre em que uma “sociedade civil” homogenizada se 

vê  vítima  de  um  Estado  repressor.  Mesmo  quando  a  atuação  desses  grupos  é  colocada, 

frequentemente  é  feita  recuperando  mitos  políticos  cristalizados  no  imaginário  político 

brasileiro.  Tais  organizações  são  vistas  sob  um  tema  recorrente  na  elaboração  de  mitos 

5 Uma discussão interessante sobre “engajamento” e produção historiográfica se encontra no texto 
“Engajamento” de Eric Hobsbawm (1998).
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políticos que podemos definir como a temática da “conspiração”, definida por Luis Felipe 

Miguel como aquela que enxerga seu objeto como constituindo-se de “elementos  estranhos, 

infiltrados na sociedade, que defendem interesses alheios aos dela e que são, em uma palavra, 

fator  de  desagregação”  (MIGUEL,  1998).  Estudar  a  extrema-direita  e  sua  inserção  nas 

disputas políticas do período, analisando criticamente a perpetuação desses mitos políticos, é 

um instrumento  importante  para recuperar  a  própria  dinâmica  política e  social  que levou 

setores sociais conservadores a considerarem necessário o uso da violência contra àqueles 

identificados com a esquerda, alguns dos quais não se limitaram a esperar que os militares o 

fizessem, tomando a tarefa em suas próprias mãos.

Até recentemente tudo o que possuíamos sobre esses grupos era uma bibliografia que 

abordava de forma tangencial o tema. Essas organizações, ou melhor, suas ações, apareciam 

principalmente em livros que agrupam memórias da época ou nas poucas obras dedicadas a 

elencar os atentados levados a cabo pela extrema-direita.

Entre os exemplos de livros dedicados ao período que abordam tangencialmente o 

tema, temos o clássico “Combate nas trevas”, obra de Jacob Gorender dedicada à história da 

resistência  armada oposta  pela  esquerda  à  ditadura (GORENDER, 1987).  Nela,  Gorender 

menciona en passant o famoso ataque à peça de teatro Roda Viva e a batalha estudantil da rua 

Maria Antônia, ambos  ocorridos no ano de 1968 e relacionados ao Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC). O mesmo se passa em “A ditadura envergonhada”, livro de Elio Gaspari 

(GASPARI, 2014) dedicado ao período que abarca o golpe de 1964 até o AI-5 em fins de 

1968. Mesmo obras dedicadas ao anticomunismo, abordam de forma tópica o assunto. Motta, 

no livro  “Em guarda  contra  o  ‘perigo  vermelho’”,  dedica  um breve  subcapítulo  ao  tema 

(MOTTA,  2002,  p.  154–160),  ressaltando  a  escassez  de  fontes  documentais  sobre  tais 

organizações.

Relativo aos  livros  de memória,  é  comum encontrarmos  menções  aos  grupos  de 

extrema-direita do período e suas ações. Tais obras, entretanto, não provém dos envolvidos 

com esses  grupos  mas  de  testemunhas  e  vítimas.  Um exemplo  é  a  obra  coletiva  “Maria 

Antônia: uma rua na contramão” (SANTOS, 1988), que conta com relatos de antigos alunos e 

professores sobre a “batalha da Maria Antônia”. Outro exemplo é o livro memorialístico “68 – 

Relato de guerras: Praga, São Paulo, Paris”, do ex-deputado estadual paulista Fernando Leite 

Perrone (1988). Nele, o ex-deputado que foi cassado pelo AI-5 e tinha proximidade com o 

movimento estudantil  progressista,  relata  os  enfrentamentos da esquerda estudantil  com o 

CCC e o seu próprio, no âmbito da Assembleia Legislativa, exigindo a investigação do grupo. 

Mais  recentemente,  José  Dirceu  (2018),  em  seu  livro  de  memórias,  também  relata  seu 
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envolvimento no episódio da Maria Antônia e seus enfrentamentos com o CCC e a extrema-

direita.

Há ainda algumas poucas obras que se dedicaram a levantar os atentados realizados 

por  grupos de extrema-direita  entre  os  anos 1960 e o processo de abertura.  A obra  mais 

ilustrativa desse gênero é “Radiografia do terrorismo no Brasil, 1966/1980”, publicada ainda 

nos anos 80 (DECKES, 1985). Nela, o autor faz um levantamento via imprensa de quase uma 

centena de ações que foram atribuídas à extrema-direita no período.

Apesar  das  dificuldades,  o  cenário  na  historiografia  tem  começado  a  mudar. 

Atualmente contamos com duas  dissertações  específicas  sobre o tema,  mais  precisamente 

sobre  o  Comando  de  Caça  aos  Comunistas  (CCC),  o  grupo de  extrema-direita  mais 

emblemático do período.

A primeira  dissertação  foi  escrita  por  Gustavo  Lopes  e  é  intitulada  “Ensaios  de 

Terrorismo: História Oral do Comando de Caça aos Comunistas”, tendo sido defendida em 

2007 na Universidade de São Paulo (USP) e publicada em forma de livro em 2014 (LOPES, 

2014). A proposta do autor foi trabalhar com as memórias relacionadas ao CCC atuante em 

São Paulo, entrevistando para isso tanto indivíduos relacionados com a antiga organização 

como vítimas e testemunhas. A partir dessas entrevistas são feitas reflexões sobre como os 

“ensaios de terrorismo” do CCC  definiram a memória e identidade dos entrevistados, bem 

como a importância do resgate desses depoimentos para uma

historiografia  comprometida  com o exercício da  cidadania  […] [ao]  defender  os 
direitos  constitucionais  e  universais  que  garantem  a  cidadania,  a  liberdade  de 
expressão,  o  valor  informacional  e  afetivo  da  memória,  e  que  podem  mesmo 
restaurar a  dignidade de quem a perdeu (inclusive de quem torturou, assassinou, 
abusou de autoridade oficial) (LOPES, 2014, p. 297).

Gustavo Lopes aponta seu trabalho como uma “tentativa de radicalização intelectual 

da história oral” (LOPES, 2014, p. 297). Isso pois se Michael Pollak colocava que a história 

oral  “[a]o  privilegiar  a  análise  dos  excluídos,  dos  marginalizados  e  das  minorias,  […] 

ressaltou a importância de memórias subterrâneas que,  como parte integrante das culturas 

minoritárias  e  dominadas,  se  opõem à  ‘memória  oficial’”  (POLLAK, 1989,  p.  4),  Lopes 

propõe uma história  oral  que confira  não apenas  “a  vítimas  ou narradores  ‘politicamente 

corretos’ a autoridade de testemunhar, mas também aos ‘controversos da história’” (LOPES, 

2014, p. 297).

O destaque do trabalho pioneiro de Gustavo Lopes certamente é a realização das 

referidas  entrevistas  sobre  o  CCC.  Lopes  conseguiu  o  que  Motta  considerava  “hipótese 

improvável”,  “depoimentos  significativos  dos  envolvidos”  (MOTTA,  2002,  p.  155),  ao 
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entrevistar Cássio Scatena, um fundador do CCC, e colegas de membros da organização. Tais 

entrevistas nos permitem conhecer o grupo para além dos depoimentos das vítimas e das 

manchetes que noticiaram suas ações. Consciente da contribuição para o trabalho de outros 

historiadores,  Gustavo  Lopes  disponibilizou  todos  os  depoimentos  transcritos  em  sua 

dissertação.

A segunda dissertação sobre o  CCC é de autoria de Clarissa Brasil, “O Brado de 

Alerta  para  o  Despertar  das  Consciências:  uma  análise  sobre  o  Comando  de  Caça  aos 

Comunistas  no  Brasil,  1968-1981”,  defendida  em  2010  na  Universidade  Federal  do  Rio 

Grande do Sul (BRASIL, 2010). O trabalho possui um foco distinto do de Lopes, se centrando 

nas  fontes  documentais,  principalmente  jornais  e  revistas,  e  buscando  abarcar  as  ações 

envolvidas com a sigla CCC ao longo de praticamente todo o regime ditatorial.

Devido ao foco do trabalho abarcar as ações atribuídas a sigla, Clarissa Brasil faz 

importante discussão sobre a definição de CCC, ressaltando a diferença entre a organização 

surgida em São Paulo e a sigla que ganhou projeção nacional e inspirou outros grupos com o 

mesmo nome ou mesmo ações isoladas que eram atribuídas por seus autores à “marca”, que 

se tornou símbolo de sucesso no combate à “subversão”. Em seu trabalho, Clarissa Brasil 

busca identificar a evolução das ações atribuídas à sigla no período e a relação dessa evolução 

com o contexto político nacional. Não à toa, seu trabalho perpassa três estados e mais de dez 

anos.

O presente trabalho, diferentemente daquele de Clarissa Brasil, não tem por foco as 

ações atribuídas à sigla, mas a organização que a criou ainda nos idos de 1963 e que atuou ao 

longo dessa década: o CCC fundado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 

(USP). Ao focarmos na organização paulistana, contudo, não temos por objetivo central, tal 

como Gustavo Lopes, uma reflexão sobre as memórias relacionadas ao grupo, mas apreender 

o surgimento e atuação do CCC não enquanto um lobo solitário a se voltar contra a sociedade 

civil,  “o Comando do Terror” como ficaria eternizado na famosa matéria publicada em O 

Cruzeiro sobre o grupo (MEDEIROS, 1968), mas como um ator que nasceu no seio dessa 

própria sociedade, integrante de uma constelação de atores políticos conservadores que se 

batiam contra as forças de esquerdas e seus projetos de reformas sociais.

Para  tanto,  buscaremos  distanciar-nos  de  abordagens  que  buscam compreender  o 

CCC a  partir  da  imagem que  o  grupo  consolidaria  para  si  após  os  eventos  do  qual  foi 

protagonista em 1968 e que lhe garantiram espaço no imaginário político brasileiro. Naquele 

agitado ano, o grupo saiu do anonimato para a fama nacional devido à imensa repercussão do 

ataque à peça de teatro Roda Viva em julho e a batalha estudantil da rua Maria Antônia em 
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outubro. Foram dois dos eventos mais marcantes do ano que assistiu à ascensão das lutas 

contra a ditadura após os duros reveses ocasionados pelo golpe de 1964 e que encontraria o 

seu fim traumático com a decretação do AI-5 em dezembro. A ruidosa cobertura midiática 

daria tons superlativos ao grupo e transformaria a sigla em sinônimo de terrorismo político, 

uma ameaça singular que se projetaria não apenas sobre os militantes de esquerda, a imprensa 

e as artes, mas, em última instância, a toda a sociedade. Assistia-se a criação de um mito 

político, a trajetória pregressa e as muitas pontes que o CCC encontrou dentro do caldeirão 

conservador que borbulhava desde o princípio dos anos 1960 eram eludidas, em prol de uma 

narrativa que negava o ambiente em que esse floresceu ao passo que o projetava como um 

elemento singular, estranho e hostil à sociedade circundante.

A compreensão do CCC à luz da imagem que se cristalizou ao redor do grupo em 

1968 é marcante na literatura sobre esse, seja memorialística, seja historiográfica. O trabalho 

de Clarissa Brasil,  por  exemplo,  praticamente não aborda o período anterior  à  1968 e se 

propõe a compreender o CCC dentro daquilo que chama de “tempo de 68” (BRASIL, 2010, p. 

32).  Já  Gustavo  Lopes  compreende  o  grupo  como  “ensaios  de  terrorismo”,  uma  chave 

interpretativa  estreitamente  vinculada  ao  AI-5,  que  marcou  o  final  de  1968  ao  encerrar 

violentamente a efervescência política de esquerda e,  portanto,  esvaziar a razão de ser de 

grupos  como  o  CCC.  O  grupo,  portanto,  é  compreendido  retrospectivamente  à  luz  do 

terrorismo de Estado que ganhou corpo após a decretação do referido Ato Institucional.

O CCC e o próprio terrorismo de direita, entretanto, não são produtos do “tempo de 

68” nem mesmo da ditadura de 1964. São produtos da crise do regime liberal democrático 

instaurado em 1946. A desconstrução do mito político que cerca o CCC demanda portanto 

dedicar-nos a emergência do grupo, sua atuação e laços políticos e sociais dentro do contexto 

político em que esse efetivamente existiu, o que nos remete ao conturbado governo Goulart, 

atravessando os anos iniciais da ditadura até a desmobilização do grupo em fins de 1968.

Nesse  empreendimento,  contamos  com  a  vantagem  de  possuir  depoimentos  não 

apenas de testemunhas e vítimas como também de colegas e membros do CCC, uma exceção 

no tocante ao silêncio que marca a existência de grupos de extrema-direita. O trabalho de 

história oral de Gustavo Lopes é uma importante contribuição para isso mas também temos 

outras entrevistas como as dadas por João Marcos Monteiro Flaquer — um dos fundadores do 

grupo — à imprensa, de José Bonchristiano (AMARAL, 2012) — que chefiou o DOPS-SP, 

manteve relações com Flaquer e tinha entre seus subordinados o CCC Raul Nogueira de Lima 

(vulgo Raul Careca) —, bem como uma rara entrevista dada pelo próprio Raul Careca ao 
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jornalista Percival de Souza nos marcos de uma pesquisa que resultou na confecção de uma 

biografia sobre Sérgio Paranhos Fleury, famoso delegado do DOPS (SOUZA, 2000).

Os  depoimentos  de  colegas  e  membros  do  grupo,  para  além  de  enriquecer  a 

compreensão de acontecimentos do passado, nos ajudam a desconstruir o mito político que 

cerca o CCC e “reinseri-lo” na sociedade da época, dando rosto, nome, trajetória e mesmo 

propósito a seus integrantes.  O CCC Cássio Scatena,  por exemplo,  em seu depoimento a 

Gustavo Lopes, narra não apenas sua experiência como integrante do grupo, mas sua vida 

enquanto estudante no período, visão política, e mesmo sua vida pregressa e origem familiar 

(SCATENA,  2014).  Colegas  de  faculdade  como  Paulo  Azevedo  Gonçalves  relatam  com 

riqueza de detalhes a vida estudantil e a atmosfera na tradicional Faculdade de Direito da 

USP. Paulo Azevedo foi amigo de Flaquer por toda a vida e por meio de seu relato podemos 

conhecer a trajetória de vida do fundador do CCC para além daqueles anos de atuação política 

violenta (SANTOS, 2014).

Os depoimentos de vítimas e testemunhas também nos oferecem contribuições que 

extrapolam o esclarecimento de eventos passados ou mesmo a percepção individual sobre 

aqueles momentos vividos. Eles nos ajudam a compreender a comoção que a existência de 

grupos como o CCC causava em suas potenciais vítimas, em especial no meio estudantil, e 

que numa primeira mirada pode parecer desproporcional relativamente as ações levadas a 

cabo  pelo  grupo.  Isso  pois  esses  depoimentos  nos  ajudam  a  apreender  a  “subjetividade 

socialmente  compartilhada”  (PORTELLI,  1996,  p.  66),  o  horizonte  de  expectativas 

compartilhado  entre  determinado grupo social.  E  essa  faceta  qualitativa  do  testemunho é 

importantíssima.  A  título  de  exemplo,  Alessandro  Portelli  cita  um  estudo  quantitativo 

relacionado  à  escravidão  em  que  os  historiadores  Robert  Fogel  e  Stanley  D.  Engerman 

chegaram a conclusão de que em determinado grupo de escravos, esses seriam açoitados 0,7 

vezes por ano (PORTELLI, 1996, p. 61). Alguém poderia chegar a conclusão, portanto, que as 

chibatadas  não se constituíam no marco definidor  da  experiência  escrava com relação às 

outras modalidades de trabalho dado que os escravos seriam açoitados raramente, menos de 

uma vez por ano. No entanto, a diferença toda reside no fato de que os escravos poderiam ser 

açoitados e os outros trabalhadores não. Portanto, “[n]ão são as 6 chicotadas efetivamente 

recebidas,  mas  as  potenciais,  que  definem o  horizonte  de  expectativas  para  os  escravos, 

incluídos aqueles que nunca haviam sido açoitados” (PORTELLI, 1996, p. 64).

É da mesma forma que devemos compreender o impacto da atuação de grupos de 

extrema-direita sobre seus potenciais alvos, em especial, militantes de esquerda. Ainda que as 

violências perpetradas não alcançassem fisicamente a boa parte dos alvos em potencial, o que 
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definia a experiência desses indivíduos, sua “subjetividade socialmente compartilhada”, era 

considerar que poderiam ser vítimas. Um exemplo é o relato de Jô Soares sobre a reação do 

meio artístico após o ataque à peça de teatro Roda Viva.  O ataque mobilizou a categoria 

artística que, sob tensão, buscou garantir sua própria defesa:

"Quando  ela  [Marília  Pêra]  estava  fazendo  o  espetáculo  Roda  Viva,  entraram e 
bateram nos atores, deram porrada nos atores. Armados, gente armada!"
"Aí  fez-se  uma  reunião  da  classe  para  separar  algumas  pessoas  para  fazer  a 
segurança do teatro.  Pelo menos pra avisar quando chega alguém, fica vendo de 
longe. Me lembro que o Plínio Marcos e eu fomos escolhidos pra fazer a segurança 
do Teatro Oficina. Cada um pegou um pedaço de pau e ficou na rua atrás do Oficina, 
que tinha uma visão da porta. De repente o Plínio falou pra mim: 'Se a gente ver  
pessoal do CCC […] chegando, de arma na mão, a gente com esse pedaço de pau, 
vai enfrentar'? Eu falei: 'Eu vou correr'. Ele falou: 'Eu vou atrás'", relembrou (“NÃO 
É POSSÍVEL QUE SE ACREDITE QUE DITADURA É SOLUÇÃO”,  DIZ JÔ 
SOARES, 2018).

Obviamente,  assim  como  depoimentos  de  envolvidos  aportam  contribuições 

importantes também comportam limitações. Clarissa Grahl dos Santos, em sua dissertação 

sobre a disputa pela memória levada a cabo por militares envolvidos com a ditadura de 1964, 

levanta questões importantes sobre o uso das memórias desses militares para a compreensão 

do contexto de crise de inícios dos anos 1960 e o próprio golpe:

No entanto, tomá-las como dados empíricos ou contrapô-las às análises acadêmicas 
como se ambas possuíssem a mesma natureza e finalidade pode ser temerário. Deve-
se levar em conta que os entrevistados não estavam fazendo um esforço analítico 
para entender quais as condições levaram ao golpe e quais setores da sociedade o 
articularam, mas sim, de maneira geral, buscando legitimar sua própria participação 
nesse processo (SANTOS, 2016, p. 23).

Essa ânsia por legitimar o papel desempenhado naquele período também pode ser 

vista nos depoimentos de ex-membros do CCC. Flaquer, por exemplo, em entrevista à Folha 

de S. Paulo ocorrida em 1993, coloca o CCC como “um movimento idealista da juventude 

universitária [que] tinha objetivo de dar segurança e permitir o uso da palavra à ala ‘da direita  

liberal’ do movimento estudantil” (GIRON, 1993c).

Tal como colocado por Clarissa Grahl, esses depoimentos, mesmo quando buscam 

apresentar  as  razões  de ser  e  agir  do grupo o qual  o  depoente fez parte,  não podem ser 

contrapostos às pesquisas acadêmicas como se ambas tivessem a mesma natureza e finalidade. 

Para além de tais depoimentos não terem a pretensão de ser um esforço analítico metódico 

sobre o objeto em questão, o que se destaca nesses é uma compreensão fortemente marcada 

pela experiência individual, localizada, subjetiva. O CCC tende a ser explicado a partir da 

realidade imediata vivenciada por esses indivíduos na Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco. Scatena, por exemplo, tal como Flaquer, compreende o CCC como uma reação de 

“autodefesa  contra  estudantes  esquerdistas”  (SCATENA,  2014,  p.  137)  no  âmbito  da 
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Faculdade  de  Direito,  e  contrapõe  a  aura  adquirida  pelo  grupo  minimizando-o  como 

“fanfarronice”, “coisa de estudante” (SCATENA, 2014, p. 137).

Portanto,  os  depoimentos  dos  envolvidos  aportam, mas devem confrontados com 

outras fontes e apreendidos num quadro analítico que extrapola as vivências individuais. Entre 

o  mito  político  viabilizado  pela  cobertura  midiática  de  1968  e  os  depoimentos  auto-

justificadores  e  marcados  pela  experiência  imediata  desses  sujeitos  há  a  necessidade  de 

contextualizar e historicizar a existência do grupo dentro do cenário político mais amplo em 

que esse atuou.

Dado o caráter clandestino do CCC, a posição social de suas lideranças bem como o 

relacionamento estreito com o aparato repressivo, a primeira evidência que salta aos olhos é a 

previsível ausência de material substancial sobre a organização nos documentos estatais. A 

pouca documentação existente demonstra, antes, a indiferença e mesmo o acobertamento do 

grupo e a indisfarçável hostilidade para com aqueles que o denunciavam. Exemplo ilustrativo 

é o relatório da sindicância dedicada a apurar o envolvimento de policiais com o grupo. As 

“investigações [se deram] em torno da reportagem sensacionalista da Revista O Cruzeiro6 […] 

objetivando esclarecer a pretensa participação de funcionários policiais no chamado C.C.C.”. 

Entre eles, estava Raul Careca. Após serem ouvidos “os policiais frontalmente acusados pelo 

repórter”, o delegado concluiu que “seus esclarecimentos, pela lógica em que são vazados, 

conduzem-nos à conclusão de que, efetivamente, foram vítimas de uma leviana trama com 

fins publicitários”. Por fim, o delegado dedica-se a criticar os autores da matéria, destacando 

“o pouco ou nenhum escrúpulo de seus audaciosos autores na redação da reportagem montada 

pela revista O Cruzeiro, que vem escandalizando o público em geral” (FERNANDO PIZA E 

OUTROS, 19--).

O  relatório  é  desmentido  não  apenas  pelo  depoimento  do  próprio  Raul  Careca 

(LIMA, 2000), mas, mais ridículo,  por declaração de Ítalo Ferrigno, delegado do DOPS, ao 

Jornal do Brasil em outubro de 1968, um mês antes do referido inquérito. O delegado Ítalo 

Ferrigno, uma semana após a morte do estudante José Carlos Guimarães na batalha da Maria 

Antônia — creditada ao CCC Ricardo Osni (BRASIL, 2014, p. 248)  — declarou, sobre o 

CCC, que “[m]esmo que esses jovens democratas usem armas, não são um perigo para as 

instituições,  porque  eles  as  defendem contra  os  arruaceiros  da  UNE”.  Indagado  sobre  a 

participação de policiais no grupo, o delegado responde de forma límpida: “Reconheço que 

um agente nosso, conhecido como Raul Careca, é um dos líderes do CCC, mas não o censuro 

6 O relatório se refere a matéria “CCC ou o Comando do Terror” (MEDEIROS, 1968), publicada na edição de 
novembro de 1968 da revista O Cruzeiro.
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porque ele está defendendo a democracia” (DOPS ACHA MAIS PERIGOSA A DESORDEM 

DOS ESQUERDISTAS DO QUE CAÇA AOS COMUNISTAS, 1968).

Se os documentos oficiais se afiguram mais como exemplares reveladores da relação 

incestuosa  entre  a  extrema-direita  e  as  forças  policiais  do  que  propriamente  apuração 

investigativa sobre os grupos de extrema-direita, a imprensa nos oferece importante material 

para  a  crítica  do mito  político  que  parte  expressiva  dela  ajudou a consolidar.  Para tanto, 

devemos estender nossa pesquisa para além daquelas manchetes exaustivamente exploradas 

por ocasião do ataque à peça de teatro Roda Viva e a batalha da rua Maria Antônia. O período 

prévio ao ano de 1968 praticamente não é abordado na dissertação de Clarissa Brasil, já no 

trabalho de Gustavo Lopes, esse está presente fundamentalmente através das memórias dos 

envolvidos.

Ainda  nos  primeiros  meses  de  existência  do  CCC,  por  exemplo,  o  grupo 

protagonizaria uma das ações que marcaria sua estreia para além da comunidade estudantil, 

ganhando  as  capas  de  jornais.  Nos  referimos  ao  ataque  que  impediu  a  palestra  de  João 

Pinheiro Neto, superintendente da SUPRA, na Faculdade de Direito da USP em 16 de março 

de 1964. O episódio está ausente no trabalho de Clarissa Brasil e apenas é mencionado no 

trabalho de Gustavo Brasil que, contudo, aponta, equivocadamente, que esse teria ocorrido em 

1963 (LOPES, 2014, p. 30, 255).

O episódio, quando compreendido à luz do cenário político nacional, deixa de ser 

uma curiosidade  passível  de  ser  mencionada brevemente  sobre os  primórdios  do grupo e 

permite extrapolar as memórias dos envolvidos — que o explicam sob termos marcadamente 

locais —, compreendendo-o como parte de um confronto político maior. O ataque ocorreu 3 

dias após o Comício da Central do Brasil, em que Jango prometia redobrado empenho pelas 

reformas de base, e 3 dias antes da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a resposta 

conservadora que seria utilizada como prova do apoio popular pelos vitoriosos no golpe de 

primeiro de abril. A agressão fez parte daquilo que O Globo definiu triunfantemente como 

“mobilização  geral  contra  o  comunismo”  (MOBILIZAÇÃO  GERAL  CONTRA  O 

COMUNISMO, 1964), um recrudescimento da agitação conservadora as vésperas do golpe 

que incluiu a ocorrência de diversos episódios de violência, entre os quais se inclui esse do 

CCC.

Quando membros do CCC, em seus depoimentos nos anos 1990 e 2000, definem a si 

mesmos como “um movimento idealista da juventude universitária [que] tinha objetivo de dar 

segurança e  permitir  o uso da palavra à  ala  ‘da direita  liberal’ do movimento estudantil” 

(GIRON, 1993c), não estão simplesmente buscando justificar, anacronicamente, suas ações 
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desde  um  presente  marcado  pela  hegemonia  de  valores  liberais.  É  nesses  termos  que 

delegados  (DOPS ACHA MAIS PERIGOSA A DESORDEM DOS ESQUERDISTAS DO 

QUE CAÇA AOS COMUNISTAS, 1968) e mesmo importantes veículos de imprensa liberais 

se referiram ao grupo e outros assemelhados. O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, 

coloca que “João Pinheiro Neto veio a São Paulo para fazer uma ‘conferencia’ na Faculdade 

de Direito, a convite do Centro XI de Agosto. Não pôde, porém, fazê-o, em virtude da reação 

dos  estudantes  democraticos”  (UNIÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM SÃO PAULO 

PARA A DEFESA DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS, 1964).

Não apenas a emergência do CCC em meio ao caldo de mobilização conservadora 

pré golpe é subestimada, como o próprio surgimento do terrorismo de direita no início do 

governo Goulart. Como veremos, a estreia violenta da extrema-direita na vida pública do país 

(por meio do MAC, Movimento Anticomunista) suscitou uma reação que dificilmente seria 

aconselhável resumir como a de uma sociedade civil horrorizada cuja aversão ao sucedido 

acaba por fazer com que as “instituições” reagissem.

A imprensa da época oferece rico material para analisarmos a inserção da extrema-

direita dentro do arco político conservador do período, desmistificando o mito político da 

mesma como uma excrecência autoritária que se voltava contra a sociedade civil. Além disso, 

a atual disponibilização online de diversos arquivos jornalísticos indexados nos permite uma 

pesquisa abrangente não apenas da sigla CCC como também dos principais nomes associados 

ao grupo. Nessa pesquisa, buscamos menções ao grupo e seus membros entre as décadas de 

1960 e 1990 em diversos jornais, destacando-se: Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Estado 

de S. Paulo, O Globo e Última Hora. É assim que podemos preencher lacunas e encontrar 

membros do CCC em seu embate com a esquerda estudantil nas vésperas da criação do grupo 

(ESTUDANTES PAULISTAS LANÇAM MANIFESTO CONTRA O COMUNISMO, 1962), 

atuando conjuntamente com veículos da direita liberal  em prol da onda repressiva que se 

abateu  sobre  as  universidades  no  pós-golpe  (ESTUDANTES  SOLIDÁRIOS  COM  O 

REITOR DA USP, 1964), assim como atuando politicamente para muito além dos anos 1960 

(O TÍTULO DE CIDADÃO PAULISTANO A ALLENDE, 1989).

O estudo do CCC se afigura, portanto, numa contribuição à compreensão não apenas 

da extrema-direita, mas do campo conservador existente nos anos 1960 bem como do quadro 

político do período. Para tanto, buscaremos romper com interpretações que bebem do mito 

político erigido ao redor da sigla e que, em última instância, despolitizam e descontextualizam 

o  grupo.  Essa  herança  pode ser  encontrada,  por  exemplo,  no  trabalho  de  Clarissa  Brasil 

quando essa enxerga o CCC como uma força “que tentava frear a todo o custo e com extrema 
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violência o comportamento de toda uma geração” (BRASIL, 2010, p. 86), um entendimento 

que remove o CCC dos embates políticos de então ao torná-lo simplesmente num elemento 

desagregador de uma sociedade homogeneizada.

Da mesma forma,  problematizaremos interpretações que,  nos marcos da “questão 

democrática”,  buscam  avaliar,  à  luz  do  ambiente  ideológico  que  se  seguiu  à  crise  do 

“socialismo real”, os diferentes atores políticos de acordo com sua adesão à institucionalidade 

da Quarta República, adesão essa entendida como prova ou ausência de valores democráticos. 

Para  além dos  limites  dessa  premissa  institucionalista  se  tornarem especialmente  agudos 

quando  consideramos  o  conteúdo efetivo  do  regime liberal  democrático  criado  em 1946, 

temos, como apontado por Daniel Aarão Reis ao buscar distanciar-se desses estudiosos, a 

falsa equivalência “entre camponeses que lutam por terra e latifundiários”, “marinheiros que 

queriam ter o direito de voto às oligarquias que não queriam democratizar o voto”, em suma, 

“entre aqueles que lutam por justiça social com os que querem eternizar a injustiça social” 

(SCORCE, 2018).

Tal narrativa, apesar da pretensão de crítica, se constitui num bom exemplo daquilo 

que Walter Benjamin definiu como o “cortejo triunfal”, dessa feita, com a participação dos 

vencedores da Guerra Fria. Como colocado por Walter Benjamin, “os que num momento dado 

dominam são  os  herdeiros  de  todos  os  que  venceram antes.  […] Todos  os  que  até  hoje 

venceram participam do cortejo  triunfal,  em que os  dominadores  de  hoje  espezinham os 

corpos dos que estão prostrados no chão” (BENJAMIN, 1987, p. 225).

Para  a  crítica  dessa  perspectiva,  aquilo  que  Benjamin  coloca  como  “escovar  a 

história a contrapelo” (BENJAMIN, 1987, p.  225), utilizaremos o ferramental gramsciano 

visando  romper  com  essa  identidade  formalista  entre  democracia  e  regime  liberal 

democrático, problematizando o conteúdo efetivo da democracia então existente. Os atores 

políticos dos anos 1960 deixam de ser avaliados conforme seu distanciamento para com os 

“valores  democráticos”,  constituindo-se,  nessa  métrica  de  inescapável  viés  moralista,  os 

grupos de extrema-direita em casos marginais, e passam a ser compreendidos nos marcos da 

luta aberta desencadeada pela crise orgânica da Quarta República e que teria por desfecho a 

derrota do campo progressista em 1964. Sob essa perspectiva, a irrupção da extrema-direita 

não  se configura como fenômeno marginal,  mas num evento que  ilumina o arco  político 

conservador na qual estava inserida.

Curiosamente, os pesquisadores associados à “questão democrática”, embora tenham 

por  norte  a  aderência  dos  diferentes  atores  às  balizas  institucionais  da  Quarta  República 

durante o governo Goulart, subestimam o ponto de inflexão representado pela crise de agosto-
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setembro de 1961, parteira do governo do líder petebista, ao aderir acriticamente ao discurso 

celebratório do “arranjo parlamentarista” que se tornaria hegemônico ainda no desfecho da 

crise. Discurso que foi endossado pelos setores mais arejados da direita liberal do período e 

que logrou se estabelecer  na historiografia.  A compreensão da  violência  então perpetrada 

como  vitória  de  um amplo  leque  de  forças  democráticas,  abarcando  ambos  os  lados  do 

espectro  político,  tem  por  grave  erro  enxergar  como  repactuação  democrática  —  cujos 

desviantes  são  denunciados  —  aquilo  que  efetivamente  se  constituiu  numa  ruptura 

constitucional que abriu passo à grande política.

A emergência de uma extrema-direita atuante de forma marcadamente violenta no 

cenário político brasileiro deve ser compreendida para além do mito político, não enquanto 

elemento que ao negar a política se constitui num fator desagregador da coletividade, mas 

como um ator político tornado viável nesse momento aberto historicamente à grande política. 

Faziam parte daquilo que O Globo definiu entusiasticamente — após a supressão violenta de 

comícios  de  esquerda  em  Minas  Gerais,  quando  a  temperatura  política  atingia  níveis 

incandescentes  —  como  a  “mobilização  geral  contra  o  comunismo”  (MOBILIZAÇÃO 

GERAL CONTRA O COMUNISMO, 1964), Essa compreensão da luta contra as esquerdas e 

o governo Goulart enquanto ato de grande política seria expressa de forma cristalina no título 

da matéria comemorativa do golpe de 1964 da revista Seleções: “A nação que salvou a si 

mesma” (HALL, 1964).

Com  a  finalidade  de  compreender  o  CCC  não  apenas  como  uma  excrecência 

autoritária, fruto do radicalismo excepcional de uns tantos, mas à luz dessa “mobilização geral 

contra o comunismo” ocorrida nos anos 1960, os embates políticos da qual fez parte, sua 

relação (e a de seus membros) com outras forças políticas, imprensa e o Estado, bem como 

sua inserção dentro do arco político conservador de então,  o texto foi organizado em três 

capítulos.

No  primeiro  capítulo,  recuamos  para  um  contexto  anterior  ao  “tempo  de  68”, 

comumente associado ao CCC. Recuamos ao contexto em que efetivamente surgiu o CCC, 

mas  que  escassa  atenção  recebeu  daqueles  que  o  estudaram,  aquele  da  crise  da  Quarta 

República.  Nos  detemos  sobre  o  conteúdo  efetivo  da  democracia  liberal  de  1946  e  o 

significado da crise de agosto-setembro de 1961, sob a qual floresceu a violência da extrema-

direita  da qual  o  terrorismo é seu aspecto mais  agudo. Fenômeno que não é  apresentado 

enquanto manifestações episódicas de indivíduos radicalizados, mas como uma violência que 

desabrocha de forma difusa pelas ruas e esquinas do país, contando com a tolerância e mesmo 

apoio aberto de importantes veículos midiáticos, lideranças políticas e atores institucionais.
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O  segundo  capítulo  visa  abordar  o  surgimento  do  CCC  no  meio  estudantil  em 

meados de 1963 e sua atuação até o desengajamento ocorrido após o AI-5 em dezembro de 

1968. O foco está em distanciar-nos da imagem perpetuada pelos grandes meios no calor dos 

grandes eventos de 1968 que perpetuariam a sigla como símbolo do terror a agredir toda a 

sociedade e compreender o CCC como um ator político entre outros, suas peculiaridades, a 

inserção  do  grupo  na  direita  de  então  bem  como  as  condições  que  viabilizaram  seu 

surgimento, atuação assim como seu impacto no imaginário político brasileiro.

O terceiro capítulo busca enriquecer a compreensão sobre o CCC avançando para 

além de sua desmobilização em finais dos anos 1960. Nos dedicamos à trajetória de alguns de 

seus membros visando compreender melhor o grupo e suas ações, enxergando-o como um 

ponto  na  trajetória  de  vida  de  seus  integrantes.  Por  fim,  exploramos  alguns  dos  desafios 

existentes para o estudo do retorno da sigla no contexto da redemocratização.
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2 A NAÇÃO QUE SALVOU A SI MESMA

Raramente uma grande nação estêve mais perto 

do desastre e se recuperou do que o Brasil em seu 

recente triunfo sôbre a subversão vermelha.  Os 

elementos  da  campanha  comunista  para  a 

dominação — propaganda, infiltração, terror — 

estavam em plena ação. A rendição total parecia 

iminente… e então o povo disse: Não!

(HALL, 1964, p. 95)

A emergência da extrema-direita na vida política nacional durante a década de 1960 

ficou marcada no imaginário político principalmente por eventos de grande publicidade como 

o ataque à peça de teatro Roda Viva e a batalha da rua Maria Antônia. Ambos os eventos 

contaram com o protagonismo do mais famoso grupo de extrema-direita da história do país, o 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC), e ocorreram no contexto das agitações políticas 

marcadas pelo “maio de 1968”. A comoção ao redor desses eventos, potencializada pela farta 

publicidade e denúncia que os rodearam, deixaram profundas marcas na produção sobre o 

período,  tanto  memorialística  como historiográfica.  Tanto mais  que ambos  foram eventos 

marcantes que antecederam o Ato Institucional n.º 5 (AI-5), decreto emitido pela ditadura em 

dezembro de 1968 que marcaria um salto qualitativo para o regime em construção.

As  duas  dissertações  acadêmicas  existentes  sobre  o  CCC,  por  exemplo, 

compreendem o grupo de formas estreitamente relacionadas a esse marco temporal. Clarissa 

Brasil, embora reconheça que o grupo surgira ainda antes do golpe, praticamente não aborda 

esse período, optando por entender o CCC “dentro do tempo que chamarei tempo de 68: trata-

se de um período que não se restringe ao ano de 1968, mas àquelas características que o 

marcaram, e que se estendem até 1969 e já aparecem em 1967” (BRASIL, 2010, p. 32) 7. Já 

Gustavo  Lopes  busca  compreender  o  CCC como “ensaios  de  terrorismo”,  uma chave de 

interpretação estreitamente relacionada com a escalada repressiva que se seguiu à decretação 

do AI-5, onde “o regime civil-militar brasileiro paulatinamente oficializou ações repressoras, 

terroristas, que até então vinham principalmente de organizações paramilitares, clandestinas” 

(LOPES, 2014, p. 35).

7 A autora dedica também um capítulo para um período posterior, entre 1978 e 1981, quando a sigla retorna aos 
noticiários no contexto da abertura política (BRASIL, 2010, p. 87–111).
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Entretanto, a emergência da extrema-direita no cenário político, incluindo o CCC, 

ocorreu anos antes do fatídico ano de 1968, ainda sob a vigência do regime político liberal 

democrático inaugurado com a Constituição de 1946. O Movimento Anticomunista (MAC) e 

o CCC, os dois grupos de extrema-direita mais famosos nas páginas da imprensa durante os 

anos 1960, surgiram no governo João Goulart, o primeiro na aurora de sua gestão, ainda em 

1961, e o segundo nos momentos finais da mesma (1963). O contexto era o da crise da Quarta 

República e portanto substancialmente distinto daquele em que a futura ditadura se veria em 

1968 ao assistir a ascensão de uma onda de protestos liderada pelo movimento estudantil. Para 

compreendermos  a  emergência  e  atuação  da  extrema-direita  no  país,  portanto,  devemos 

necessariamente voltar nossa atenção para a situação do país no início dos anos 1960.

A emergência da extrema-direita na vida política nacional na década de 1960 não 

pode ser compreendida sem atentar-nos para as peculiaridades do regime existente sob os 

marcos da Constituição de 1946, regime que assistiu sua emergência e cuja crise constitui 

tanto  causa  como consequência  da  radicalização  de  setores  direitistas  que  acabariam por 

fomentar essa forma de expressão política.

2.1 A REPÚBLICA LIBERAL DEMOCRÁTICA DE 1946

Há aqueles na historiografia que enxergam a dinâmica política do período de crise de 

início dos anos 1960 assim como o golpe de 1964 como frutos da ausência de compromisso 

estrutural  de  amplos  setores  da  esquerda  e  da  direita  com  os  marcos  do  regime  liberal 

democrático de 19468. Essa leitura ganha proeminência no contexto da Nova República, num 

momento  político  marcado  pela  queda  do  muro  de  Berlim  e  em  que  a  democracia  é 

considerada um valor universal e o regime liberal democrático a própria encarnação desse 

valor. É uma análise marcada pelo triunfalismo dos vitoriosos da Guerra Fria e que cobra, 

anacronicamente, de atores políticos da década de 1960 um compromisso com aquilo que 

viria a ser considerada a única expressão possível de regime político democrático. É também 

uma compreensão formalista do regime liberal democrático nascido em 1946 que dificulta 

compreender a dinâmica política do período.

É importante, portanto, refletir sobre as características do regime institucionalizado 

em 1946.  A Quarta  República,  tida  formalmente  como um regime liberal  democrático,  é 
8 Para um artigo dedicado a um balanço historiográfico do tema, vide: (MELO, 2014a).
O debate é também realizado ao longo do presente capítulo dado que debatemos os marcos do regime liberal 

democrático de 1946, o que significou a crise de agosto-setembro de 1961 e como a crítica do discurso 
hegemônico sobre o desfecho dessa crise coloca em outra perspectiva o significado do processo de 
radicalização política que a sucede e encontra como desfecho o golpe de 1964.
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produto de conflitos políticos, sociais e econômicos que lhe dão uma feição concreta com 

características próprias e que destoam do “tipo ideal” de democracia liberal que perambula 

pela mente e discurso de ideólogos liberais como, aliás, todo regime político existente.  A 

mesma não é produto das aspirações de uma sociedade homogeneizada desejosa de criar uma 

institucionalidade neutra, espaço de resolução de conflitos, mas fruto de relações de poder e 

dominação  concretas  que  acabam  por  orientar  moldes  institucionais  que  favorecem 

determinados interesses ao passo que dificulta a atuação de outros. Embora essa ponderação 

no seja original,  é uma afirmação necessária num ambiente marcado pelo triunfalismo da 

democracia  liberal  e  que  evidência  a  ingenuidade de  se  criticar  a  perca  ou  ausência  de 

compromisso com os “valores democráticos” da Quarta República em inícios dos 1960.

Para  analisarmos  o  conteúdo do regime liberal  democrático  de  1946 usaremos  a 

concepção de populismo tal qual apresentada por Dreifuss. Populismo aqui não é entendido 

como sinônimo de demagogia ou mesmo como a mediação política existente entre um líder 

autoritário carismático e as massas que ele busca cativar para angariar apoio, mas como um 

caso concreto de “bloco histórico” (DREIFUSS, 1981, p. 43–44) 9.

Bloco histórico é uma noção essencial  de Antonio Gramsci pela qual  o pensador 

sardenho resolve as ambiguidades teóricas marxistas entre infraestrutura e superestrutura na 

gênese de determinada configuração social. Os atores políticos são enxergados à luz tanto das 

forças materiais que os constituem como das ideologias que lhe dão forma e individualidade, 

constituindo  um  todo  que  abrange  desde  as  determinações  materiais  até  configurações 

superestruturais  como  sociedade  civil  e  política.  Como  colocado  por  Gramsci,  no  bloco 

histórico “as forças materiais  são o conteúdo e as ideologias são a forma, distinção entre 

forma e conteúdo puramente didática, já que as forças materiais não seriam historicamente 

concebíveis sem forma, e as ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais” 

(GRAMSCI apud VOZA, 2017).

Dessa forma, bloco histórico não diz respeito especificamente a um grupo ou classe 

social, mas a uma constituição social abarcando dominantes e dominados numa relação de 

hegemonia relativamente funcional. Bloco histórico é, portanto, uma interpretação holística 

que supera uma visão formalista e determinista da metáfora estrutura – superestrutura de uma 

dada configuração social histórica, abarcando as condições materiais mas também a sociedade 

política e civil.

Dreifuss propõe compreender a Quarta República como um bloco histórico,  mais 

precisamente,  o  bloco  histórico  populista  (DREIFUSS,  1981,  p.  27–28,  43–44),  que 

9 Realizamos uma discussão mais esmiuçada da noção de populismo no quarto subcapítulo.
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estabeleceu um sistema político relativamente funcional sob a hegemonia da oligarquia10 e da 

burguesia  industrial  dentro  das  condições  políticas,  sociais  e  econômicas  existentes  em 

meados da década de 1940. Estamos, portanto, bastante distantes de concepções que pensam o 

Estado sob feições liberais democráticas como uma institucionalidade neutra.

O arquiteto do sistema político vigente sob a Quarta República foi Getúlio Vargas, 

que ironicamente não conduziria seu processo de estabelecimento formal em virtude do golpe 

desfechado em finais de 1945. Apesar de seu afastamento,  o modelo político e o sistema 

partidário por ele fomentado foram levados adiante.

Diante das pressões crescentes pela redemocratização ao final da Segunda Guerra 

Mundial,  potencializadas  pela  derrota  das  experiências  fascistas  do  Eixo,  Vargas  buscou 

deslocar as bases sociais e políticas do Estado Novo para um arranjo mais amplo e adequado 

as  particularidades  de  um  regime  liberal  democrático  num  país  em  processo  de 

industrialização  crescente.  Para  tanto,  os  interesses  da  burguesia  industrial,  principal 

beneficiada do Estado Novo, e da oligarquia deveriam se acomodar com um espaço político 

mais amplo para forças socioeconômicas emergentes como as classes trabalhadoras e setores 

urbanos.  Essa  incorporação  de  setores  sociais  populares  à  cena  política,  considerada 

indispensável, deveria ser feita de modo não disruptivo, mantendo a ausência de diferenciação 

sociopolítica  característica  do  Estado  Novo  e,  consequentemente,  negando  espaço  para  a 

organização autônoma desses setores.

Para dar concretude a esse arranjo, Vargas buscou organizar um sistema político sob 

uma hegemonia “trabalhista de centro-esquerda com tendências nacionalistas” (DREIFUSS, 

1981,  p.  27)  assentada  num alinhamento  composto  pela  burguesia  industrial  e  as  classes 

trabalhadoras.  As  expressões  parlamentares  desse  arranjo  foram  o  Partido  Trabalhista 

Brasileiro (PTB) e o Partido Social Democrático (PSD). O PTB, baseado na máquina sindical 

autoritária do Estado Novo, ao se dirigir aos trabalhadores buscava tanto atuar como um dique 

de contenção aos comunistas como compor um importante elemento de legitimação da ordem. 

O PSD,  baseado nos  interventores  estaduais,  chefes  políticos  oligárquicos  e  na  burguesia 

industrial, constituiu-se no verdadeiro partido do poder, vindo a ter participação marcante nos 

ministérios e Congresso.

A oposição  conservadora  a  Vargas  se  abrigou  na  União  Democrática  Nacional 

(UDN), partido que reuniria um conjunto de posições anticomunistas, antinacionalistas e anti-

varguistas,  e cuja base eleitoral  encontrava-se principalmente nas classes médias enquanto 
10O termo oligarquia aqui “engloba capitalistas com interesses comerciais exportadores, latifundiários e 

elementos da burguesia agrária, designando o círculo restrito das classes dominantes da República Velha e que 
ainda eram economicamente poderosos durante a Segunda República” (DREIFUSS, 1981, p. 38).
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entre  suas lideranças  havia importante participação de profissionais liberais  e empresários 

(DREIFUSS, 1981, p. 27).

A eficiência da máquina partidária construída por Vargas é facilmente constatável: a 

UDN venceu apenas uma das quatro eleições presidenciais da Quarta República. E essa única 

vitória não se deu através de candidato próprio mas foi fruto de uma coligação que levou 

Jânio Quadros (Partido Trabalhista Nacional) ao poder nas eleições de 1960. As outras três 

eleições presidenciais e as quatro para vice-presidente redundaram em vitória para o arranjo 

partidário  varguista  (no  período,  a  eleição  para  presidente  e  vice-presidente  não  eram 

vinculadas).

Entretanto,  o  bloco  histórico  populista  não  estabeleceu  uma  relação  hegemônica 

funcional para as elites oligárquicas e industriais apenas através do sistema político-partidário 

de feições liberais. Devemos olhar criticamente a retórica pluralista e liberal do período para 

que a mesma não oculte a combinação particular de repressão e consenso que moldaram o 

regime e em especial a incorporação das classes populares à vida política nacional.

A incorporação das  classes trabalhadoras  urbanas  à vida política nacional  se deu 

através do legado autoritário do Estado Novo. Se o PTB era a expressão político-partidária do 

aparato sindical estadonovista, a própria estrutura sindical foi mantida assim como o marco 

institucional  autoritário  que  a  lastreava.  Em  ambas  as  facetas,  partidária  e  sindical,  se 

destacava a preocupação expressa em afastar as classes trabalhadoras da influência comunista. 

Mais  genericamente,  buscava-se  manter  a  ausência  de  diferenciação  sociopolítica 

característica  do  Estado  Novo  e,  consequentemente,  evitar  a  organização  autônoma  das 

classes subalternas.

Mesmo o  ressurgimento  do  Partido  Comunista  do  Brasil  (PCB)  na  vida  política 

institucional do país, após a dura repressão no Estado Novo, teve vida curta. Os sucessos do 

partido nas eleições de 1945 e 1947 expuseram a fragilidade da sociedade civil populista11 em 

estabelecer  uma hegemonia  calcada  no  consenso  e,  portanto,  a  importância  dos  aspectos 

coercitivos legados do período estadonovista. Nas eleições de 1945, o PCB, recém-legalizado 
11Note que aqui estamos bem distante do uso corrente de “sociedade civil”, pensada simplesmente em 

contraposição ao Estado e locus da atividade cidadã autônoma. Adotamos “sociedade civil” no sentido 
gramsciano, algo indissociável da “sociedade política” (o Estado como comumente compreendido) e que 
juntos estabelecem determinada forma de hegemonia de classe sob o que podemos considerar o “Estado 
integral”. A fórmula gramsciana que expressa claramente essa totalidade é “Estado [integral] = sociedade 
política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção” (LIGUORI, 2017b).

Portanto, “sociedade civil” não é simplesmente o locus da atividade cidadã autônoma de indivíduos 
homogeneizados, mas, como colocado por Dreifuss, é entendida “como o mecanismo para a hegemonia de um 
grupo social sobre toda a sociedade, hegemonia obtida através das chamadas organizações privadas, como a 
Igreja, as escolas, sindicatos, etc.” (DREIFUSS, 1981, p. 157). Assim, o que se constata aqui é a fragilidade da 
“sociedade civil populista” em conseguir a adesão das classes subalternas sem ter de recorrer à repressão da 
sociedade política (Estado).
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e concorrendo independentemente, obteria a mesma porcentagem de votos do varguista PTB. 

Já as eleições estaduais de 1947 reafirmariam o partido como a quarta força eleitoral do país 

em termos de voto popular, tendo derrotado a UDN no industrializado estado de São Paulo 

(DREIFUSS, 1981, p. 29). Ainda em maio de 1947 o partido foi posto na ilegalidade e assim 

permaneceria até a redemocratização nos anos 1980. À criminalização do PCB seguiu-se a 

extinção  da  Confederação dos  Trabalhadores  do  Brasil  (CTB),  uma organização  nacional 

intersindical,  e  das  organizações  estaduais  a  ela  associadas  assim  como intervenções  em 

centenas de sindicatos.

Os aspectos coercitivos da República de 1946, porém, não se encontram apenas na 

repressão institucional contra a organização sindical autônoma das classes trabalhadoras ou na 

restrição  da  democracia  pluripartidária  por  meio  da  proibição  do  PCB.  A concepção  de 

cidadania  era  bastante  restrita  e  excluía  parte  importante  da  população  mais  pobre,  em 

especial os trabalhadores rurais, carentes de direitos trabalhistas e sob a “tutela” de coronéis 

que  lhes  dificultavam  o  acesso  a  partidos  de  oposição.  Elemento  importante  para  essa 

exclusão era o veto ao direito de voto para analfabetos. Esse filtro à participação eleitoral não 

deve  ser  subestimado  dado  que  o  analfabetismo  alcançava  aproximadamente  metade  da 

população brasileira (DREIFUSS, 1981, p. 136) e era especialmente alto no meio rural e nos 

estados do nordeste (FERRARO; KREIDLOW, 2004, p. 187). Para além de fazer pender o 

sistema eleitoral para as regiões e setores sociais urbanos, a exclusão de analfabetos implicava 

num  peso  político  desproporcional  às  classes  médias,  que  através  da  exclusão  de  parte 

importante da população pobre,  via sua força eleitoral  amplificada significativamente.  Em 

suma,  era  uma  cidadania  para  os  setores  urbanos  alfabetizados  excluindo-se  aqueles 

estigmatizados  como  comunistas  e  com  importantes  restrições  à  organização  política  e 

sindical  das  classes  trabalhadoras.  Isso  num  país  que  em  1950  possuía  uma  taxa  de 

urbanização de 36,1%12 e que em 1960 ainda possuía 46,7% da população na condição de 

analfabetos (FERRARO; KREIDLOW, 2004, p. 192).

A República  de  1946,  portanto,  não  expressa  o  abstrato  compromisso  de  uma 

homogeneizada  “sociedade brasileira”  com a construção de um Estado democrático,  uma 

institucionalidade neutra que servisse de espaço privilegiado para a resolução de conflitos. Ela 

deve  ser  compreendida,  sob os  marcos  holísticos  do bloco histórico populista.  Como um 

arranjo político conduzido pelas elites econômicas e políticas existentes durante a ditadura 

estadonovista que sob as balizas institucionais de uma democracia liberal buscaram manter 
12A população urbana alcançaria e ultrapassaria a população rural apenas em meados da década de 1960 

(GIRARDI, 2008).
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sua hegemonia ao passo que incorporavam de forma controlada certos grupos sociais que 

ganhavam proeminência com o processo de modernização do país. Como veremos adiante, é 

justamente  o  fracasso  em evitar  o  protagonismo  político  crescente  das  classes  populares 

dentro  do  bloco  de  poder13 industrial-trabalhista  um  dos  elementos  centrais  na  crise  da 

República de 1946 e cuja resolução se daria com a desarticulação desse protagonismo via 

golpe de 1964.

2.2 VIVENDO E APRENDENDO A JOGAR: AS MASSAS SABOREIAM A 

“DEMOCRACIA”

O bloco histórico populista erigido em meados dos anos 1940 não se manteve como 

uma estrutura estática ao longo das duas décadas seguintes nem foi o golpe de 1964 um raio 

em céu azul. As condições sociais, econômicas e políticas que viabilizaram o surgimento da 

Quarta República sofreram importantes mudanças ao longo de sua existência  e as classes 

subalternas, para a infelicidade das classes dominantes, não se comportaram como um “saco 

de batatas”14 no novo arranjo republicano, influindo ativamente no devir político do país.

Como dito  anteriormente,  Vargas  buscou organizar  um sistema político  sob uma 

hegemonia “trabalhista de centro-esquerda com tendências nacionalistas” (DREIFUSS, 1981, 

p. 27) visando viabilizar um projeto econômico industrializante onde o Estado manteria um 

papel  protagonista na modernização econômica.  O político gaúcho encontraria a oposição 

cerrada  de  liberais  conservadores  abrigados  na  UDN,  cujas  posições  rechaçavam o papel 

preponderante do Estado assim como o nacionalismo econômico, defendendo um liberalismo 

que exaltava as vantagens da agricultura e uma relação de complementariedade econômica e 

alinhamento político com os Estados Unidos.

Na equação política varguista, as classes trabalhadoras urbanas não eram apenas um 

problema,  mas  também  uma  solução.  Para  além  de  um  grupo  social  importante  que 

necessitava ser  incluído na cena política nacional  de  forma a  dotar  de bases  mínimas de 

consenso  e  legitimidade  o  nascente  regime  liberal  democrático,  as  classes  trabalhadoras 

13Utilizamos o conceito de bloco de poder tal como compreendido por Nicos Poulantzas e que também foi 
utilizado por Dreifuss na análise da Quarta República (DREIFUSS, 1981, p. 38, 40). Para mais informações, 
ver a obra do autor grego em que o mesmo aborda detalhadamente o conceito (POULANTZAS, 1978, p. 141, 
229–245, 296–303). Sucintamente, bloco de poder diz respeito ao exercício do poder político por uma 
composição de classes e/ou frações de classes. Nesse sentindo, Poulantzas também faz uso de uma 
compreensão particular do conceito de hegemonia, na qual o mesmo aponta para a dominação particular de 
uma determinada classe ou fração de classe sobre as outras que compõem o bloco de poder (POULANTZAS, 
1978, p. 141).

14É recorrendo a essa imagem que Marx busca denotar a incapacidade do campesinato francês de agir de forma 
politicamente autônoma no contexto do golpe desfechado por Luís Bonaparte em 1851 (MARX, 2011, p. 142).
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urbanas eram também peça importante na construção de um bloco de poder liderado pela 

burguesia industrial que viabilizasse o embate do projeto nacionalista contra o “entreguismo” 

liderado pela UDN.

O ensaio desse alinhamento nacionalista surgiu ainda na véspera da República de 

1946,  quando  o  movimento  queremista,  que  defendia  a  convocação  de  uma  Assembleia 

Constituinte  com  Vargas  ainda  no  poder,  logrou  estabelecer  um  poderoso  contraponto  a 

campanha anti-varguista levada a cabo pela nascente UDN apesar da veiculação massiva desta 

nos grandes meios de comunicação. Ao movimento anti-varguista liderado pela UDN, que 

contava  com  grande  afluência  das  classes  médias,  o  queremismo  aglutinou  a  classe 

trabalhadora e teve o apoio de empresários associados ao varguismo, como Hugo Borghi, mas 

também do PCB. O queremismo fracassou em seu objetivo principal, mas constitui-se num 

ensaio do arranjo político varguista, ajudou a consolidar o nascente PTB e teve participação 

decisiva na eleição do marechal Eurico Gaspar Dutra, que obteve o apoio de Vargas.15

Mesmo os esteriótipos que balizaram as coordenadas políticas da futura República de 

1946 já se encontravam presentes nos embates ao redor do queremismo. O arranjo trabalhista 

ensaiado por Vargas foi apresentado como obra de um demagogo, mitificador dos operários. 

Já a pecha elitista  da UDN ficaria  registrada precocemente na história ainda nas eleições 

presidenciais de 1945, quando o varguista Hugo Borghi veiculou nas rádios do país que o 

candidato  presidencial  udenista,  brigadeiro  Eduardo  Gomes,  teria  desdenhado  o  voto  dos 

“marmiteiros”,  uma  mentira  que  acarretou  grande  dano  à  imagem  do  candidato 

(MAGALHÃES, 2018).

A eleição de Dutra, embora efetivada pela máquina partidária varguista (PSD e PTB) 

e contando com o apoio público (de última hora) de Vargas, se deu na esteira do golpe que 

derrotara o queremismo e o próprio Vargas  e  acabou por  ensejar  um governo de moldes 

bastantes distintos ao projeto varguista. Sua gestão foi próxima aos ideais da oposição liberal 

conservadora,  contando em seu ministério com a participação de personalidades udenistas 

importantes  como  o  empresário  Raul  Fernandes  enquanto  Ministro  do  Exterior.  Não 

surpreende, portanto, que sua presidência tenha sido marcada por uma orientação econômica 

liberal e pela busca de aproximação com os Estados Unidos.

A disposição do governo Dutra para com a esquerda e as classes populares também 

esteve  alinhada  com a  direita  liberal  conservadora  e  implicou  numa onda  repressiva  aos 

sindicatos  e  aos  comunistas.  Para  agravar  a  situação,  o  PCB  saiu  da  ilegalidade  com 

expressivos  resultados  eleitorais  tanto nas  eleições  nacionais  de 1945 quanto nas  eleições 

15Para mais informações sobre o movimento queremista, ver (FERREIRA, 2003).
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estaduais  de  1947  e  o  movimento  sindical,  na  qual  os  comunistas  tinham  inserção, 

demonstrou força por meio de numerosas greves em 1946. A resposta não tardou e em meados 

de 1947, na aurora das tensões da Guerra Fria, tanto o PCB como a CTB foram proibidos 

além da intervenção em centenas de sindicatos. A postura anticomunista implicaria ainda no 

rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética em outubro de 1947, pouco mais 

de  dois  anos  após  o  estabelecimento  dessas  relações  (uma  atitude  que  foi  vista  como 

precipitada mesmo pelos estadunidenses) (MOTTA, 2002, p. 3).

O alinhamento estreito de Dutra aos Estados Unidos decorria em parte da expectativa 

de  um  tratamento  privilegiado  devido  à  proximidade  estabelecida  pelos  dois  países  (em 

especial entre os militares) na Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América 

Latina a enviar soldados para o teatro de operações europeu. Esse alinhamento acabaria por 

desembocar na criação da Escola Superior de Guerra (ESG), segundo os moldes do National 

War College estadunidense, em 1948 (BARROS; CHAVES, 2010). A ESG receberia o afluxo 

de militares anti-varguistas e pró-UDN e constituiria um valioso elemento de articulação da 

direita liberal conservadora com setores importantes do oficialato16.

A política externa estadunidense no imediato pós-guerra, entretanto, não favoreceu as 

expectativas de Dutra, dado que os Estados Unidos estavam focados em reconstruir a Europa 

ocidental  e  colocá-la  sob  sua  órbita  de  hegemonia  (para  reforçar  sua  posição  perante  os 

soviéticos),  deixando  a  América  Latina  em  segundo  plano.  Se  a  Europa  ganhava 

investimentos maciços por meio do Plano Marshall, o Brasil ganhava a recomendação de se 

esforçar por atrair capitais privados estadunidenses (VISENTINI, 2003, p. 201).

A eleição de Vargas em 1950 constitui-se num momento de inflexão. O brigadeiro 

Eduardo  Gomes  e  a  UDN  seriam novamente  derrotados,  agora  por  uma  chapa  do  PTB 

encabeçada pelo próprio Vargas. Embora tenha sido a segunda vitória eleitoral de partidos de 

inspiração  varguista,  constitui-se  no  primeiro  momento  em  que  o  projeto  nacional 

desenvolvimentista foi posto em prática. A campanha eleitoral de Vargas anunciava esse giro 

ao defender a necessidade de retomar um projeto de desenvolvimento industrial nacionalista, 

centrado no papel econômico protagonista do Estado, e em políticas voltadas a garantir o 

bem-estar social do proletariado. 

Vargas iniciou o mandato com uma diretriz política mais conservadora do que o tom 

da  campanha  eleitoral.  Seu  ministério  era  hegemonizado  pelo  PSD  e  mesmo  a  UDN 

encontrou espaço por meio do conservador João Cleofas no Ministério da Agricultura. O PTB 

16Para mais informações sobre a articulação entre a ESG e a direita liberal conservadora ver o terceiro capítulo 
da obra de Dreifuss (1981, p. 71–124).
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receberia  apenas  um  ministério,  embora  o  importante  Ministério  do  Trabalho.  Essa 

configuração ministerial atesta o papel de “partido do poder” do PSD e de legitimador da 

ordem do PTB no esquema varguista.

Apesar  da  moderação  inicial  de  Vargas,  a  oposição  mantida  pela  direita  foi 

implacável. A crise política potencializou as dificuldades econômicas e greves importantes se 

multiplicaram em inícios de 1953. O ponto alto foi a “Greve dos 300 Mil”, iniciada em março 

de  1953.  O  desgaste  de  Vargas,  sob  constante  acosso  da  oposição,  com  as  classes 

trabalhadoras e as forças nacionalistas, acendeu a luz amarela. Em meados de 1953, Vargas 

buscou  recuperar  o  apoio  das  classes  trabalhadoras  urbanas  e  utilizá-las  como  grupo  de 

pressão contra a oposição liberal conservadora. O gesto público que marcou essa mudança foi 

a nomeação em junho de 1953 do jovem petebista João Goulart para o Ministério de Trabalho, 

substituindo o também petebista Segadas Viana, desgastado por sua condução na “Greve dos 

300 Mil”.

João  Goulart  buscou  estabelecer  uma  relação  de  confiança  com  as  lideranças 

sindicais,  favorecendo a  negociação ante  o uso  da  repressão.  A gestão  de Goulart  sofreu 

acirrada oposição da UDN, da mídia liberal conservadora e dos militares “entreguistas”, que 

na ocasião controlavam o Clube Militar. Acusavam-no de insuflar greves e promover agitação 

social. O ponto alto do conflito seria a proposta de dobrar o salário mínimo apresentada por 

Goulart em janeiro de 1954. A medida causou furor entre a oposição direitista, empresários e 

militares  conservadores  e  levou  esses  últimos  a  protagonizar  um  salto  qualitativo  na 

campanha contra Goulart por meio do “Manifesto dos Coronéis”. O manifesto, assinado por 

42 coronéis e 39 tenentes-coronéis, constitui-se num ato grave de insubordinação militar e 

levaria a demissão de João Goulart do Ministério do Trabalho ainda no mês de fevereiro.

Embora Vargas tenha levado adiante a proposta de Goulart e anunciado a duplicação 

do salário mínimo no 1.º de maio daquele ano, o Manifesto dos Coronéis assinalou um ponto 

de inflexão no governo varguista. O duro golpe assestado contra sua tentativa de compôr um 

bloco de poder industrial-trabalhista marcou a passagem de Vargas para a defensiva. Acossado 

pela mídia e sofrendo forte pressão dos militares alinhados com o empresariado “entreguista”, 

Vargas procederia a uma série de manobras defensivas que fracassariam em conter o ímpeto 

da  oposição.  Acusado  frequentemente  de  buscar  um  “república  sindicalista”  em  moldes 

peronistas,  Vargas,  ainda  em  março  de  1954,  assistiria  Carlos  Lacerda  — o  incendiário 

político  udenista  e  proprietário  do  jornal  Tribuna  da  Imprensa  —  aproveitar  a  proposta 

peronista de integração regional, o “pacto ABC”, para elevar o tom e denunciar uma suposta 

articulação  de  líderes  “totalitários”  (LACERDA,  1954).  Em  junho,  uma  tentativa  de 
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impeachment é barrada no Congresso. Embora sem chance de vitórias, ela contribuiu para 

elevar a frustração dos setores sociais alinhados aos “entreguistas”, em especial dos militares. 

O fracassado atentato a Lacerda em 5 de agosto, que culminou na morte do major-aviador 

Rubens  Florentino,  precipitou  os  fatos.  A Aeronáutica,  em violação  aos  preceitos  legais, 

arrogou-se a prerrogativa de conduzir um Inquérito Policial Militar (IPM) e criou aquilo que 

seria chamado de “República do Galeão” (em referência à base aérea que foi sede do IPM). 

As  investigações  do  IPM  apontaram  para  indivíduos  relacionados  à  guarda  pessoal  do 

presidente. Os militares juntamente com Lacerda demandaram a imediata renúncia de Vargas. 

Diante de um golpe virtualmente consolidado, Vargas optou pelo suicídio.

O suicídio de Vargas marca a segunda derrota do projeto varguista de constituir um 

bloco  de  poder  industrial-trabalhista  que  lograsse  acomodar  os  interesses  oligárquicos  e 

viabilizar um processo de industrialização guiado pelo Estado. A primeira derrota havia sido 

aquela do queremismo, onde apesar do sucesso varguista em demarcar as balizas políticas da 

Quarta República, não lhe seria permitido conduzir efetivamente a criação da mesma. Assim, 

apesar de ter garantido a eleição de Dutra, o militar eleito realizaria um governo alinhado com 

as premissas “entreguistas”, incluindo o liberalismo econômico e a repressão ao movimento 

sindical. A segunda derrota seria muito mais dura pois interromperia a primeira experiência 

prática  de  composição  do  bloco  industrial-trabalhista.  Em  ambas,  a  intervenção  militar 

alinhada à direita liberal conservadora se mostrou decisiva.

A polarização  política  ao  redor  da  composição  industrial-trabalhista  do  segundo 

governo Vargas marcaria um salto qualitativo no debate político nacional entre nacionalistas e 

“entreguistas”.  Passo  a  passo  com  a  efervescência  sindical17,  o  nacionalismo  ganhou 

expressão popular inédita com a campanha “O Petróleo é Nosso” mobilizando fortemente a 

opinião pública.  O nacionalismo,  que até  então objetivava a  composição de um bloco de 

poder  entre  a  burguesia  “nacionalista”  e  o  operariado,  ganharia  tons  anti-imperialistas  ao 

reivindicar e conseguir o estabelecimento do monopólio estatal sob o petróleo e a criação da 

Petrobrás por meio da lei n.º 2.004 de outubro de 1953.

É  ao  longo  da  década  de  1950  que  assistimos  à  consolidação  do  nacional-

desenvolvimentismo  enquanto  ideologia  e  norte  político  que  lastrearia  o  bloco  de  poder 

industrial-trabalhista  e  é  importante  entender  as  premissas  desse  para  compreendermos  a 

atuação das distintas forças políticas. Os dois formuladores mais importantes do nacional-

17A reação da oposição liberal conservadora à efervescência sindical se daria por crescentes tentativas de 
interdição do debate público efetivadas através de uma campanha de deslegitimação da atividade sindical e do 
diálogo entre sindicalistas e governo (por meio de denúncias sobre a ameaça de uma “república sindical”). É 
nesse ambiente político que assistimos ao “Manifesto dos Coronéis” de fevereiro de 1954.
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desenvolvimentismo  foram a  Comissão  Econômica  para  a  América  Latina  (CEPAL)  das 

Nações Unidas e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). A CEPAL surgiria no 

final dos anos 1940 e o ISEB se institucionalizaria em meados dos 1950. O debate econômico 

promovido pela CEPAL se complementaria com as formulações políticas do ISEB. Ambos 

possuíam uma postura crítica do liberalismo econômico e,  refletindo sobre o processo de 

industrialização ocorrido em diversos países latinos na esteira da crise de 1929, defenderiam o 

papel  protagônico  do  Estado  na  formulação  de  uma  estratégia  de  industrialização  que 

permitisse  superar  o  subdesenvolvimento  econômico.  Nessa  formulação,  ocupariam papel 

estratégico os empresários  industriais  e  os  setores  sociais  promovidos com o processo de 

urbanização  e  industrialização,  em especial  as  classes  médias  urbanas  e  o  operariado.  O 

Estado teria papel importante não apenas ao viabilizar os caros investimentos na indústria de 

base como também ao proteger e promover a infante indústria nacional via um processo de 

substituição  de  importações  calcado  no  protecionismo  econômico  e  na  expansão  de  um 

mercado de consumo interno (o que implica o aumento do poder de compra popular, em 

especial  da  classe  trabalhadora  urbana).  Também  deveriam  ser  acomodados  no  arranjo 

político os interesses agrários, especialmente aqueles vinculados a política de substituição de 

importações. Eram esperadas a dura oposição tanto das potências imperialistas — desejosas 

em manter o intercâmbio econômico desigual e evitar a emergência de rivais — bem como da 

oligarquia agroexportadora e de setores sociais conservadores avessos ao processo de inclusão 

social e político promovido pelas políticas destinadas aos trabalhadores urbanos.18

Essa formulação tinha como pressuposto uma cisão entre as classes dominantes: o 

antagonismo  fundamental  entre  uma  burguesia  industrial,  interessada  na  superação  do 

subdesenvolvimento,  e  uma  fração  das  classes  dominantes  vinculadas  aos  interesses 

imperialistas, especialmente a oligarquia agroexportadora. A esquerda brasileira, incluindo o 

PCB, aderiram ao fundamental da tese nacional-desenvolvimentista:  a revolução socialista 

deveria  ser  precedida  pela  revolução  democrática-burguesa.  Aos  comunistas  e  aos 

trabalhadores caberia aceitar a liderança da burguesia industrial numa frente policlassista para 

realizar a dupla revolução: nacional e capitalista.

Como  veremos,  o  suposto  antagonismo  estrutural  entre  frações  das  classes 

proprietárias  demonstrou-se,  na  realidade,  um  antagonismo  conjuntural.  A interpretação 

nacional-desenvolvimentista, que compreendia que o desenvolvimento econômico capitalista 

18Para uma reflexão sobre o nacional-desenvolvimentismo e as formulações da CEPAL e do ISEB desde um 
intelectual vinculado a esse, ver o artigo de Bresser-Pereira (2005).
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apenas poderia ser levado a cabo por uma burguesia industrial nacionalista em oposição ao 

imperialismo, demonstrou-se falsa. Como colocado por Dreifuss:

A burguesia industrial brasileira poderia ter mostrado uma dualidade de tendências 
em seu crescimento, sendo uma de associação direta a interesses multinacionais e a 
outra de ligações indiretas para obter o know-how estrangeiro. Mas a motivação da 
burguesia  era  uma  só,  o  capital.  Na  medida  em  que  a  burguesia  brasileira  se 
desenvolvia e,  consequentemente,  a  economia  de país,  os  industriais  “nacionais” 
eram menos uma força vital  do Brasil  do que agentes  de  integração do país  no 
sistema produtivo internacional dominante, isto é, o capitalismo. O “entreguismo” 
de um grupo ou de um setor da burguesia expôs a sua relação conjuntural com um 
pólo  de  influência  transnacional  específico,  a  saber,  a  subordinação  à  nação 
hegemônica, os Estados Unidos, mas ocultou o compromisso estrutural sistemático 
da burguesia, compromisso este que seria crítico. (DREIFUSS, 1981, p. 26)

No início dos anos 1960, o bloco de poder industrial-trabalhista entrou num processo 

de crise que se traduziu no apoio ativo de significativa porção da burguesia “nacionalista” aos 

“entreguistas”  e  que  teve  por  desfecho  o  golpe  de  1964.  O  evidente  erro  da  estratégia 

nacional-desenvolvimentista levaria a uma profunda crítica a seus promotores, tanto aqueles 

vinculados à CEPAL como ao PCB. Fruto intelectual desse processo seria a emergência da 

“teoria da dependência” em finais dos anos 1960, buscando dar conta da crise da Quarta 

República.19

O duro golpe assestado com a morte de Vargas em 1954, entretanto, não implicou a 

dissolução do bloco histórico populista. Antes, evidenciou a fragilidade dos “entreguistas” em 

disputar dentro das balizas institucionais da Quarta República a hegemonia estabelecida pelos 

nacionalistas. Os “entreguistas” conseguiram impôr sua linha de governo apenas durante o 

curto  interlúdio  representado  pelo  governo  do  vice-presidente  Café  Filho,  ocorrido  entre 

agosto  de  1954  e  novembro  1955.  Esse  período  é  marcado  por  um  arranjo  político 

conservador liderado pela UDN que se expressa no retorno do liberalismo econômico e do 

estreito alinhamento com os interesses estadunidenses que haviam marcado o governo Dutra.

O processo eleitoral de 1955 foi marcado por grande tensão devido à determinação 

dos “entreguistas” em manter o poder conquistado por meio do golpe que levou Vargas ao 

suicídio. O efêmero bloco de poder liderado pela UDN de Lacerda, contando com apoio de 

militares conservadores, de setores importantes do empresariado e de interesses econômicos 

multinacionais, insistia numa aliança entre a UDN e o PSD com o apoio dos militares para 

“pacificar o país”. Em outras palavras, tratava-se de evitar o retorno do projeto varguista ao 

demandar o fim de sua expressão eleitoral: a aliança PSD-PTB. O lançamento da candidatura 
19Bresser-Pereira, um economista vinculado ao nacional-desenvolvimentismo, realiza um balanço crítico desse a 

partir das críticas levantas pela teoria da dependência. Apesar de reconhecer a ruptura da aliança trabalhista 
promovida pela burguesia industrial, coloca que a mesma foi movida por elementos contextuais e não 
estruturais. Dreifuss sustenta posição contrária. O debate pode ser visto nas reflexões de Bresser-Pereira 
(2005) e Dreifuss (1981, p. 25–26).
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presidencial de Juscelino Kubitschek pelo PSD e a aliança deste com o PTB representado por 

João Goulart, portanto, levou à profunda frustração. Em resposta, a UDN lançou a candidatura 

de Juarez Távora,  militar vinculado à Escola Superior de Guerra, apoiador do movimento 

militar que resultou no suicídio de Vargas e chefe do Gabinete Militar de Café Filho, portanto, 

um indivíduo bastante representativo da aliança civil-militar que levara ao fim abrupto do 

governo Vargas.

A dobradinha Juscelino-Jango sinalizava não apenas a possibilidade de retomada do 

projeto varguista mas também o retorno de João Goulart.  Jango encarnava os aspectos do 

varguismo que mais ojeriza causavam à direita liberal conservadora: uma política nacionalista 

com importante espaço à participação estatal, aberta à reformas e marcada pela proximidade 

com o movimento sindical. O retorno eleitoral de Jango — alguém que foi removido do cargo 

de ministro do Trabalho de Vargas pela mesma conjunção de setores militares e civis que 

encurralaram Vargas e se assenhoraram do poder após sua morte — se afigurava numa derrota 

humilhante.  O  apoio  decidido  dos  sindicatos  e  do  ainda  ilegalizado  PCB  tornava  essa 

perspectiva ainda mais inaceitável.

O  veto  a  chapa  Juscelino-Jango  seria  expresso  de  diversas  formas  ao  longo  da 

campanha.  A chapa foi  alvo de duras críticas de militares afinados com a UDN, como o 

general Canrobert Pereira da Costa, presidente do Clube Militar (LAMARÃO, 2010c). Houve 

uma pesada campanha midiática para desestabilizar a candidatura, cujo um dos pontos altos 

foi a divulgação pelos jornais Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, e O Globo, a menos de 

20 dias das eleições, de um suposto plano subversivo para deflagrar um movimento armado 

de cunho sindicalista no Brasil. A prova seria um documento que ficaria conhecido por “Carta 

Brandi”, uma carta supostamente enviada pelo deputado argentino Antonio Jesús Brandi a 

João Goulart mas que depois se comprovou falsa. Por fim, a UDN, após tentar impugnar a 

candidatura de Juscelino em maio  (LAMARÃO, 2010c), ainda tentaria aprovar, na véspera 

das eleições, uma casuística proposta de emenda constitucional que transferiria à Câmara dos 

Deputados a escolha do presidente caso não houvesse a vitória de um candidato por maioria 

simples (LAMARÃO, 2010c).

A vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek e João Goulart não encerrou a questão. 

Pelo contrário, as eleições foram seguidas de uma batalha judicial liderada pela UDN visando 

impugnar os resultados eleitorais. Entre os argumentos, a tentativa de aplicar retroativamente 

a derrotada proposta de exigência de maioria simples e mesmo uma fragilíssima tese de se 

impugnar uma grande quantidade de votos dados a Juscelino e Jango baseado nos últimos 

resultados eleitorais do PCB antes de sua ilegalização (devido ao apoio formal do partido aos 
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candidatos eleitos). A batalha para desconhecer o resultado eleitoral andava passo a passo com 

pregações golpistas na mídia, tendo como expoente o udenista Carlos Lacerda, e articulações 

entre os mesmos setores civis e militares que tinham derrotado Vargas.

A situação  apenas  se  estabilizaria  graças  ao  “movimento  do  11  de  novembro” 

desfechado  pelo  general  Henrique  Teixeira  Lott.  Na  ocasião,  Café  Filho  encontrava-se 

afastado da presidência alegando problemas de saúde. O presidente em exercício era Carlos 

Luz, presidente da Câmara de Deputados e sabidamente próximo das articulações udenistas e 

dos militares contrários a posse dos eleitos. A negativa de Carlos Luz em levar a cabo a 

punição do coronel Jurandir de Bizarria Mamede por pronunciamentos golpistas levaria ao 

pedido de demissão do general Henrique Teixeira Lott do cargo de ministro da Guerra em 10 

de novembro. Carlos Luz não apenas aceitou o pedido de demissão do general Lott como 

buscou nomear imediatamente o general Álvaro Fiúza de Castro, um dos responsáveis pelo 

manifesto  dos  generais  que  levaria  ao  suicídio  de  Vargas.  Lott,  percebendo  que  sua 

substituição  eliminaria  importante  obstáculo  para  as  pretensões  golpistas,  deflagrou  um 

movimento militar ainda na madrugada de 11 de novembro de 1955 que destituiu Carlos Luz 

e empossou Nereu Ramos, presidente do Senado, evitando manobras golpistas tramadas no 

interior do governo e garantindo o respeito ao resultado eleitoral.

A vitória de Juscelino Kubitschek e João Goulart confirmaria a hegemonia eleitoral 

nacional-desenvolvimentista,  mas  o  país  de  meados  dos  anos  1950  era  substancialmente 

diferente daquele que assistiu à criação do arranjo político da Quarta República.  O Brasil 

estava passando por um importante processo de urbanização e industrialização que implicava 

o crescimento e diversificação da economia e também da população urbana.

A população urbana do país que em 1950 era de 18,8 milhões (36,2%), saltaria em 

1960, ao final do mandato de Kubitschek, para 31,3 milhões (44,7%) (HASENBALG, 2006). 

O processo de industrialização levou ao crescimento expressivo de importante base social do 

projeto  nacional-desenvolvimentista:  o  trabalhador  industrial.  O  número  de  trabalhadores 

industriais, que em 1930 era de 450.000, saltou para 2.100.000 em 1960, sendo que esse 

número havia praticamente dobrado durante a década de 1950 (DREIFUSS, 1981, p. 47).

Por outro lado, os investimentos multinacionais, que conheceram retração ao longo 

da Segunda Guerra Mundial,  passariam a  reingressar  no país  ao final  do conflito.  Isso é 

especialmente válido para o capital estadunidense, dado que as potências europeias estavam 

em processo de recuperação dos estragos causados pela guerra. Em 1946 o valor contábil dos 

investimentos diretos dos Estados Unidos atingia a monta de 323 milhões de dólares, em 1950 

alcançou  644  milhões  e  chegaria  a  953  milhões  ao  final  do  governo  Juscelino  (1960) 
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(DREIFUSS,  1981,  p.  46).  Parte  significativa  desses  investimentos  se  dava  por  meio  de 

associação com o empresariado local, sendo uma marca a preferência por aquisições em vez 

de  novos  empreendimentos  (DREIFUSS,  1981,  p.  46).  O  capital  multinacional  e  o 

empresariado local  associado eram justamente uma base poderosa na composição política 

liberal conservadora capitaneada pela UDN.

O arranjo nacional-desenvolvimentista com sua hegemonia eleitoral logrou montar 

poderosa  resistência  à  ocupação  de  espaços  institucionais  pelos  interesses  do  capital 

multinacional e associado. A oposição colocada por esses interesses à hegemonia nacional-

desenvolvimentista,  contudo,  não  se  conformou  aos  limites  da  política  institucional. 

Mobilizando desde dura campanha nos grandes meios de comunicação à militares alinhados, 

lograram desestabilizar o governo Vargas, impondo-o a exigência de renúncia que desataria 

no suicídio, e ameaçaram seriamente a posse de Juscelino Kubitschek.

Juscelino  Kubitschek,  numa  demonstração  de  realismo  político,  não  demonstrou 

ilusões quanto às dimensões da política, reconhecendo que as eleições e o debate parlamentar 

eram uma fração da mesma, mas não sua totalidade. Era necessário conter o golpismo de 

militares udenistas e acomodar os interesses do capital multinacional e associado e para isso 

não deveria restringir-se às ilusões da “pequena política”, do cretinismo parlamentar20, mas 

proceder com os olhos postos na “grande política”21.  Visando conter  os intentos golpistas 

protagonizados por militares alinhados ao udenismo, Kubitschek manteve o marechal Lott 

como ministro da Guerra. Porém, mais importante, foi a transformação operada no projeto 

desenvolvimentista visando abrir espaço para o capital multinacional.

A gestão de Kubitschek manteve, com alterações, o norte industrial e de substituição 

de importações do projeto desenvolvimentista. Se na década de 1930 tivemos a expansão da 

indústria leve, de bens de consumo não-duráveis, e na década de 1940 da indústria pesada, de 

base,  o  governo  J.K.  foi  marcado  pelo  fortalecimento  da  indústria  de  bens  de  consumo 

duráveis (automóveis, geladeiras, etc.). A peculiaridade é que o processo de industrialização 

20Cretinismo parlamentar é uma expressão presente na obra de Marx (e que também seria usada por Lenin) que 
expressa uma crítica àqueles que se restringem ao horizonte da  “pequena política”. É o ato de considerar a 
“pequena política” (para usar um conceito gramsciano) como a única política existente, limitando-se dentro 
dessas estreitas margens e ignorando tudo mais que lhe passa ao redor. Podemos encontrar Marx operando a 
expressão em “O 18 de brumário de Luís Bonaparte” (MARX, 2011, p. 107–108).

21O binômio gramsciano “Grande política – pequena política” é um instrumento útil para análise da luta política 
para além de seus limites institucionais. Gramsci o define da seguinte forma:
“Grande política (alta política) – pequena política (política do dia a dia, política parlamentar, de corredor, de 
intrigas). A grande política compreende as questões ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela 
destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena 
política compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já 
estabelecida em decorrência de lutas pela predominância entre as diversas frações de uma mesma classe 
política” (COUTINHO, 2017).
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do período foi viabilizado com o ingresso massivo de capital multinacional, dando ensejo ao 

que muitos denominam de “desenvolvimentismo associado” (VISENTINI, 2003, p. 205–206).

Buscando superar  a inadequação do arranjo político a nova realidade econômica, 

Juscelino Kubitschek logrou acomodar os interesses multinacionais e associados por meio de 

uma administração paralela que flanqueava o jogo democrático. A implantação de seu Plano 

de Metas foi acompanhada pela criação dos Grupos Executivos, uma série de organismos de 

planejamento que sob o argumento da “racionalidade técnica” estabeleciam canais efetivos 

para a formulação de políticas para além do Congresso. Nas palavras de Dreifuss:

Essa  administração  paralela,  composta  de  diretores  de  empresas  privadas  e 
empresários com qualificações profissionais, os chamados técnicos, e por oficiais 
militares,  permitia  que  os  interesses  multinacionais  e  associados  ignorassem  os 
canais tradicionais de formulação de diretrizes políticas e os centros de tomada de 
decisão, contornando assim as estruturas de representação do regime populista […]. 
E mais ainda, os novos interesses evitariam os mecanismos de controle e autoridade 
populistas,  como  o  Congresso  e  a  crítica  pública  que  poderia  ser  dirigida  aos 
interesses multinacionais e associados por parlamentares da oposição. (DREIFUSS, 
1981, p. 35)

O  sucesso  de  Juscelino  Kubitschek  em  acomodar  os  interesses  do  capital 

multinacional  e  associado  a  um  arranjo  político  sob  hegemonia  eleitoral  nacional-

desenvolvimentista não teve par na Quarta  República.  O Congresso funcionava como um 

espaço político importante para a oligarquia, a burguesia “nacionalista” e os representantes da 

classe trabalhadora, se constituindo, portanto, em importante ferramenta de legitimação do 

regime. Ainda assim, a participação das classes populares era restrita, os sindicatos operavam 

sob uma legislação autoritária e o PCB continuava na ilegalidade. Os possíveis problemas que 

a  hegemonia  eleitoral  nacional-desenvolvimentista  poderiam  causar  aos  interesses 

multinacionais foram flanqueados por meio da criação da referida “administração paralela”. O 

sucesso em conciliar essa miríade de interesses resultantes do processo de industrialização 

acelerada dos  anos 1950 foi  definido por  Dreifuss,  não sem razão,  como “a mais efetiva 

expressão sócio-econômica e política do populismo” (DREIFUSS, 1981, p. 125).

Expressão  do  sucesso  da  gestão  Juscelino  Kubitschek  em acomodar  os  distintos 

interesses está no esvaziamento da ameaça dos militares conservadores que haviam atuado de 

forma decisiva nos anos anteriores. Seu governo enfrentaria dois levantes militares: a revolta 

de Jacareacanga em fevereiro de 1956 e a revolta de Aragarças em dezembro de 1959. Essas 

revoltas, porém, não contaram com a adesão dos setores civis que antes lhes haviam feito 

companhia. A esse respeito, é interessante vermos a reflexão do cientista político Wanderley 

Guilherme dos Santos alguns anos depois, ainda durante o tumultuado governo João Goulart, 

sobre os “pronunciamentos militares” e as ameaças de golpe que se delineavam no horizonte:
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Os  pronunciamentos  militares  não  têm importância  porque  sejam militares,  mas 
porque  contêm  determinados  compromissos  sociais  –  vale  dizer,  políticos  – 
assumidos por militares. Quando o conteúdo social de um pronunciamento militar 
não  tem ressonância  na  coletividade  e  cai  no  vazio,  a  circunstância  de  ter  sido 
enunciado por um militar de nada importa, historicamente falando. (SANTOS, 1962, 
p. 42–43)

O arranjo de Juscelino  Kubitschek embora tenha se demonstrado funcional tinha a 

peculiaridade  de  fomentar  um  cenário  potencialmente  explosivo:  incentivava  uma  maior 

participação  do  capital  multinacional  ao  passo  que  o  rápido  processo  de  industrialização 

resultante  implicava  tanto  no  crescimento  das  desigualdades  sociais  e  regionais  como na 

ampliação do peso demográfico e político do trabalhador urbano, a base social varguista que 

horrorizava  os  liberais  conservadores  e  garantia  as  vitórias  eleitorais  do  nacional-

desenvolvimentismo. Para além do florescimento das organizações sindicais no meio urbano, 

o  governo  Kubitschek  assistiu  à  emergência  das  Ligas  Camponesas,  um  importante 

movimento rural que dá início a um processo de organização política autônomo que apenas 

seria interrompido com o golpe de 1964.

A conjuntura internacional  também contribuía para potencializar  os antagonismos 

políticos  brasileiros.  No contexto das  lutas  anticoloniais  que se espalhavam pelo Terceiro 

Mundo, a vitória de Fidel Castro e dos  guerrilheiros da Sierra Maestra foi um importante 

combustível para os nacionalistas e em especial para as forças políticas que sonhavam não 

apenas em romper com o imperialismo estadunidense mas também com a “camisa de força” 

que o arranjo populista da República de 1946 se constituíra para a participação das classes 

populares e suas organizações. Para a direita liberal conservadora, a vitória dos nacionalistas 

cubanos liderados por Castro e o posterior mergulho do continente americano no centro da 

Guerra  Fria  traria  o  “espectro  do  comunismo”  para  rondar  o  Brasil  de  uma  forma  que 

empalideceria o antigo espantalho da “peronização” do país.

O resultado das eleições de 1960 aparentemente haviam desarmado uma bomba. A 

solução de  Juscelino  Kubitschek para acomodar  os  interesses multinacionais e  associados 

num sistema político sob hegemonia eleitoral de forças nacionalistas dependia da boa vontade 

do Executivo na manutenção de canais via administração paralela para a participação efetiva 

dos referidos interesses. A vitória de Jânio Quadros, a primeira da oposição capitaneada pela 

UDN  numa  eleição  presidencial,  parecia  indicar  não  apenas  a  manutenção  dessa  “boa 

vontade” como o controle do Poder Executivo diretamente por forças políticas ligadas aos 

interesses  multinacionais  e  associados.  O  bloco  histórico  populista  havia  passado  por 

importantes mudanças desde sua gestação em meados dos anos 1940, o que incluiu crises que 
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lhe ameaçaram a existência, mas o arranjo político da Quarta República parecia que tinha 

diante de si mares mais calmos do que aqueles dantes navegados.

2.3 A CRISE DE AGOSTO-SETEMBRO DE 1961: A ABERTURA PARA A “GRANDE 

POLÍTICA”

O triunfo de Jânio Quadros, embora tenha dado alegria e esperança para a oposição 

liderada pela UDN, não foi a “vitória dos sonhos”.  Se foi o primeiro êxito numa eleição 

presidencial  do  campo  liderado  pela  UDN,  também  foi  a  primeira  vez  que  a  coligação 

vencedora no pleito presidencial perdeu a eleição para vice-presidente. A derrota se tornava 

mais  relevante  por  ter  implicado  a  reeleição  de  Goulart  para  vice-presidente,  o  ousado 

ministro do Trabalho de Vargas que foi pivô na crise que levaria ao Manifesto dos Coronéis.

Mesmo a eleição de Jânio Quadros não significou pura e simplesmente a vitória dos 

liberais conservadores capitaneados pela UDN. Até a eleição de 1960, as coligações lideradas 

pela UDN haviam lançados candidatos militares estreitamente vinculados com o pensamento 

“entreguista” característico da Escola Superior de Guerra. Mas após as derrotas do brigadeiro 

Eduardo Gomes e do general Juarez Távora, a UDN acabaria por apoiar um candidato civil de 

carreira meteórica, com fortes traços personalistas e pertencente a outro partido, o pequeno 

Partido Trabalhista Nacional (PTN).

O  PTN  foi  um  partido  surgido  na  aurora  da  Quarta  República  por  indivíduos 

vinculados ao Ministério do Trabalho. A postura do PTN nas eleições presidenciais anteriores 

foi  de  apoio  ao  bloco  nacional-desenvolvimentista,  tendo  encampado  as  candidaturas  de 

Dutra,  Vargas e  Kubitschek.  O PTN, entretanto,  nunca teve expressão nacional  relevante, 

tendo  São  Paulo  como  único  centro  importante  de  atuação.  As  vitórias  eleitorais  mais 

expressivas do partido foram aquelas da carreira meteórica de Jânio Quadros e que após seu 

triunfo na eleição para governador de São Paulo em 1954 contra Adhemar de Barros, passou 

imediatamente a sonhar com o posto mais alto do Poder Executivo, aproximando-se do então 

presidente Café Filho (a despeito da presidência desse representar a vitória da aliança udenista 

frente ao bloco nacional-desenvolvimentista até então apoiado pelo PTN).

A veloz ascensão política de Quadros iniciou-se após a grande visibilidade adquirida 

durante seu mandato de vereador exercido entre 1947 e 1951. Jânio Quadros não reuniu votos 

suficientes  para  eleger-se,  tornando-se  suplente  de  vereador,  entretanto,  a  cassação  dos 

mandatos parlamentares do PCB ocorrida no governo Dutra lhe garantiu o cargo. O grande 

número de proposições durante o mandato, a busca pelo eleitorado dos bairros periféricos e a 
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projeção de sua imagem pessoal como um homem simples, disposto a combater a corrupção e 

a imoralidade, lhe garantiram projeção. Após o mandato de vereador, Quadros seguiu uma 

carreira ininterrupta de vitórias. Nas eleições estaduais de 1950 foi o deputado estadual mais 

votado. Ambicioso, abandonaria o mandato de deputado em 1953 para enfrentar com sucesso 

a máquina política adhemarista na eleição para prefeito numa campanha cujo lema ficaria 

famoso:  “O tostão  contra  o  milhão”.  Jânio procedeu da mesma forma enquanto  prefeito, 

abandonando o cargo para disputar uma dura eleição em 1954 para o governo estadual contra 

o próprio Adhemar de Barros. O mandato de governador, de grande visibilidade, foi exercido 

até o final. Jânio Quadros ainda se elegeria deputado federal pelo Paraná nas eleições de 1958, 

porém novamente interromperia o mandato com vistas ao pleito presidencial de 1960.

A excepcional  carreira  política  de  Quadros  não  se  devia  apenas  ao  discurso  de 

moralização pública e combate à corrupção mas também ao sucesso em disputar o voto do 

operariado  e  da  população  periférica  urbana,  espaços  onde  a  UDN  navegava  com 

dificuldades, através de uma linguagem fortemente calcada na ideia de direitos. A construção 

da  imagem de homem simples  e  correto  não visava  apenas  contrapor  Quadros  como um 

indivíduo mais ético que seu rival Adhemar de Barros, mas também como alguém do povo e 

não um político da elite com alguma preocupação social.  Jânio chegou mesmo a angariar 

simpatias  dentro do PCB ao defender  greves e  o  movimento pacifista  contra  a  guerra  da 

Coreia liderado pelo PCB (DUARTE; FONTES, 2010, p. 108) 22.

A trajetória de Quadros, portanto, demonstra que não estamos diante de um político 

orgânico do campo udenista. O cálculo político de Quadros foi essencialmente aquele de sua 

própria carreira, sempre disposto a interromper o mandato para galgar rapidamente postos 

mais altos. Jânio Quadros era um político autorreferenciado, personalista e ambicioso, cuja 

autonomia se acomodou melhor em um pequeno partido político sem grandes estrelas além 

dele próprio. O moralismo, o combate a corrupção e a imagem de homem simples e correto 

não  foram  os  únicos  elementos  a  constituir  os  tons  personalistas  de  sua  campanha 

presidencial.  Quadros  buscou  se  apresentar  como  um  outsider,  independente  de  grupos, 

partidos  e  interesses  econômicos.  Durante  a  campanha  eleitoral,  Jânio  Quadros  fazia 

declarações como:

Não  sou  homem  ligado  a  qualquer  sistema  político-partidário  ou  político-
econômico. Contrario o candidato oficial porque êle representa a permanência do 
sistema político-partidário e político-econômico há longos anos no poder. Desejo, na 
verdade, de acôrdo com a minha origem e formação eminentemente populares, pôr 
paradeiro no domínio das fôrças econômicas na direção de nossa terra, como já fiz 

22Para um perfil político de Jânio Quadros, ver o artigo de Adriano Duarte e Paulo Fontes (2010, p. 100–112) 
sobre os fenômenos políticos representados pelo adhemarismo e o janismo.
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na Prefeitura e no Govêrno paulistas.  (JÂNIO REVELA POR QUE RESOLVEU 
ESTUDAR FIDEL CASTRO DE PERTO, 1960)

A candidatura presidencial  de Quadros,  portanto,  embora  se afigurasse como um 

recurso  especialmente  atrativo  para  a  UDN  com  vistas  a  derrotar  o  bloco  nacional-

desenvolvimentista,  implicava  o  apoio  a  um  personagem  externo  ao  udenismo,  volátil, 

egocêntrico e personalista. O apoio não se deu imediatamente, as tensões na construção do 

apoio da UDN a Jânio Quadros exigiram forte mobilização de Carlos Lacerda e chegou a 

envolver momentos como a renúncia de Lacerda à liderança da bancada udenista na Câmara 

dos Deputados (LACERDA DEIXA A LIDERANÇA, 1959) e do próprio Jânio Quadros à sua 

candidatura (em novembro de 1959).  Dreifuss  qualifica apropriadamente a  emergência da 

candidatura  presidencial  de  Quadros  como  uma  espécie  de  “cesarismo”23 eleitoral 

(DREIFUSS, 1981, p. 126). Mesmo o símbolo da campanha de Quadros, a “vassoura” para 

limpar o país e suas instituições, denota esse cesarismo sui generis, eleitoral.

O governo emergido da vitória de Jânio Quadros confirmaria os traços cesaristas que 

marcaram sua campanha. No quadro interno sua política foi marcada pelo atendimento de 

uma agenda econômica que agradava à UDN e aos setores econômicos a ela vinculados: o 

setor  exportador,  credores  externos  e  o  capital  multinacional  e  associado.  A  própria 

composição dos ministérios é eloquente no tocante aos interesses representados:

Clemente  Mariani  (Banco da  Bahia,  Light  S.A.  — grupo Morgan),  Ministro  do 
Tesouro;  Arthur  Bernardes  Filho  (The  Royal  Bank of  Canada,  Westinghouse  — 
grupo Mellon e Banco do Comércio),  Ministro da  Indústria  e  Comércio;  Walter 
Moreira  Salles  (grupo  financeiro-industrial  Moreira  Salles,  ligado  ao  grupo 
Rockefeller),  embaixador  do  Brasil  nos  Estados  Unidos;  Oscar  Pedroso  Horta 
(grupo Mellon),  Ministro da Justiça;  Francisco Carlos  de Castro Neves (FIESP), 
Ministro do Trabalho, e Caio Mário da Silva Pereira, ex-advogado da Hanna Mining 
e que se tomou Consultor Geral da República. (DREIFUSS, 1981, p. 127)

A poderosa  presença  de  representantes  do  capital  multinacional  e  associado  na 

composição do governo Quadros levou Dreifuss a observar que a “administração paralela de 

Juscelino Kubitschek tornava-se governo com Jânio Quadros” (DREIFUSS, 1981, p. 126). A 

política econômica levada a cabo por Clemente Mariani, ministro do Tesouro de orientação 

monetarista, aliou medidas de contenção fiscal a uma reforma cambial que agradava o setor 

exportador  e  credores  externos  ao  modificar  o  sistema  de  importações  subvencionadas 

23Cesarismo é uma categoria utilizada por Gramsci que possuía amplo uso na politologia da época e que no 
léxico gramsciano é utilizado frequentemente de forma intercambiável com “bonapartismo”, uma categoria 
consolidada na tradição marxista. Numa primeira aproximação, podemos colocar o cesarismo como um 
fenômeno em que dado o equilíbrio de forças em conflito, exprime a emergência de uma solução arbitral 
externa, confiada a uma grande personalidade. Para uma compreensão mais nuançada de cesarismo no 
pensamento de Gramsci: (LIGUORI, 2017a). Para a noção de bonapartismo, uma obra acessível é aquela do 
próprio Marx sobre o fenômeno político representado por Napoleão III: “O 18 de brumário de Luís Bonaparte” 
(MARX, 2011).
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existente (sistema que, por meio de múltiplas taxas cambiais,  acabava por utilizar o setor 

exportador como financiador indireto do processo de industrialização) (MAYER; XAVIER, 

2010).

O discurso moralizador e saneador que projetava o personalismo de Jânio Quadros 

obviamente não deveria ficar apenas na esfera impopular da contenção fiscal. Apelando ao 

conservadorismo moral, Jânio Quadros tomou uma série de medidas como a regulamentação 

de jogos de cartas em clubes e entidades, a proibição do uso de biquíni em concursos de 

misses, do lança-perfume no Carnaval e das rinhas de galo. A projeção de Quadros como 

personagem à  parte  do  meio  político  tradicional,  saneador  de  más  práticas  e  inimigo  da 

ineficiência, ainda se faziam visíveis por meio do expediente dos célebres “bilhetinhos” que 

costumava enviar a assessores e ministros.

É na área da política externa, entretanto, que a autonomia e falta de organicidade de 

Quadros ao campo “entreguista” liderado pela UDN se tornam evidentes. A política externa 

era um tópico sensível para o Brasil  mergulhado no contexto da Guerra Fria e um ponto 

nevrálgico dos conflitos entre “nacionalistas” e “entreguistas” durante a Quarta República. Os 

governos ocorridos sobre pesada influência “entreguista”, Dutra e Café Filho, foram marcados 

pelo alinhamento estreito com os Estados Unidos. Mesmo os governos desenvolvimentistas 

de Vargas e Kubitschek procederam cautelosamente na busca de uma inserção internacional 

mais  autônoma.  Quadros,  para  horror  dos  “entreguistas”,  encampou  uma  ousada  política 

externa  marcada  pela  busca  de  autonomia  perante  os  Estados  Unidos,  apoiando-se  numa 

multilateralização que almejava estabelecer relações políticas e econômicas com países do 

Terceiro Mundo e do bloco socialista.

A política  externa  proposta  pelo  governo  Quadros  ficaria  conhecida  como  PEI 

(Política  Externa  Independente)  e  gerou  amargas  críticas  do  campo  “entreguista”  e  da 

poderosa mídia a esse vinculada. Muitos analistas enxergam tal política como uma concessão 

à esquerda dado a política interna conservadora. Fato é que tal política lhe oferecia pontes 

para granjear a esquerda e aumentar sua margem de manobra perante o campo udenista, algo 

coerente  com  os  fortes  traços  personalistas  que  marcaram  sua  trajetória  política  e  que 

conturbaram mesmo a obtenção do apoio da UDN para sua candidatura. Os ares cesaristas 

simbolizados na campanha eleitoral  pela “vassoura” agora se apresentavam concretamente 

através de políticas de governo.

Obviamente, a adoção da PEI não implicava simpatias de Quadros, um declarado 

anticomunista,  para  com  o  modelo  socialista.  O  estabelecimento  de  relações  políticas  e 

econômicas com países do bloco socialista visava primordialmente ampliar as possibilidades 
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brasileiras  no  comércio  internacional.  Visentini  propõe  compreender  a  PEI  como  um 

aprofundamento  da  política  externa  nacionalista  desenvolvida  pelos  desenvolvimentistas 

porém  sobre  bases  modificadas24.  Se  no  projeto  nacional-desenvolvimentista,  a  política 

externa  é  compreendida  como  parte  de  um  programa  conduzido  por  uma  burguesia 

nacionalista  que  busca  romper  com  o  subdesenvolvimento  por  meio  da  conjugação  de 

reformas sociais internas com a busca de uma nova inserção na distribuição internacional do 

trabalho, no governo Quadros a mesma é um instrumento para superar a ausência de reformas 

sociais  que  viabilizassem  um  mercado  consumidor  interno  correspondente  a  nova  base 

produtiva (VISENTINI, 2003, p. 208).

Jânio Quadros potencialmente enfrentaria um cenário menos adverso para implantar 

uma política externa autônoma do que aqueles que se apresentaram para seus antecessores de 

signo desenvolvimentista. O cenário internacional oferecia mais possibilidades do que aquele 

encontrado por Vargas e os ensaios de “barganha nacionalista” que marcaram seu segundo 

governo.  O processo de descolonização afro-asiático saíra  de sua condição embrionária  e 

transformara o terceiro-mundismo numa realidade política,  as lutas  de libertação nacional 

também potencializavam o nacionalismo na  América  Latinas  e,  Cuba à  frente,  ofereciam 

horizontes  de  maior  independência  com relação  aos  Estados  Unidos.  Internamente,  Jânio 

Quadros  também  desfrutava  de  uma  margem  de  manobra  maior  devido  ao  fato  de  seu 

conservadorismo e a composição eleitoral com a UDN o tornarem insuspeito de flertes com 

ideologias de esquerda (VISENTINI, 2003, p. 208).

É nesse ambiente que Jânio Quadros viajaria a Cuba, a convite de Fidel Castro, em 

finais de março de 1960, ainda durante a campanha eleitoral. A viagem ocorreu em meio a 

escalada  de  tensões  entre  os  Estados  Unidos  e  o  governo  liderado  por  Fidel  Castro 

(DESISTEM OS E.U.A. DE DEBATES AMIGÁVEIS COM FIDEL CASTRO, 1960). As 

denúncias  de  influência  comunista  no  governo  de  Castro  eram  ventiladas  na  mídia 

internacional e brasileira em meio as nacionalizações levadas a cabo pelo governo cubano. O 

visceral anticomunismo e o alinhamento com a política estadunidense normalmente levariam 

a  jornais  como O Globo  e  O  Estado  de  S.  Paulo  a  direcionarem pesadas  críticas  a  um 

candidato a presidente que aceitasse o convite do mandatário cubano. Entretanto, Quadros era 

a esperança do campo udenista e as esperadas críticas oriundas do campo conservador, ao 

invés  de  serem  poderosamente  amplificadas  nesses  jornais,  encontraram  um  deliberado 

esforço de contenção de danos visando diminuir a celeuma na direita brasileira.

24Para uma reflexão abrangente sobre a política externa dos governos da Quarta República ver: (VISENTINI, 
2003).
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Em O Globo, ao invés de ataques ao presidenciável, a matéria relatando sua chegada 

a Cuba é dedicada a justificar a viagem de Quadros utilizando-se das declarações dadas pelo 

próprio  candidato.  A matéria  é  intitulada  “Jânio  Revela  Por  Que Resolveu Estudar  Fidel 

Castro  de  Perto”  e,  como seus  subtítulos  demonstram,  apresenta  a  justificativa  de  que  a 

viagem visava a “Observação ‘In Loco’” e que demonstrava a “Objetividade e Coragem” do 

candidato, disposto a compreender sem preconceitos a realidade internacional que o futuro 

presidente teria de enfrentar  (JÂNIO REVELA POR QUE RESOLVEU ESTUDAR FIDEL 

CASTRO  DE  PERTO,  1960).  O  tom  condescendente  à  empreitada  de  Quadros  não  se 

estendeu a Revolução Cubana e o jornal inauguraria uma série de reportagens anticastristas 

ainda no início da estadia de Quadros em Cuba (WIZNITZER, 1960). A imagem negativa 

apresentada por essa série de reportagens, entretanto, teve de compartilhar espaço não apenas 

com o tom asséptico com que foi justificada à viagem, mas com a impressão extremamente 

positiva (e diversas vezes reiterada) do candidato presidencial e comitiva sobre os rumos da 

Revolução Cubana (UNIÃO DAS AMÉRICAS PEDE JÂNIO AO VOLTAR, 1960).

Já o jornal O Estado de S. Paulo optou por um debate mais explícito com os setores 

conservadores  críticos  da  viagem  de  Quadros.  Ao  lado  de  reportagem  em  tom 

majoritariamente descritivo que relatava à chegada de Quadros a Cuba, foi dado espaço para a 

coluna “Havana, ida e volta” de Pedro Dantas. Nessa coluna, Dantas relata a comoção ao 

redor  da  viagem:  “Foi  bastante,  porém,  anunciar  que  aceitara  o  convite  do  governo 

revolucionario cubano para que corresse tinta, na discussão das consequencias trascendentes 

da sua viagem. Nem parece tratar-se de uma viagem como as outras”. E em seguida esclarece 

a preocupação que norteava a polêmica: “O candidato, a julgar por aí,  não resistiria a um 

encontro com o sr. Fidel Castro, sem se deixar contaminar pelas suas idéias, os seus métodos, 

o seu programa. E as idéias, os métodos, o programa do sr. Fidel Castro, já andariam, na hora 

que  passa,  para  lá  do  Pelé,  ai  pela  linha  do  Pepe  e  do  Canhoteiro,  ou  seja,  na  extrema 

esquerda. Vamos que o sr. Jânio Quadros resolvesse tabelinha com ele! Olha o bode armado!”. 

Por fim, o colunista minimiza o impacto da viagem no cenário eleitoral e num hipotético 

governo Quadros. Dantas coloca que é “inteiramente improvavel que sua linguagem e seu 

prestígio nacional se modifiquem, como decorrência da visita a Cuba e a Fidel Castro”, que a 

agenda de Quadros relativa aos problemas nacionais já está resolvida e não seria influenciada 

pela  visita  ao  líder  cubano,  e  que  a  confiança  depositada  no candidato  se  justificava  em 

virtude  “da  sua  pregação constante  de  cerca  de  dez  anos  e  de  sua  vitoriosa  e  admirável 

experiencia à frente do governo paulista” (DANTAS, 1960).
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Os  prognósticos  do  colunista  Pedro  Dantas,  para  a  infelicidade  dos  setores 

conservadores, não se confirmaram e a visita de Quadros a Castro ainda durante a campanha 

de  fato  sinalizava  a  disposição  de levar  a  cabo uma política  externa  distante  das  balizas 

“entreguistas”.  Se  no  contexto  da  Guerra  Fria  existente  nos  anos  1950  os  setores 

conservadores teriam dificuldade em aceitar um posicionamento aberto aos países do bloco 

socialista e crítico aos Estados Unidos, a rápida e inesperada evolução dos acontecimentos no 

Caribe após a queda do ditador Fulgencio Batista trouxeram a Guerra Fria definitivamente 

para solo americano e tornaram a política externa durante o curto mandato de Quadros num 

tema ainda mais controverso do que havia sido nos governos anteriores.

Quadros assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1961, dez meses após sua visita a 

Cuba. A empolgação com a Revolução Cubana longe de se restringir aos pronunciamentos 

“inoportunos”  do  candidato  apoiado  pela  UDN,  implicava  num  crescente  de  forças 

nacionalistas e de esquerda pela América Latina.  As políticas de Castro denotavam firme 

contraste  com  a  subserviência  que  marcara  Batista.  A  ilha,  então  profundamente 

hegemonizada pelo capital estadunidense, assistiu a amplas reformas voltadas aos interesses 

populares. No momento da visita de Quadros, um dos grandes marcos da revolução havia sido 

a  ambiciosa  lei  de  reforma  agrária  de  maio  de  1959,  um  importante  elemento  na 

democratização do acesso à terra e também um duro golpe aos interesses estadunidenses na 

ilha. A situação entre a visita de Quadros e a sua posse, entretanto, não se estabilizou e as 

tensões entre Cuba e os Estados Unidos se agravaram rapidamente. Em junho de 1960, a 

revolução  nacionalizaria  importantes  refinarias  de  petróleo  estadunidenses,  atitude  que  se 

repetiria em outros ramos da economia nos meses seguintes, e que encontraria como resposta 

duras sanções econômicas estadunidenses. Aos olhos dos nacionalistas e socialistas latino-

americanos,  a  pequena  Cuba  demonstrava  não  apenas  que  era  possível  realizar  políticas 

sociais amplas para a massa historicamente relegada de camponeses mas também enfrentar a 

potência hegemônica em busca de uma política econômica autônoma para a superação do 

subdesenvolvimento.

Decorridos dois meses da posse de Quadros, o presidente John Kennedy anunciou 

em 31  de  março  de  1961  a  “Aliança  para  o  Progresso”,  um ambicioso  plano  de  ajuda 

econômica  que  buscava  minorar  a  influência  do  exemplo  cubano  ao  apontar  uma  via 

alternativa de superação dos problemas econômico-sociais que afligiam a América Latina. 

Duas semanas depois, entretanto, o governo Kennedy utilizaria um expediente mais extremo 

ao embarcar numa incursão militar em solo cubano, a Invasão da Baía dos Porcos. Embora o 

grosso do efetivo utilizado tenha sido de exilados cubanos, o envolvimento estadunidense foi 
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claro. A aventura, que durou poucos dias e redundou numa rápida vitória militar de Castro, 

teve  grande  importância  simbólica:  escancarava  a  agressividade  do  imperialismo 

estadunidense mas também demonstrava a possibilidade de derrotá-lo. A agressão também 

seria um ponto de inflexão na Guerra Fria devido ao fato de que em 16 de abril, ainda nos 

primeiros  dias  da  agressão  estadunidense,  Fidel  Castro  declararia  o  caráter  socialista  da 

revolução e estreitaria os laços com os soviéticos. O continente americano se tornava então, 

inequivocamente, um dos palcos da Guerra Fria.

Para  horror  do  campo conservador,  nem esses  novos  marcos  no  cenário  político 

internacional demoveram Quadros de levar adiante a PEI. Pelo contrário, o governo brasileiro 

não apenas continuou a criar laços com os soviéticos como foi uma das vozes a dificultar o 

esforço estadunidense em isolar a Cuba socialista no contexto geopolítico americano. Um 

ponto  alto  desse processo foi  um evento  altamente  simbólico e  que se deu na  esteira  da 

Reunião  do Comitê  Interamericano  Econômico e  Social,  ocorrido  em agosto  de  1961 na 

capital uruguaia. A reunião coroava o esforço diplomático estadunidense em propor uma via 

alternativa à cubana dado que foi utilizada como plataforma de lançamento da “Aliança para o 

Progresso”  através  da  assinatura  da  Carta  de  Punta  del  Este.  O  grande  personagem  do 

encontro, entretanto, foi o antagonista às pretensões estadunidenses, o comunista argentino 

Ernesto “Che” Guevara, ministro da Economia e um dos grandes símbolos da faceta radical 

da Revolução Cubana. Guevara, que chegara a sofrer um atentado durante o encontro em solo 

uruguaio, não apenas foi convidado pelo governo Quadros a visitar o Brasil na esteira do 

encontro como também foi condecorado pelo próprio presidente com a Ordem Nacional do 

Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração atribuída a estrangeiros.

O campo conservador, que aturava com dificuldades crescentes a política externa de 

Quadros, reagiu. O ato de Jânio Quadros mais do que implicar numa abertura comercial com 

o  bloco  socialista  implicava  numa  atitude  que  minava  os  esforços  estadunidenses  para 

naufragar o primeiro estado socialista na América. Quadros havia transposto o limite e a crise 

emergiu de forma imediata e virulenta.

Mesmo os jornais que durante a campanha eleitoral buscaram mitigar a celeuma ao 

redor das posições relativas à política externa de Quadros foram porta-vozes da indignação. O 

“basta” foi vocalizado por O Globo antes mesmo da condecoração ser concedida. Em editorial 

que foi as bancas no mesmo dia da cerimônia de condecoração, 19 de agosto de 1961, o jornal 

carioca anunciava que:

Tudo tem um limite,  até a capacidade, que alguns crêem inesgotável,  de o pôvo 
brasileiro  suportar  agressões  a  seus  sentimentos  e  a  seus  ideiais.
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Atingiu  esse  limite  a  outorga  ao  Sr.  Ernesto  Guevara,  vulgo  “Che”,  ex-cidadão 
argentino que renegou sua pátria  para servir  à causa do bolchevismo no “front” 
avançado de Cuba […]. (GRÃ-CRUZ PARA UM AGITADOR INTERNACIONAL, 
1961)

O editorial ainda lamentava a concordância dos integrantes do Conselho da Ordem 

com a homenagem, em especial dos ministros da Guerra e da Marinha. Esse lamento com 

relação  à  passividade  dos  ministros  militares  brasileiros  era  complementado, 

ameaçadoramente,  pela  manchete  principal  da  capa:  “A  VISITA  DE  GUEVARA  A 

FRONDIZI ABALOU AS FÔRÇAS ARMADAS” (A VISITA DE GUEVARA A FRONDIZI 

ABALOU  AS  FÔRÇAS  ARMADAS,  1961).  Nela  constava  a  tensão  desencadeada  pela 

recepção de Frondizi, presidente argentino, a Guevara, alegando que a mesma teria incluído a 

ameaça de renúncia dos secretários militares.

Em meio a torrente de críticas dos grandes jornais, o líder udenista Carlos Lacerda, 

governador  da  Guanabara,  foi  decisivo  para  potencializar  a  crise  ao  dar  contornos 

institucionais a mesma. Lacerda, tido como campeão nacional da causa anticomunista, não 

apenas  proferiu  críticas  virulentas  ao  ato  de  Quadros,  mas  respondeu à  condecoração  de 

Guevara por meio da entrega da “Chave da Cidade” ao líder cubano anticastrista Manuel 

Antônio Verona.  O gesto,  uma afronta incomum de um governador  à  política  externa  do 

governo federal, transcorreu em meio a boatos fartamente noticiados da ameaça de renúncia 

de  Lacerda,  que  evitou  desmenti-los  imediatamente.  Previsivelmente,  a  crise  não  foi 

compreendida nos grandes meios como produto mais visível da violenta reação conservadora 

à política externa de Quadros mas como fruto da inconsequência do presidente.  (AINDA 

TENSA A CRISE CAUSADA PELA POLÍTICA EXTERIOR DO GOVÊRNO, 1961)

As tensões entre Jânio Quadros e a UDN, partido essencial para sua base de apoio, 

foram claramente expostas pelo senador udenista João Arruda: “Acredito ter chegado a hora 

da  U.D.N.  estudar  a  possibilidade  de  rever  sua  posição  política  em face  do  Govêrno  da 

República  […].  Não  somos  oposição,  mas  sinto  que  também  não  somos  Govêrno!” 

(“ESCANDALOSO NAMÔRO ENTRE O BRASIL E OS PAÍSES COMUNISTAS”, 1961).

O ato de Quadros abriu uma oportunidade para os conservadores, que assistiam com 

inconformidade o candidato que apoiaram na esperança de derrotar o campo nacionalista, 

realizar  uma  política  externa  muito  distante  de  suas  expectativas.  A crise  desencadeada 

aglutinou  as  forças  conservadoras  e  lhes  permitiu  fazer  um esforço  assertivo  para  tentar 

desmantelar as pretensões cesaristas de Jânio Quadros, exigindo que ele se limitasse às balizas 

políticas  “entreguistas”  expostas  pelo  udenista  Lacerda.  É  nesse  sentido  que  devemos 

compreender a manutenção do estado de beligerância do campo conservador, mantendo acesa 
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a crise deflagrada em 19 de agosto por uma longa semana até que Quadros a enfrentasse com 

uma manobra política arriscada no dia 25 de agosto.

O editorial de O Globo de 23 de agosto, intitulado “A hora de falar claramente”, é 

cristalino a esse respeito. Buscando ressaltar a importância da contenda política, afirma que 

“[n]ão  adiantaria,  sob  nenhum  ponto-de-vista,  tentar  diminuir  nesta  altura  a  extensão  e 

gravidade da crise política […]”. O Globo denunciava a “tendência esquerdizante em nossa 

política externa” e cobrava o compromisso de Quadros com “os quatro milhões de brasileiros 

que […] certamente não votaram a favor de Sua Excelência para chegarmos a uma tremenda 

guinada  na  reta  de  nossos  destinos”.  O  periódico,  diga-se  de  passagem,  faz  questão  de 

ressaltar sua posição no jogo eleitoral, definindo Quadros como “nosso candidato”. Por fim, o 

editorial  reitera  que os  laços  não haviam se rompido,  pois  “[a]pesar  da  divergência,  não 

alteramos o conteúdo do nosso apreço pelo Sr. Jânio Quadros” colocando-lhe, porém, uma 

eloquente advertência caso persista em desafiar o campo conservador:

Quando a Constituição e a índole do regime atribuem ao Presidente a faculdade de 
fixar  os  têrmos  da  política  externa,  não  lhe  conferem  um  arbítrio  pessoal  ou 
passional, mas apenas o direito de cumprir a seu modo a vontade da Nação.
Esta é que é a mandante soberana. O Presidente e sempre um mandatario. E jamais o 
mandatario pode colocar-se contra o mandante. Do contrário, estaríamos no domínio 
do  personalismo  e  da  ditadura.  Não  da  democracia.  (A  HORA  DE  FALAR 
CLARAMENTE, 1961)

O conflito atingiria seu ponto mais agudo na noite de 24 de agosto. Lacerda elevaria 

a crise a outro patamar ao denunciar em cadeia de rádio e televisão uma suposta proposta de 

autogolpe por parte de Jânio Quadros, que teria ameaçado buscar a esquerda para esse intento 

caso a  direita  lhe negasse apoio  (LACERDA DENÚNCIA TRAMA PARA IMPLANTAR 

DITADURA NO  PAÍS,  1961).  A denúncia  causou  profunda  comoção,  mantendo  o  meio 

político em efervescência através da madrugada (AGITAM BRASÍLIA AS DENÚNCIAS DE 

LACERDA,  1961),  e  precipitou  os  acontecimentos.  A Lacerda,  de  importante  papel  nos 

movimentos golpistas contra Vargas, Kubitschek e futuramente João Goulart, provavelmente 

não lhe incomodava tanto a ideia de um golpe quanto o fato desse ser conduzido por uma 

figura arisca como Quadros. O jornal Última Hora, inclusive,  ao noticiar as denúncias de 

Lacerda contra Quadros, lembrou que as mesmas foram feitas no aniversário da morte de 

Vargas, episódio que contou com participação decisiva de Lacerda, e que o governador as fez 

da forma mais danosa possível: despejando-as, no meio de uma crise política, cruamente, para 

amplas audiências num programa televisivo tarde da noite – o que dificultava sobremaneira 

uma resposta rápida dos acusados (O SEMEADOR DA DESORDEM, 1961). 
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A denúncia de Lacerda colocou enorme pressão sobre Jânio Quadros. O presidente 

estava diante de um dilema: ou buscava se recompor com o campo conservador, abrindo mão 

de sua independência perante a agressiva campanha capitaneada por Lacerda, ou dobrava a 

aposta, buscando criar uma situação na qual o apoio incondicional a suas pretensões cesaristas 

se apresentasse como o mal menor para os conservadores.

É nesse momento que temos a renúncia imprevista de Quadros. A renúncia tende a 

ser retratada de forma burlesca, produto da excentricidade de um presidente que ao denunciar 

misteriosas  “forças  terríveis”  em  sua  carta  de  renúncia  esperou,  erroneamente,  que  uma 

comoção  popular  o  garantisse  no  poder25.  Essa  leitura  é  produto  de  interpretações  que 

desconsideram  o  conteúdo  concreto  da  Quarta  República  e  se  fiam  em  compreensões 

formalistas da dinâmica de poder em regimes liberais democráticos (onde a sustentação de um 

governo dependeria primordialmente de aprovação popular).

Primeiramente,  devemos  aclarar  que  as  tais  “forças  terríveis”  nada  tem  de 

misteriosas e de fato colocavam barreiras poderosas a autonomia de Quadros. A denúncia de 

Quadros tinha endereço certo e assim foi compreendida por seus destinatários, que trataram 

de respondê-lo publicamente.  Tratava-se da aliança liberal  conservadora,  capitaneada pela 

UDN e vocalizada por grandes jornais, que havia tanto apoiado a eleição de Quadros como 

derrubado Vargas e ameaçado a posse de Kubitschek.

Tanto esses veículos midiáticos quanto Lacerda haviam sustentado dura campanha 

em que exigiam a imediata retificação nos rumos do governo Quadros, acusado de afastar-se 

de seus aliados naturais para acercar-se perigosamente dos comunistas. O faziam em nome do 

“apreço” que possuíam para com Quadros. Esse era o tom de meios como os jornais O Globo 

e O Estado de S. Paulo assim como do próprio Lacerda. O Globo, em editorial às vésperas da 

renúncia,  fazia  duríssima crítica ao “nosso candidato” pela  “derrapagem para a esquerda” 

embora  ressaltasse  seu  “apreço  pelo  Sr.  Jânio  Quadros”  (A  HORA  DE  FALAR 

CLARAMENTE, 1961). O Estado de S. Paulo, em editorial de 25 de agosto, cerrava fileiras 

com Lacerda, utilizava como prova do descaminho de Quadros o apoio recebido da Frente 

Parlamentar Nacionalista (FPN) e exigia que o presidente “voltasse para aquelas forças […] 

25Podemos encontrar os ecos dessa leitura na historiografia. É assim que Angela de Castro Gomes e Jorge 
Ferreira anunciam a renúncia de Quadros como uma “carta” que permitia antever que “o presidente aceitaria 
voltar. Só que com mais poderes, para vencer as tais forças terríveis da reação que se levantavam contra ele”. 
No entanto, “[a]s instituições políticas do país haviam se fortalecido ao longo dos anos 1950”. O Congresso 
comprovaria essa maturidade das instituições democráticas ao aceitar a renúncia. O desfecho da crise teria 
surpreendido Quadros dado que “[e]le contava que o povo e os militares defendessem seu mandato. A partir 
daí, governaria com eles e a despeito do Congresso Nacional. Nada disso aconteceu” (GOMES; FERREIRA, 
2014). Os equívocos dessa compreensão formalista da dinâmica de poder na Quarta República e na presente 
crise serão esmiuçados ao longo do presente subcapítulo.
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que […] constituem a base natural do seu governo”, nominalmente o “partido do brigadeiro 

Eduardo Gomes”, ou seja, a UDN  (O SR. JANIO QUADROS E A OPINIÃO PUBLICA, 

1961). O governador Lacerda, mesmo em sua gravíssima denúncia de que Quadros articulava 

intento golpista, manteve esse discurso de “correção de rumo” e afastou qualquer hipótese de 

renunciar ao seu mandato pois “[f]ic[aria] na Guanabara não para organizar uma fôrça que se 

oponha ao Presidente Jânio Quadros, mas para contribuir na organização de uma fôrça que 

ajude o Presidente a  não se opor a si  mesmo”  (LACERDA DENÚNCIA TRAMA PARA 

IMPLANTAR DITADURA NO PAÍS, 1961). Quadros, portanto, dialoga com esses setores 

em  sua  carta  de  renúncia  quando  os  define  como  “reação”,  “[f]orças  terríveis”  que  o 

“intrigam” e “infamam” “até com a desculpa da colaboração”. E, justificando sua renúncia ao 

calor da grave denúncia de Lacerda, afirma: “Se permanecesse, não manteria a confiança e a 

tranqüilidade,  ora  quebrados,  e  indispensáveis  ao  exercício  da  minha  autoridade.  Creio, 

mesmo, que não manteria a própria paz pública” (A PROCLAMAÇÃO, 1961).

As “forças terríveis” entenderam o recado e acusaram o golpe. A queda de Quadros 

não os interessava, mas sim seu enquadramento. Lacerda e os grandes jornais lamentaram sua 

renúncia. A Folha de São Paulo, que endossava as críticas a Quadros mas possuía reservas aos 

“arroubos e excessos” de Lacerda (A GOTA DAGUA, 1961), criticou a atitude do presidente 

demissionário mas também “todos os que, tendo tido porventura a oportunidade de preservar 

a Nação de um incidente contristador, não o souberam entretanto fazer” (A LAMENTAVEL 

RENUNCIA, 1961). O Globo foi algo mais longe e contrastando com os duros editoriais dos 

dias anteriores, que ressaltavam “a extensão e gravidade da crise política” e atacavam em 

uníssono  com  Lacerda  a  “derrapagem  para  a  esquerda”  (A  HORA  DE  FALAR 

CLARAMENTE, 1961), publicou editorial em tom de lamentosa resposta. Os editorialistas se 

declaravam  “desolados  com  a  atitude  do  Presidente  Quadros”,  negavam  a  virulência  da 

campanha movida contra Quadros e mesmo a existência de uma crise (ignorando a grave 

acusação movida por Lacerda na véspera):

Tudo quanto agitava o ambiente nacional, neste momento, era e é a discussão acêrca 
da conveniência ou inconveniência de alguns atos da nossa política externa […]. 
Mas aquela profunda divergência jamais afetara o respeito à autoridade presidencial 
nem abalara a confiança na fôrça da legalidade […] (A RENÚNCIA, 1961).

Se as “forças terríveis” nada tinham de misteriosas, tampouco os cálculos para um 

retorno, em melhores condições, de Quadros ao governo dependiam simplesmente de uma 

disforme comoção popular. A renúncia de Quadros como instrumento de pressão fazia sentido 

dentro dos marcos da República de 1946, pontuada por diversas ações extraconstitucionais 

das forças políticas conservadoras. Jânio Quadros tinha perfeita ciência que seu ato colocaria 
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em movimento peças muito importantes da Quarta República para além da eventual comoção 

popular. Isso é especialmente verdade se consideramos o quadro concreto em que a renúncia 

se deu em meados de 1961. A renúncia não seria um recurso eficiente para chantagear o 

campo  conservador  caso  o  bloco  udenista  tivesse  vencido  também  o  pleito  para  vice-

presidente. Nesse caso, provavelmente as páginas da imprensa liberal conservadora evocariam 

um límpido legalismo,  exigindo a posse do vice-presidente no prazo mais curto possível. 

Graças a vitória de Goulart,  porém, Quadros tinha um elemento importante para produzir 

saídas alternativas à posse legal do vice-presidente, inclusive demandar o apoio incondicional 

do campo conservador para sua permanência no cargo visando o mal menor.

A eventual posse de Goulart implicaria numa profunda frustração das expectativas 

geradas com a primeira vitória eleitoral da direita liberal conservadora26. Mais duro de engolir, 

todavia, era o fato de Goulart não apenas representar a continuidade ou mesmo radicalização 

da  política  externa  independente,  como,  também na  política  interna,  dos  elementos  mais 

estatistas  e  reformistas  do  campo nacional-desenvolvimentista.  Para  cúmulo,  o  presidente 

petebista  tinha laços  intoleráveis com os  sindicatos,  sendo autor  da proposta  de dobrar o 

salário mínimo do segundo governo Vargas,  e recebia o apoio dos comunistas brasileiros. 

Desnecessário dizer,  portanto,  que a  simples  presença  de Goulart  no executivo  sinalizava 

tempos menos alvissareiros ao capital multinacional e associado. Esses interesses, que desde 

Kubitschek haviam construído  eficientes  canais  de  influência  política  por  meio  do  Poder 

Executivo,  poderiam se  ver  em posição  bastante  desfavorável  em um hipotético  governo 

Goulart.

Jânio Quadros podia contar não apenas com a aversão à Goulart dos setores políticos 

capitaneados  pela  UDN  e  da  elite  empresarial  associada,  mas  também com  os  militares 

conservadores.  Esses  haviam  sido  decisivos  para  forçar  soluções  políticas  favoráveis  ao 

campo liberal conservador contra o nacional-desenvolvimentismo, incluindo eventos como o 

Manifesto dos Coronéis contra o próprio Jango.

Mais concretamente, Quadros já tivera uma amostra do potencial de sua renúncia 

como arma de chantagem política pois a utilizara, como recordado amargamente pela Folha 

de São Paulo (A LAMENTAVEL RENUNCIA, 1961), ainda durante as tensas negociações 

que culminaram no apoio da UDN à sua candidatura. Naquela ocasião, seus oposicionistas 

26Tal frustração é colocada limpidamente pelo jornal O Estado de São Paulo na edição do dia seguinte à renúncia 
de Jânio Quadros: “Toda a situação politica sofreu uma alteração profunda. A UDN volta à oposição e o PSB e 
o PTB retornam oficialmente ao governo […]. O País assiste, emocionado e com a maior amargura, a este 
imprevisto retorno a uma fase que parecia superada pela decisão das urnas” (A RENUNCIA DO 
PRESIDENTE TROUXE DECEPÇÃO E ESPANTO; A CHEGADA DE GOULART PODERÁ 
DESDOBRAR A CRISE, 1961).
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dentro do campo conservador tiveram de tolerar suas ameaças e Quadros logrou por sê a 

frente desse campo sem abrir mão de sua autonomia para as eleições presidenciais.

Vale  lembrar  que mesmo essa  renúncia  temporária  de  Quadros  à  sua  promissora 

candidatura em novembro de 1959 serviria de estopim para a malfadada revolta de Aragarças 

(LAMARÃO, 2010d), levada a cabo por setores militares que mal haviam tolerado a posse de 

Juscelino  Kubitschek  e  que  estavam  exasperados  diante  da  perspectiva  de  outra  derrota 

eleitoral.

Dessa vez, entretanto, a conjuntura permitia contar com uma reação mais substancial 

dos setores militares alinhados à direita brasileira em prol de uma “solução alternativa” à 

Goulart  do que a  esquálida quartelada  de Aragarças.  Esses  militares  não apenas  estariam 

diante de um fato muitíssimo mais grave que a renúncia de uma candidatura presidencial mas 

também estavam melhor  posicionados.  Lott  já  não ocupava mais  o Ministério  da Guerra, 

tendo Quadros loteado os postos de comando militar com representantes da ESG27. No tocante 

aos  ministros  militares,  uma  composição  francamente  direitista  (e  pouco  afeita  à 

institucionalidade) transpirava segurança ao campo liberal conservador liderado pela UDN. O 

ministro  da  Guerra,  marechal  Odílio  Denys,  embora  tenha  permanecido  ao  lado  de  Lott 

durante o movimento de 11 de novembro de 1955, havia se afastado dos partidários de Lott 

num movimento que o acabaria por aproximar dos militares que protagonizaram o golpe de 

1964 (MAYER; XAVIER, 2010). O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Gabriel Grun Moss, 

era um militar conservador vinculado ao Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) 

(DREIFUSS, 1981, p. 127–128), importante aparelho da direita golpista, e que havia prestado 

declarações  de  solidariedade  aos  envolvidos  na  quartelada  de  Aragarças  (LAMARÃO, 

2010a). O ministro da Marinha, almirante Sílvio Heck, era o ministro militar de feições mais 

caricaturalmente  golpistas:  notório  anti-getulista,  participou  (enquanto  comandante  do 

cruzador Tamandaré) ativamente no intento golpista de fins de 1955 assim como de ruidosa 

oposição à Kubitschek, cuja participação em conspirações e manifestos virulentos lhe valeram 

punições que o levaram a detenções e o prejudicaram na escala de promoções (LAMARÃO, 

2010e).

A posição de Goulart  se tornava especialmente frágil,  pois  ele se encontrava em 

viagem diplomática à China socialista no momento da renúncia.  Para além da mesma ser 

utilizada  pela  imprensa  com  tom  polemista  visando  denunciar  o  esquerdismo  do  líder 

27Para uma relação extensiva da ocupação de postos importantes por militares conservadores vinculados à ESG 
durante o governo Quadros ver: (DREIFUSS, 1981, p. 126–128).
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trabalhista28, a distância impossibilitava um retorno rápido do vice-presidente e portanto abria 

um espaço de tempo importante no qual seus opositores poderiam agir.

A conjunção conservadora, incluindo sua faceta militar, e sua capacidade de criar 

soluções para além da carta constitucional não escapou à reflexão de contemporâneos mesmo 

no calor da renúncia. É assim que o colunista Octávio Malta, ainda nas primeiras horas após a  

renúncia, não se deixa iludir pelas declarações legalistas dos grandes jornais liberais e dos 

ministros militares, identificando apropriadamente quem compunha as ditas “forças terríveis” 

e temendo que seus aliados militares protagonizassem um novo “11 de novembro” de sinal 

distinto, “não no sentido de defesa da Constituição como em 1955, mas no de ofensa à Carta 

Magna” (MALTA, 1961).

Se  a  renúncia  temporária  a  candidatura  presidencial  em  novembro  de  1959 

convulsionou o campo conservador, a renúncia ao cargo presidencial por Quadros em agosto 

de 1961 constitui-se num verdadeiro terremoto. Porém, se na primeira o desfecho foi pacificar 

o  campo  conservador  sob  a  candidatura  Quadros,  na  segunda  prevaleceu  a  negativa, 

anunciada por Lacerda na véspera, em conceder um cheque em branco ao agora presidente 

Quadros.  Negativa  que  não  se  traduziu  em  passividade.  A renúncia  de  Quadros  de  fato 

mobilizou, para além da opinião pública, poderosas peças conservadoras da Quarta República. 

Mas  para  azar  de  quaisquer  cálculos  políticos  continuístas  de  Jânio  Quadros,  essas 

prescindiram do incomodo aliado, agindo na busca por soluções que neutralizassem a ameaça 

representada por João Goulart sem as colocar novamente a reboque de Quadros.

Esse momento tem sido subestimado na historiografia hegemônica, de matiz liberal, 

devido ao  verniz  institucional  de seu desfecho.  O que,  aliás,  é  um objetivo  desejável  de 

qualquer “virada de mesa” no jogo político. E nesse sentido muito restrito, um dos poucos 

sucessos do golpe de agosto-setembro de 1961. Outro fator que certamente ajudou a avalizar 

narrativas que subestimam a violência e o ponto de virada que o evento representou para o 

jogo político da Quarta República é a própria existência do golpe de 1964. O golpe de 1964 

representou uma ruptura dramática da ordem constitucional de 1946 que pôs em segundo 

plano  as  seguidas  violências  perpetradas  pela  direita  liberal  conservadora  a  essa. 

Diferentemente  das  ações  anteriores,  a  contundência  do  golpe  de  1964  dificultou  a 

manutenção de narrativas minimamente convincentes sobre sua legalidade.  É assim que o 

ocorrido nos dramáticos meses de agosto e setembro de 1961 é comumente descrito como 

28Já no meio da crise deflagrada pela renúncia de Quadros, o jornal Tribuna da Imprensa, a título de elencar os 
vínculos e simpatias vermelhas de Goulart, apontaria suas “declarações recentes, na China Comunista, de 
simpatia e apoio às comunas populares” (PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961).
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uma “solução parlamentar” para a crise desatada pela renúncia de Jânio Quadros, uma solução 

civil que teria derrotado a ameaça militar e garantido a legalidade.

Mas definitivamente não foi sob cálculos republicanos que setores importantes da 

direita do período e os militares a essa associados lastrearam suas ações. Como mencionado, o 

governo  Jânio  Quadros  –  UDN loteou  cuidadosamente  o  aparato  militar  com indivíduos 

vinculados à ESG. Os próprios ministros militares de Quadros distavam muito de terem as 

credenciais  democráticas  de  Lott,  sendo conhecidos  por  suas  posições  direitistas  e  pouco 

afeitas à institucionalidade. O que longe de causar constrangimentos devido a sua presença no 

governo,  transmitia  segurança  ao  campo liderado pela  UDN.  Assim,  não podemos alegar 

surpresa quando tais ministros anunciaram um veto a posse de Goulart como presidente. O 

veto trazia a mente o “Manifesto dos Coronéis” que derrubou o mesmo Goulart na véspera do 

suicídio de Vargas. Mais uma vez Goulart recebia um ultimato de militares conservadores, 

mais uma vez as Forças Armadas funcionavam como o “partido armado” da direita brasileira.

O país viveu, entre os dias 25 de agosto e 7 de setembro, sob o governo de facto de 

uma junta militar composta pelos três ministros militares, embora formalmente a presidência 

estivesse ocupada por Raniere Mazzili, presidente da Câmara de Deputados. Junta, entretanto, 

que  não almejava  um governo militar,  mas  sim impôr  por  meio  das  armas  um desfecho 

favorável  ao  campo  liberal  conservador.  De  preferência,  uma  solução  avalizada  pelo 

Congresso,  com uma aparência  institucional,  algo  mais  de  acordo com a  autoimagem de 

democratas liberais que cabia a direita brasileira no ambiente geopolítico da Guerra Fria.

Órgãos importantes da mídia brasileira, num verdadeiro esforço de propaganda, não 

se furtaram a emprestar uma imagem de normalidade para o governo de facto que havia se 

assenhorado  do  país.  Nas  horas  e  dias  cruciais  em que  se  definiam o  futuro  da  Quarta 

República,  declaravam  sua  fé  incondicional  nas  instituições,  especialmente  nas  Forças 

Armadas, enquanto, condenavam a resistência popular, definida como obra de “agitadores” e 

“vermelhos”. Urgiam que os brasileiros não se deixassem levar por agitadores irresponsáveis 

enquanto esperavam ansiosamente que os ministros militares conseguissem impôr, como fato 

consumado, uma solução desfavorável ao petebista João Goulart.

É assim que o já citado editorial de O Globo do dia seguinte à renúncia de Quadros, 

para  além  de  lamentar  a  renúncia  do  presidente,  encerra,  numa  linguagem  de  verniz 

democrática  e  legalista,  com  um  apelo  às  Forças  Armadas  e  uma  advertência  aos  que 

resistiam:

ADVERSARIOS intransingentes  do comunismo e  de  tôdas  as  contemporizações 
com os agitadores sociais, inimigos do nosso regime, estamos em condição de lançar 
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aos responsáveis pela vida política da Nação um caloroso apêlo para que se unam os 
bons  elementos  e  reconstruam  a  frente  democrática  contra  todos  os  exaltados, 
vermelhos ou não, em bem da tranqüilidade pública.
NOSSA confiança nas Classes Armadas é de todo o povo, certos de que elas saberão 
corresponder aos ideais da Pátria, à sua sêde de ordem, de justiça, de progresso e 
liberdade. (A RENÚNCIA, 1961)

O apelo de O Globo forma vívido contraste com aquele emitido pelo marechal Lott 

para o jornal no dia anterior: “Espero que os responsáveis pelo destino do Brasil, no Poder 

Legislativo,  saibam  encontrar  uma  solução  constitucional,  oportuna  e  respeitável  para  o 

problema constitucional por êle [Quadros] criado” (A PROCLAMAÇÃO, 1961). Enquanto O 

Globo, em nome da democracia e da legalidade, declarava sua confiança em uma intervenção 

política inconstitucional das Forças Armadas, o marechal Lott apelava para a instituição de 

fato responsável pelo encaminhamento da renúncia, o Poder Legislativo, e para seu esperado 

desfecho, a posse de Goulart  (A RENUNCIA DO PRESIDENTE TROUXE DECEPÇÃO E 

ESPANTO; A CHEGADA DE GOULART PODERÁ DESDOBRAR A CRISE, 1961).

A  ânsia  por  “ordem”,  esconjurando  a  ameaça  de  resistência,  também  era 

compartilhada pelo expoente udenista Carlos Lacerda, que na posição de governador garantia, 

em nota ainda na noite da renúncia de Quadros, que a “situação na Guanabara é de ordem e 

segurança completa”  (OS ACONTECIMENTOS VISTOS DO PALÁCIO GUANABARA, 

1961). Isso apesar dos diversos protestos que tomavam as ruas da cidade do Rio de Janeiro 

ainda nesse primeiro dia de tensão. Entre os alvos, aqueles diretamente relacionados com a 

crise relativa à condecoração de Quadros a Guevara: a embaixada estadunidense e a redação 

do jornal Tribuna da Imprensa, propriedade do governador Lacerda. A repressão fez se sentir 

duramente e durante o confronto houve troca de tiros com os manifestantes  (A POLÍCIA 

REPRIMIU AGITAÇÕES NAS RUAS, 1961).

O apelo às Forças Armadas realizado por O Globo em nome de “todo o povo” é 

melhor  compreendido quando vemos,  ainda na edição de 26 de agosto,  o conteúdo dessa 

intervenção e a forma como a mesma foi noticiada. Com a cooperação do governo estadual da 

Guanabara, liderado por Lacerda, haviam sido “tomadas as providências para a manutenção 

da  ordem”  (TOMADAS  AS  PROVIDÊNCIAS  PARA A MANUTENÇÃO  DA ORDEM, 

1961). Entre as medidas noticiadas temos, ainda nessas iniciais 24 horas da crise, a censura de 

todas as emissoras de rádio e a ocupação por forças do Exército das ferrovias paralisadas por 

grevistas preocupados com o desenlace institucional.

Não deixa de ser irônico que no mesmo dia em que o editorial de O Globo anunciava 

sua fé incondicional nas Forças Armadas para uma solução que mantenha a ordem e o regime, 

o marechal Lott divulgava um contundente manifesto denunciando o intento golpista liderado 
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pelos ministros militares e convocando o povo à resistência democrática – tudo aquilo que 

tirava o sono dos proprietários de O Globo assim como dos ministros militares. Horas depois, 

na madrugada de domingo, 27 de agosto, o próprio marechal Lott seria preso por ordem das 

Forças Armadas (PRÊSO O MARECHAL LOTT POR ORDEM DO I EXÉRCITO, 1961). A 

prisão do marechal que personificava o legalismo no meio militar tinha um indesejado valor 

simbólico.  Em nome da  ordem e  da  estabilidade  do  regime,  semeava-se  a  desordem e  a 

ruptura constitucional.

A ousada cartada militar, apesar dos riscos, também foi endossada pelo tradicional O 

Estado de S. Paulo. O jornal expressou-se de forma ainda mais contundente que O Globo no 

sábado, dia seguinte à renúncia. Enquanto o jornal carioca, mais contido, optou por expressar 

editorialmente sua confiança nas Forças Armadas, sua contraparte paulista foi além e esboçou 

publicamente  soluções.  Para  tanto,  foram retomadas  tanto  o  longínquo  período  regencial 

monárquico quanto o cerco militar  que levou Vargas ao suicídio. A regência, atribuída ao 

“genio político herdado de Portugal”, nos teria permitido “sair ilesos da prova decisiva a que 

nos submetia o destino”,  uma “formula que preservaria as instituições,  […] as conquistas 

liberais  consubstanciadas  na  Constituição  de  1824”.  Quanto  aos  militares,  esses  eram 

lembrados pois já “naquele momento [que desembocou na morte de Vargas], como em varias 

outras  passagens  decisivas  da  nossa  historia,  contou  a  Nação  com  o  patriotismo  e  o 

desinteresse das suas Forças Armadas. […] E confiamos em que, mais uma vez, elas saibam 

desempenhar  o  papel  de  garantidoras  da  vontade  popular  […]”  (MOMENTOS  DE 

APREENSÃO,  1961).  Vemos  aqui  a  tese  dos  militares  agindo  como  um  altruísta  e 

politicamente desinteressado poder moderador visando resguardar a nação em momentos de 

conflitividade, uma tese cara aos liberais conservadores do período mas que também alcançou 

importante repercussão no meio acadêmico29.

29Carlos Fico, em artigo que realiza um balanço sobre a produção historiográfica relativa à ditadura de 1964, 
aponta que a tese da intervenção política dos militares como “poder moderador” teria iniciado sua trajetória 
acadêmica a partir de artigos de Robert W. Dean, conselheiro da embaixada dos Estados Unidos, e do cientista 
político Alfred Stepan (FICO, 2017, p. 11–16). Fico critica o fato de que “essas avaliações genéricas foram 
elevadas à condição de enunciados objetivos com pretensão de verdade, admitidas e referendadas pela 
academia, ainda que tenham frágil evidenciação empírica e origem não acadêmica – para não dizer suspeita” 
(FICO, 2017, p. 15).
Como podemos ver, a tese do “poder moderador” para explicar o comportamento dos militares na crise da 
Quarta República não se limita à trajetória acadêmica apontada por Fico mas tinha larga difusão nos veículos 
midiáticos da direita liberal conservadora.
Dreifuss ilumina melhor a faceta ideológica da questão ao criticar a tese da intervenção militar de 1964 
enquanto ação de um poder moderador: “A intervenção militar assumia sua função ideológica de arbitragem 
numa sociedade apresentada como ‘infestada’ pelo ‘caos e a corrupção’ […]. [Entretanto a]o proteger a 
burguesia através de sua ação ‘moderadora’, os militares mostraram a sua própria essência: o poder de classe 
preparado previamente no interior do Estado” (DREIFUSS, 1981, p. 143).
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A fórmula do jornal paulista para a crise de 1961 sugeria uma intervenção militar em 

prol de garantir a estabilidade do regime (função que teria sido cumprida, um século antes, 

pelo  recurso  à  regência).  A intervenção,  entretanto,  em  sintonia  com  o  discurso  liberal 

democrata dos grandes jornais da mídia conservadora, deveria possuir verniz legal. Assim o 

jornal se dava ao trabalho de enfatizar não o desfecho óbvio, a posse do vice-presidente, mas 

que “[s]e nos ativermos […] ao texto constitucional, a Nação será chamada a novas eleições 

se acaso, nos proximos trinta dias, não vier a tomar posse o substituto legal do presidente da 

Republica.  Este  o  aspecto  legal  do  problema  com  que  se  defronta  a  Republica” 

(MOMENTOS DE APREENSÃO, 1961). Dessa forma, o veto militar desejado e endossado 

por  importantes  setores  da  direita  liberal  poderia  desaguar  numa  solução  de  aparente 

institucionalidade. Ainda implícito no texto manifesto, o fantasma de uma tutela militar, à 

moda  de  uma  regência,  poderia  ser  uma  solução  caso  a  posse  de  Goulart  se  afigurasse 

inevitável.

O  apelo  a  uma  disruptiva  e  mal  disfarçada  intervenção  militar  contra  o  regime 

constitucional  não  logrou,  entretanto,  obter  um consenso no campo direitista  no contexto 

abrupto criado pela renúncia de Quadros. Se O Globo, O Estado de S. Paulo e o lacerdista 

Tribuna da Imprensa30 foram rápidos em fazer declarações de fé aos ministros militares, essa 

não foi a postura, por exemplo, da Folha de S. Paulo. O jornal adotara uma postura crítica ao 

papel desestabilizador desempenhado por Lacerda contra Quadros (A GOTA DAGUA, 1961). 

Por ocasião do editorial de sábado, dia seguinte à renúncia, endereçou críticas a Quadros mas 

também a “todos os que, tendo tido porventura a oportunidade de preservar a Nação de um 

incidente contristador,  não o souberam entretanto fazer” (A LAMENTAVEL RENUNCIA, 

1961). Mais importante, o referido editorial se omite quanto as tratativas visando impedir a 

posse de Goulart. Embora essas ganhassem as páginas dos jornais do dia e assertivos apoios 

editoriais de jornais importantes, a Folha de S. Paulo saiu-se com uma declaração vacilante:

Como é natural, são ainda imprecisas e contraditorias algumas noticias relacionadas 
com o episodio de ontem. Não se pode, assim, arriscar um exame mais minucioso e 
acurado de todos os fatos que envolvem as ocorrencias. Portanto, limintando-nos a 
apreciar  a  renuncia  do  chefe  da  Nação  com base  naquilo  que  por  enquanto  de 
positivo se conhece, não pretendemos avançar em suposições ou interpretações. (A 
LAMENTAVEL RENUNCIA, 1961)

Também não existia um consenso sobre o encaminhamento que a questão Goulart 

poderia seguir no Congresso e as páginas dos jornais exibiam as idas e vindas de diferentes 

30Exemplos são os editoriais do Tribuna da Imprensa dos dias 28 (HORA DE DECISÃO, 1961) e 29 de agosto 
(A DEFESA DA LIBERDADE, 1961), logo após ser comunicado oficialmente ao país o veto dos ministros 
militares à Goulart. Os editoriais se dedicam a atacar a resistência legalista de Brizola, declarar apoio aos 
ministros militares e cobrar uma ação do Congresso em sintonia com o veto militar. 



74

propostas. Para azar do campo conservador, as vacilações existentes nas primeiras e cruciais 

horas entre seus pares com a forma na qual lidar com o desafeto comum, Goulart, encontraria 

dessa  vez  um obstáculo  bem  maior  que  as  repercussões  inconvenientes  de  uma  ruptura 

constitucional mal disfarçada.

As páginas dos jornais de sábado, 26 de agosto, transcorridas menos de 24 horas, já 

davam sinais  de  que  o  evento  não  seria  passível  de  ser  resumido  a  um par  de  sessões 

parlamentares sob as vistas de generais. A ansiedade era patente nos jornais, mesmo naqueles 

mais aderentes à aventura golpista.  O jornal  O Globo, por exemplo,  durante aqueles dias 

incertos, vocalizava a propaganda da junta militar e governadores alinhados de que reinava a 

tranquilidade e a paz social,  porém, ao mesmo tempo, relatava o estado de prontidão das 

assembleias estaduais, fazia apelos para que a população não se deixasse levar por agitadores 

e vociferava contra “baderneiros” e “subversivos”. Afinal, esses se faziam presentes, ainda 

nas primeiras horas, em comícios pelo país e greves em estados como a Guanabara, São Paulo 

e Ceará, um clima que seria bem sintetizado no título “Emoção em todo o país” (EMOÇÃO 

EM TODO O PAÍS, 1961).

O movimento estudantil, hegemonizado por forças de esquerda, também não ficou 

passivo.  Os estudantes  vararam a  madrugada de sábado,  26 de agosto,  na sede da UNE, 

localizada na praia do Flamengo, atentos ao desenlace da crise política. Ainda na noite do dia 

25  haviam divulgado  manifesto  com a  clareza  e  contundência  democrática  que  estariam 

ausentes no editorial da Folha de S. Paulo que chegaria as bancas no dia seguinte: exigiam a 

“manutenção incondicional das instituições democráticas”, “a garantia completa dos preceitos 

constitucionais”  e  “[c]ontra  a  ação  golpista  dos  grupos  de  reação  de  direita” 

(PRONUNCIAMENTOS DE ENTIDADES ESTUDANTIS, 1961). A repressão não se fez 

demorar, com a prisão de estudantes pela madrugada e o ataque policial à sede da entidade 

estudantil, a mesma que seria incendiada anos mais tarde no golpe de 1964. Como resposta, as 

entidades estudantis lideradas pela UNE lançaram manifesto denunciando a repressão policial 

e,  nas  palavras  de O Globo,  proclamando “em resposta  ao que denominam de manobras 

golpistas que se articulam, […] a greve geral em todo o País” (ESTUDANTES DECRETAM 

A GREVE NACIONAL, 1961).

Entre  os  trabalhadores  também  houve  reações  rápidas  à  sucessão  de  eventos 

desencadeada  pela  renúncia.  Ainda  as  16  horas  do  dia  25,  em  meio  a  perplexidade  da 

renúncia, os trabalhadores da Estrada de Ferro Leopoldina entravam em greve. O movimento 

não  se  restringiu  à  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  alastrando-se  pelos  estados  servidos  pela 

ferrovia. A Comissão Permanente das Organizações Sindicais aventava a organização de uma 
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greve geral no estado da Guanabara e O Globo, em tom de estridente denúncia, noticiava que 

“Comunistas  Tentam  Articular  Uma  Paralisação  Geral  Nos  Transportes  da  Guanabara” 

(FERROVIÁRIOS DA LEOPOLDONA EM GREVE EXIGEM O RETÔRNO DE JÂNIO 

QUADROS, 1961). A repressão, como no caso dos estudantes, também não se fez demorar. 

Dessa vez por mão das Forças Armadas, dado que a ocupação da Estrada de Ferro Leopoldina 

e  da  Central  do  Brasil  foram  realizadas  por  tropas  do  Exército  (TOMADAS  AS 

PROVIDÊNCIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM, 1961).

O estado de exceção de facto que vigorava na Guanabara, um dos palcos principais 

da política brasileira, era marcado por censura em rádios e jornais, repressão policial, prisões, 

intervenção das Forças Armadas e foi coroado pela mencionada prisão do marechal Lott ainda 

na  madrugada  de  domingo  (27  de  agosto).  Lott,  após  tentar  demover  pessoalmente  os 

ministros militares do veto golpista à Goulart, convocava em seu manifesto de sábado “as 

forças vivas do país”, “os estudantes e os intelectuais, os operarios e o povo em geral”  a uma 

defesa  enérgica  da  Constituição  e  da  posse  de  Goulart  (LOTT  PRESO  (LANÇOU 

MANIFESTO); JK LANÇA APELO; CENSURA EM JORNAIS, 1961). O marechal Lott, 

protagonista  do  “movimento  do 11 de  novembro” e candidato  presidencial  derrotado por 

Quadros,  endossava  assim  as  palavras  que  a  UNE havia  pronunciado  ainda  na  noite  da 

renúncia, convocando uma resistência popular frente ao golpe em curso. Exatamente o tipo de 

comportamento que era veementemente condenado nos grandes veículos de imprensa como 

obra  de  “agitadores  sociais”,  “exaltados,  vermelhos  ou  não”  (A RENÚNCIA,  1961).  O 

manifesto de Lott e sua prisão, portanto,  representavam, respectivamente,  tanto o endosso 

àqueles que buscavam resistir por todos os meios, inclusive nas ruas, ao golpe bem como a 

disposição em consolidá-lo ainda que ao custo de macular a imagem daqueles que levavam a 

cabo o processo. Se esgarçava irremediavelmente o tecido institucional da Quarta República.

Ilustrativo  desse  processo  em  que  os  diversos  atores  políticos  rapidamente 

compreenderam que não seria  possível  uma operação rápida e  cirúrgica,  como várias das 

violências que tinham sido perpetradas anteriormente contra a Quarta República, é a transição 

que marca a coluna editorial do jornal O Estado de S. Paulo entre o sábado, dia seguinte a 

renúncia,  e o domingo. Os pudores que marcaram a busca por uma solução de aparência 

constitucional  para  o  impedimento  de  Goulart  da  edição  de  sábado  (MOMENTOS  DE 

APREENSÃO, 1961) cedem espaço para  o golpismo mais  aberto.  Para tanto,  é  utilizado 

como argumento para uma saída inconstitucional a alegação de que o “golpe de estado […] a 

11 de novembro [de 1955] anulou praticamente a Constituição nacional. Desse dia para cá, o 

Brasil  passou  a  viver  sob  governos  de  fato  que  não  seriam  senão  formalmente 
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constitucionais”.  Alertava  “que caso  prevaleça  a  solução  imposta  pela  Carta  mortalmente 

ferida em 11 de novembro [de 1955]”, a “posse do sr. João Goulart colocar-nos-ia em face de 

um conflito irredutível entre ele proprio e a maioria da Nação” e que “[c]omo se sabe, os 

fenômenos sociais são dotados de um tal poder de expansão, que não há indivíduos que se 

lhes possam opor ou deter. Contrariados em sua evolução natural, eles esmagam quaisquer 

forças que os pretendam sofrear”. Portanto, a “maturidade política do povo exige que não se 

procure dar  ao gravíssimo problema uma solução que,  suscetível  de satisfazer,  embora,  a 

dialética jurídica,  desdenhe, por outro lado, a realidade dos fatos” (A REALIDADE DOS 

FATOS, 1961).

O  desafio  maior  e  mais  consequente  à  escalada  golpista  capitaneada  pela  junta 

militar veio do sul, no mesmo dia em que o jornal da família Mesquita ameaçava que “não 

ha[veria] indivíduos que se lhes possam opor ou deter”. O governador do Rio Grande do Sul,  

Leonel  Brizola,  frente  ao  estado  de  sítio  virtual  que  vigorava  no  país,  requisitou  nesse 

domingo,  27  de  agosto,  os  equipamentos  da  Rádio  Guaíba  e  destacou  a  Brigada  Militar 

gaúcha para defender seus transmissores. A medida buscava superar a censura federal, que 

silenciara outras rádios que transmitiram pronunciamentos do governador gaúcho, e acabaria 

por  dar  início  à  Rede  da  Legalidade.  A mesma constitui-se  numa  campanha  radiofônica 

contando com mais de uma centena de emissoras que foi essencial para romper o véu de 

silêncio da censura e, para além do apoio ou vacilação de boa parte da grande mídia, levar 

vozes conclamando a resistir ao golpe pelo país afora. O dia, que começara com a prisão de 

Lott  ainda  na madrugada,  e  assistira  a  criação da Rede da Legalidade,  terminaria  com o 

anúncio  oficial  ao  país  do  veto  militar  à  Goulart  por  meio  do  presidente  da  UDN (OS 

MINISTROS  MILITARES  CONSIDERAM  JANGO  COMPROMETIDO  COM  O 

COMUNISMO, 1961). 

A resposta de Brizola se fez por meio de discurso histórico na manhã do dia seguinte. 

Em discurso transmitido diretamente dos porões do Palácio Piratini, Brizola denunciava não 

apenas o golpe como comunicações interceptadas da junta militar solicitando ao III Exército 

as medidas militares necessárias para dar fim a resistência de Brizola. O governador, frente a 

essas ameaças militares, anunciava, emocionado, sua disposição a resistir ao preço da própria 

vida e convocava a população gaúcha juntamente da Brigada Militar a se unir a resistência. 

Nas palavras de Brizola:

Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul! Não desejo sacrificar 
ninguém, mas venham para a frente deste Palácio, numa demonstração de protesto 
contra  essa  loucura  e  esse  desatino.  Venham,  e  se  eles  quiserem  cometer  essa 
chacina,  retirem-se, mas eu não me retirarei  e aqui ficarei  até o fim. Poderei  ser 
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esmagado. Poderei ser destruído. Poderei ser morto. Eu a minha esposa e muitos 
amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa. Ficará o nosso protesto, 
lavando a honra desta Nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que 
vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar.  
Que decolem os jatos! Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da 
fome  e  do  sacrifício  do  povo!  Joguem essas  armas  contra  este  povo.  Já  fomos 
dominados  pelos  trustes  e  monopólios  norte-americanos.  Estaremos  aqui  para 
morrer,  se  necessário.  Um dia,  nossos filhos e  irmãos farão a independência do 
nosso povo! Um abraço, meu povo querido! Se não puder falar mais, será porque 
não me foi possível! Todos sabem o que estou fazendo! Adeus, meu Rio Grande 
querido! Pode ser este, realmente, o nosso adeus! Mas aqui estaremos para cumprir 
o  nosso  dever.  (CAMPANHA  DA  LEGALIDADE:  BRIZOLA  CONVOCA  O 
POVO A RESISTIR AO GOLPE, 2011)

Frente  a  determinação  da  junta  militar  de  esmagar  militarmente  a  resistência,  o 

governador  gaúcho  havia  elevado  o  tom,  mobilizando  a  Brigada  Militar,  convocando  a 

população e mesmo distribuindo armas. É nesse cenário conflagrado que o comandante do III 

Exército, general Machado Lopes, adentrou, poucos momentos após o discurso de Brizola, no 

Palácio do Piratini cercado por uma massa popular para dialogar com o governador gaúcho. 

Da reunião, Machado Lopes sairia com o seguinte comunicado para os chefes de unidades do 

III Exército: “Comunico que, tendo recebido ordem do sr. ministro, intermédio general Geisel, 

que implicaria deflagrar guerra civil, declarei que não cumpriria e, a partir deste momento, e 

enquanto cmt do III Exército, só cumpriria ordens legais dentro da Constituição vigente. Gen 

Machado Lopes, cmt do III Exército” (SODRÉ, 2010, p. 453). A obstinada resistência popular 

encampada por Brizola demandaria repressão sangrenta com a qual Machado Lopes, após 

vacilação nas primeiras horas do dia ((SODRÉ, 2010, p. 451–453)), não estaria disposto a 

manchar seu nome. As Forças Armadas haviam rachado.

A postura de Brizola — convocando decididamente as massas populares a adentrar a 

arena política e enfrentar os ministros militares — demonstrava que os ventos da Revolução 

Cubana não apenas embalavam sonhos de um porvir diferente mas tornavam palpáveis as 

aspirações de impôr, no presente, inéditas derrotas às tradicionais elites latino-americanas e 

suas quarteladas. Afinal, pouca coisa parecia realmente fora de alcance quando temos em vista 

que, apenas quatro meses antes, Fidel e seus guajiros eletrizavam a América Latina ao impor 

humilhante  derrota  aos  Estados  Unidos  e  a  elite  radicada  em Miami  em  sua  fracassada 

aventura militar  na Baía dos Porcos.  É assim que,  ainda na primeira noite da crise,  já se 

erguiam cartazes com dizeres como “Constituição ou revolução” e “Lacerda no paredão” em 

frente  ao  Palácio  do Piratini  (EMOÇÃO EM TODO O PAÍS,  1961).  O exemplo  cubano 

também  reverberava  nas  palavras  de  Brizola,  cujo  mencionado  discurso,  pontuado  por 

denúncias ao imperialismo estadunidense, prometia, em caso de golpe, uma Sierra Maestra à 

brasileira, antevendo que “[n]as cidades do interior surgirão as guerrilhas para defesa da honra 
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e  dignidade”  (CAMPANHA  DA  LEGALIDADE:  BRIZOLA  CONVOCA  O  POVO  A 

RESISTIR AO GOLPE, 2011). A grande política estava definitivamente colocada na cena 

política brasileira mas dessa vez não se limitaria a tramas palacianas.

A cartada de Brizola transformou qualitativamente a disputa política e jogou o país 

sob a ameaça de uma guerra civil.  Ainda na noite daquela segunda-feira, 28 de agosto,  o 

tenente-coronel Mauro Borges, governador de Goiás, divulgaria duro manifesto alinhando-se 

à Brizola na defesa incondicional da Constituição e da posse de Goulart. Borges anunciava a 

disposição de usar de todos os meios à sua disposição e que contava com apoio militar local 

(GOVERNADOR DE GOIÁS  DEFENDE A CONSTITUIÇÃO,  1961).  Na  mesma  noite, 

apenas 200 quilômetros de Goiânia, o Congresso abria sessão expressamente convocada para 

tomar  nota  do  veto  dos  ministros  militares  a  Jango  (NO  CONGRESSO  O VETO  DAS 

FORÇAS ARMADAS A JANGO, 1961). A nota que chegava às mãos dos congressistas já 

chegava  velha,  o  veto  militar,  que  motivara  o  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo  a  declarar 

triunfantemente  que  “não  ha[veria]  indivíduos  que  se  lhes  possam  opor  ou  deter”  (A 

REALIDADE DOS FATOS, 1961), soava não apenas  incerto como tributário de um preço 

insuportavelmente alto.

É nesse contexto que assistimos à posição inicialmente omissa e vacilante da Folha 

de S. Paulo inclinar-se para uma condenação severa do veto a Goulart. O que não implica 

afirmar que o jornal  se alinhou resolutamente com as forças  políticas  que enfrentavam o 

golpe. É uma posição mais sutil que vale a pena explorar a título de compreender uma certa 

normalização dos dramáticos eventos pela qual atravessava o país por parte de setores da 

direita liberal que se diziam críticos aos ministros militares e que teria importante influência 

na narrativa hegemônica sobre a crise.

Mesmo distanciando-se de veículos como O Globo e a Tribuna da Imprensa, a Folha 

de S. Paulo não caracterizou aquela situação como um estado de sítio de facto nem o processo 

como um golpe em andamento. É assim que a capa de 29 de agosto acumula manchetes de 

atos  de  censura  à  rádios  (PROIBIDAS  TRANSMISSÕES  POLÍTICAS,  1961) e  jornais 

(APREENDIDA A EDIÇÃO DO “CORREIO DA MANHÃ”, 1961), repressão e prisões em 

massa  (O  DOPS  EFETUOU  ATÉ  ONTEM  CERCA DE  200  DETENÇÕES,  1961) mas 

esdruxulamente anuncia que a “Situação [é] normal em todo o país” (SITUAÇÃO NORMAL 

EM TODO O PAÍS, 1961) e, portanto, o grande evento a ser destacado seria o trâmite da 

questão pelo Congresso (DENTRO DE 48 HORAS A DECISÃO DO CONGRESSO SOBRE 

O VETO A JANGO, 1961) e  não  a  divisão  das  Forças  Armadas.  As  opções  editoriais  e 

políticas da capa, entretanto, não resistiriam ao editorial, que páginas a frente, era mais franco. 
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Brizola,  o  interlocutor  indesejado,  não  é  sequer  mencionado  no  editorial  (assim  como  a 

recente  adesão  do  governador  Mauro  Borges)  mas  a  sabida  adesão  do  III  Exército  ao 

governador gaúcho, que merecera apenas uma nota cética na capa  (DUVIDAS SOBRE A 

POSIÇÃO DO CMTE. DO III EXERCITO, 1961), era tratada inequivocadamente como o 

grande fato político. O editorial alertava aos ministros militares o erro de “negar-se-lhe posse, 

sob a alegação de perigos futuros, que jamais poderão ser tão graves quanto a violação da 

Constituição  e  dissensões  fatais,  nas  areas  civis  e  militares”.  E  revelando  a  gravidade  e 

urgência  da questão militar,  ausentes  na capa,  colocava que “[p]ode ser,  mesmo,  que,  ao 

circular  este  jornal,  o  país  já  esteja  correndo  sangue,  pois  os  acontecimentos  são 

imprevisíveis”.  Cuidadosamente,  porém,  o  editorial  não  caracteriza  os  ministros  militares 

como  golpistas  irresponsáveis  (assim  como  evitaria  apresentar  Brizola  como  a  grande 

liderança  política  da  luta  pela  legalidade).  Pelo  contrário,  o  editorial  aclara  que  embora 

“divergindo da atitude assumida pelos ministros militares, nem por isso lhes negamos boas 

intenções”  (NÃO BASTAM BOAS INTENÇÕES,  1961).  Previsivelmente,  a  alegação  de 

“boas intenções”, tal como nos editoriais golpistas de O Estado de S. Paulo  (MOMENTOS 

DE APREENSÃO, 1961) e O Globo (A RENÚNCIA, 1961), retomam a tese cara aos liberais 

conservadores daquele período de que as Forças Armadas agiam como desinteressado poder 

moderador. Para tanto, os editorialistas recorrem à imagem de uma tutela paternal sobre o 

Brasil exercida por uma instituição homogênea e sem ambições políticas. Uma imagem bem 

distante da realidade,  na qual os conflitos políticos “civis” rotineiramente cindiam o meio 

militar (como, por exemplo, a vitória de Lott sobre Heck e demais militares udenistas em 

1955 e a prisão de Lott naquele exato momento por parte desses mesmos militares).

O  bloqueio  militar  oposto  por  Brizola  às  pretensões  de  simples  veto  a  Goulart 

rapidamente erodiram as posições da junta militar e de seus aliados mais radicalizados no 

campo liberal conservador. Ainda na terça-feira, 29 de agosto, o governador udenista Carlos 

Lacerda, frente aos insistentes protestos populares, colocava que “[a]s Fôrças Armadas do 

Brasil decidiram defendê-lo da traição. Quem levantará contra eles a sua mão e a sua palavra? 

Temos o dever  de  ajudá-los  a  garantir  para  sempre,  a  liberdade  e  a  paz  entre  irmãos”  e 

anunciava sua abnegada colaboração dado que “[o] govêrno reprimirá a desordem com todos 

os meios ao seu alcance” (LACERDA, 1961). No dia seguinte, 30 de agosto, os ministros 

militares  ainda  divulgariam  novo  manifesto  mantendo  o  veto  a  Goulart  (MINISTROS 

MILITARES LANÇAM SEU MANIFESTO, 1961). Mas o descompasso com a realidade se 
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evidenciaria em poucas horas. Ainda no dia 30 caia a censura31 contra jornais na Guanabara de 

Lacerda (ACABOU A CENSURA NA GUANABARA, 1961) e na madrugada do dia 31 de 

agosto, o veto militar, apesar das ameaças, é derrotado no Congresso (CONGRESSO: 298 

VOTOS CONTRA 14 DECIDIRAM JANGO PRESIDENTE, 1961).

As seguidas e decisivas derrotas à reação liderada pela junta militar, alardeada como 

invencível por políticos como Lacerda (LACERDA, 1961) e jornais como O Estado de S. 

Paulo (A REALIDADE DOS FATOS, 1961), transformaram a disputa política. A demora na 

resolução do conflito favorecia a posição daqueles que defendiam a legalidade.  E mesmo 

jornais que insistiram na ficção de que as ações da junta militar conservadora eram ato de 

tutela desinteressada de uma corporação una  (NÃO BASTAM BOAS INTENÇÕES, 1961), 

admitiam a  “circunstancia  já  indisfarçavel,  de  que  aumenta  o  numero de  guarnições  que 

opinam pela posse do vice-presidente” (SOLUÇÃO HONROSA, 1961). A luta dos golpistas 

passava a ser uma luta contra o tempo em busca do “golpe possível”. É assim que as atenções 

da mídia conservadora vinculada à aventura militar se voltam para um legalismo sui generis, 

não voltado a cobrar da junta militar um comportamento legal, mas a exigir do Congresso que 

“legal”  e  “responsavelmente”  se  dobrasse  as  pretensões  que  a  junta  militar  não  tinha 

condições de implantar por si própria.

Dessa forma, se no primeiro dia da crise O Globo optou por direcionar seus apelos e 

confiança às Forças Armadas para resolver um assunto exclusivamente político, após o fator 

Brizola,  seus  apelos  foram redirecionados  ao  Congresso.  A bem da  verdade,  o  apelo  ao 

Congresso era mais uma denúncia de “crime contra o Brasil” devido ao fato de que “não se 

mostram os parlamentares muito resolvidos a pôr término ao impasse criado pela decisão do 

Exército, da Marinha e Aeronáutica”, solução que deveria garantir que “as Forças Armadas 

saiam deste episódio sem desprestígio” (CRIME CONTRA O BRASIL!, 1961). O paulista 

Estado de S. Paulo seguiu direção semelhante e anunciava que “[d]aqui por diante, cabe à 

maioria do Parlamento a responsabilidade pelo que possa acontecer”, mais especificamente, 

os culpados pelas “manobras impatrioticas” seriam os “membros dos dois partidos que foram 

o sustentaculo do Estado Novo” (A RESPONSABILIDADE DO PARLAMENTO, 1961), ou 

seja, o PDT do vice-presidente vetado e o PSD de Lott, candidato a presidente derrotado que 

se encontrava preso.

31A censura contra jornais impressos na Guanabara estava em vigor desde domingo (27 de agosto) e teve duro 
impacto em veículos como o Última Hora.. Apesar do fim da mesma ter sido anunciado oficialmente no dia 
30, ainda haveria episódios de censura importantes nos dias seguintes (NOVA VIOLÊNCIA ARMADA 
CONTRA ULTIMA HORA: CERCADO O JORNAL E APREENDIDA A EDIÇÃO!, 1961).
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A Folha  de S.  Paulo  se bem não embarcava  numa culpabilização do Congresso, 

estava bem distante da posição de jornais como o Última Hora. O periódico carioca, mesmo 

tendo  sofrido  duramente  com  a  censura,  assim  que  pôde,  engajou-se  animadamente  na 

resistência democrática, exaltando Porto Alegre como “[o] baluarte da legalidade [que] não se 

rende” (BALUARTE DA LEGALIDADE NÃO SE RENDE!, 1961) bem como a atuação de 

sindicatos e organizações estudantis, ao passo que recriminava as pretensões de tutela por 

“prepotentes” (ROMPIDO A BARREIRA DA CENSURA À IMPRENSA, 1961). O periódico 

paulista não se deixaria empolgar, migrando da omissão e vacilação das horas iniciais para 

uma  condenação  do  veto  que,  entretanto,  negava  o  protagonismo  de  Brizola  e  dos 

movimentos sociais e tinha preocupação expressa em poupar a junta militar ao passo que era 

menos generoso com seus críticos, apresentados como “inimigos das Forças Armadas [que] já 

lhes dirigem todos os vituperios” (PERSPECTIVA SOMBRIA, 1961). A apreciação oposta 

expressa  por  ambos  os  jornais  com  relação  aos  dois  lados  da  contenda,  em  si  mesmas 

marcadas  pela  preocupação  com  o  futuro  das  forças  com  as  quais  se  identificavam 

politicamente, não os impediu de enxergar algum tipo de solução avalizada pelo Congresso, 

ainda que ao arrepio da Constituição, como um mal menor naquela situação.

Formava-se uma grande frente política e midiática que diante do impasse militar, em 

nome  do  mal  menor,  passava  a  enxergar  com  simpatia  um  desfecho  chancelado  pelo 

Congresso.  Uma  frente  que  abarcava  desde  posições  que  flertaram  abertamente  com  o 

golpismo militar até aquelas que se alinharam com a resistência democrática. Naturalmente, a 

avaliação que faziam do parlamentarismo,  a  solução mais  ventilada,  albergava diferenças 

substanciais indo desde posturas que o consideravam insuficiente contra a ameaça vermelha32, 

passando por aqueles que o consideravam um ganho para o sistema político brasileiro ainda 

que parido em condições inadequadas33, até aqueles que o enxergavam como um casuísmo 

autoritário que deveria ser retirado do caminho assim que possível34.

É  nesse  clima  político  que  as  diferentes  forças  no  Congresso  encaminharam  o 

desfecho  da  crise  aberta  com a  renúncia  de  Quadros  no  dia  25  de  agosto.  Num trâmite 

relâmpago foi aprovado na madrugada de sábado, 2 de setembro, a Emenda Constitucional n.º 

4.  A mesma  instituía  o  parlamentarismo,  limitando  efetivamente  os  poderes  do  futuro 

32Como as posições de O Estado de S. Paulo (A RESPONSABILIDADE DO PARLAMENTO, 1961) e da 
Tribuna da Imprensa (PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961).

33Como a Folha de São Paulo (SOLUÇÃO HONROSA, 1961).
34Como o próprio presidente Goulart, que diante da situação imposta pela junta militar, aceitaria a solução mas 

logo após a posse daria início a uma batalha para antecipar o plebiscito sobre a continuidade do modelo 
parlamentarista.
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presidente João Goulart, e, convenientemente, previa a convocação de um plebiscito sobre a 

continuidade do modelo ao final do mandato de Goulart.

A votação  elástica,  com 233  votos  favoráveis  e  55  contra,  o  alívio  e  otimismo 

reinantes no discurso de figuras relevantes ao longo do espectro político — indo de expoentes 

udenistas ao próprio presidente petebista, João Goulart, de jornais da direita liberal, como a 

Folha  de São Paulo,  àqueles  vinculados ao nacional-desenvolvimentismo,  como o Última 

Hora  —  permitiu  a  consolidação  de  um  discurso  celebratório  da  astúcia  civil  que, 

sobrepujando radicalismos,  encontrou um pacto negociado dentro do Congresso para uma 

solução legal que garantiu a manutenção da Quarta República.

Na boca de Goulart, de postura extremamente cautelosa ao longo da crise, o discurso 

conciliador e normalizador da “solução parlamentarista” encontrava sua razão de ser devido à 

opção do presidente petebista por saídas que garantissem a posse com a menor conflitividade 

possível,  ainda  que  isso  implicasse  abrir  mão  do  poder  que  a  Constituição  de  1946, 

presidencialista, lhe garantia. O parlamentarismo, desnecessário dizer, ainda assim era visto 

como um entrave ao exercício legítimo de seu mandato e com sua posse iniciava-se a batalha 

para antecipar o plebiscito.

Às forças politicas vinculadas à direita do espectro político, o discurso celebratório e 

normalizador  atendia a  uma série  de interesses.  Era a  materialização do “golpe  possível” 

devido à  obstrução militar  levantada por  Brizola.  Embora não lograsse  evitar  a  posse  do 

desafeto  trabalhista,  a  solução  esvaziava  na  medida  do  possível  seu  poder.  Evitava  um 

desgaste ainda maior dos militares conservadores, que haviam se mostrado de grande valia 

nos enfrentamentos com o nacional-desenvolvimentismo ao longo da Quarta República, ao 

passo que isolava Brizola e lhe arrancava o brilho de uma vitória completa no caso da posse 

de Goulart ainda sob regime presidencialista (o que poderia granjear enorme e indesejado 

prestígio a um dos maiores nomes da ala esquerda do PTB). Por fim, a Emenda Constitucional 

n.º 4 ainda tinha o importante mérito de travestir a sequência de violências que amputava de 

forma casuística as prerrogativas do mandato de Goulart como um processo legal.

É assim que mesmo jornais da direita liberal que se mostraram avessos a embarcar na 

ruidosa e arrastada intervenção militar, se apressaram a chancelar a “solução parlamentar” e 

lhe  emprestar  ares  de  inquestionável  mostra  de  maturidade  republicana  e  democrática.  A 

Folha  de  S.  Paulo,  uma  das  vozes  mais  cautelosas  desse  campo,  em editorial  escrito  as 

vésperas da aprovação, por exemplo, argumenta que embora a referida solução se realizasse 

ao “preço de inicial e grave violação da Carta Magna”, a solução em si nada teria de golpe, 

grave coação ou violência contra o voto sob regime presidencialista dado a Goulart visto que 
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“procedendo como procedeu, o Congresso tão somente se viu constrangido a fazer às pressas 

o  que  há  tempo  desejaria  fazer  tranquilamente,  e  que  não  fizera  por  impedimento  do 

Executivo”. Dessa forma, a preocupação do jornal, dado sua confiança de que “o Congresso 

dará  conta  de  sua  missão”,  se  voltava  à  influência  negativa  de  Brizola.  É  assim que  os 

editorialistas alertavam para os riscos de Goulart “se deixar se levar pela belicosidade que 

domina o Rio Grande do Sul” e tentar “repelir o Ato Adicional, no momento mesmo da posse,  

ou logo depois, negando-lhe validade”. Goulart deveria manter-se “coerente com seu passado 

cordato”,  aceitar  “a  Constituição  reformada”  e  exercer  “o  mandato  nos  termos  do  novo 

regime” pois afinal de contas a crise apenas levou o Congresso “a fazer às pressas o que há 

tempo desejaria fazer tranquilamente” (SOLUÇÃO HONROSA, 1961).

Os  componentes  centrais  da  narrativa  conciliadora  e  celebratória  do  desfecho, 

especialmente aqueles caros à direita liberal do período, lograram plasmar-se na historiografia 

sobre  o  período.  Um  exemplo  influente  é  a  interpretação  de  Argelina  Figueiredo 

(FIGUEIREDO, 1993). É assim que a inesperada renúncia de Quadros levaria a uma crise 

deflagrada “pela recusa dos ministros militares”, “pertencentes à ‘linha dura’”, em reconhecer 

o direito de Goulart assumir a presidência. Tal intervenção encontraria grande resistência em 

toda a sociedade brasileira, “form[ando-se], dentro e fora do Parlamento, uma ampla coalizão, 

que visava a preservação das instituições democráticas” (FIGUEIREDO, 1993, p. 36). Uma 

coalizão que incluía “tanto os grupos esquerdistas e nacionalistas que apoiavam as reformas 

de  Goulart,  quanto  grupos  e  lideranças  conservadoras”  (FIGUEIREDO,  1993,  p.  38).  O 

desfecho longe de um golpe, teria sido uma “solução parlamentarista”, “resultado do sucesso 

de uma ampla coalização formada em torno de dois objetivos básicos: primeiro, impedir o 

golpe  tentado  pelos  ministros  militares  de  Quadros,  e,  segundo,  garantir  o  arcabouço 

institucional vigente”. “Os militares [, portanto,] ficaram isolados em sua tentativa de romper 

as normas institucionais” (FIGUEIREDO, 1993, p. 51). Entre os pressupostos da análise, uma 

compreensão rudemente formalista do desfecho e a sublimação dos entrelaçamentos entre a 

direita  militar  e  civil  ao  longo  de  toda  a  crise  em prol  de  uma contraposição  que  opõe 

binariamente  militares  (mais  especificamente  os  ministros  militares)  e  uma  “coalização 

democrática” eminentemente civil. O saldo do episódio seria uma vitória democrática de uma 

indistinta “sociedade civil” contra o intento dos ministros militares, a última grande vitória 

antes de 1964.

As  premissas  formalistas  do  discurso  celebratório  da  vitória  da  “solução 

parlamentarista”  sobre  um  golpe  militar,  entretanto,  não  resiste  ao  mais  leve  escrutínio, 

mesmo que inadvertidamente desconsiderássemos os (aqui abordados) longos dias de estado 
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de exceção que marcaram a tutela da junta militar desde a renúncia de Quadros — bem como 

o  apoio  de  importantes  atores  da  direita  civil  à  empreitada  —  e  nos  restringíssemos, 

arbitrariamente, apenas ao próprio dia da aprovação da Emenda Constitucional n.º 4. E, para 

tanto,  não  se  precisou  esperar  a  avassaladora  derrota  do  parlamentarismo  no  plebiscito 

realizado  no  primeiro  domingo  de  1963  (em  que  82%  se  manifestaram  a  favor  do 

presidencialismo  contra  apenas  18%  em  prol  do  parlamentarismo)  para  demonstrar  a 

fragilidade  daquilo  que  foi  alardeado  como  fruto  de  um  consenso  democraticamente 

alcançado. Paralelo a tese constrangedoramente frágil e interessada exposada pela Folha de S. 

Paulo, de que “o Congresso tão somente se viu constrangido a fazer às pressas o que há tempo 

desejaria  fazer  tranquilamente”  (SOLUÇÃO  HONROSA,  1961),  no  calor  do  processo, 

mesmo que abafadas, vozes se levantaram, dentro e fora do Parlamento, para denunciar a 

fragilidade da roupagem legal em que se travestia o golpe desferido contra a Constituição de 

1946 bem como o oportunismo daqueles que se albergavam sob o que Figueiredo chamou de 

¨coalização democrática”.

Na realidade, a única coalização que se bateu decididamente contra a violação da 

Constituição  de  1946  foi  aquela  liderada  por  Brizola  e  sua  Rede  da  Legalidade  e  cuja 

expressão no Congresso foi marcada por uma minoria parlamentar gravitando ao redor da 

parte majoritária do PSB e PTB. É justamente essa coalização democrática que foi excluída da 

chamada  “solução  parlamentar”,  arranjo  que  longe  de  evitar  a  ruptura  institucional  do 

argumento de Figueiredo, foi sua chancela.

Esse  fato  foi  incisivamente  denunciado  por  Almino  Afonso,  líder  petebista  na 

Câmara de Deputados, ainda durante a votação ocorrida às pressas na madrugada de sábado. 

Almino  Afonso  denunciava  que  a  aprovação  se  dava  “a  toque  de  caixa,  impedindo  a 

consciência das minorias de se manifestar, manietando-nos, apeiando-nos, a título de salvar a 

democracia,  num escárnio  à  própria  democracia”.  O  deputado  petebista  ressaltava  que  à 

margem da solução também ficou “a área que está deflagrada neste instante, o extremo Sul do 

País, o povo nas ruas, […], um governador que assumiu o comando civil de protesto […], 

todos justamente postos em defesa da Constituição Federal” (LÍDER DO PTB: EMENDA É 

“GOLPE BRANCO” NO PAÍS, 1961). No mesmo sentido, se pronunciaria Brizola por meio 

da Rede da Legalidade, acrescentando que “o Rio Grande do Sul desejava apenas o adiamento 

da decisão, a fim de que sua tramitação fôsse normal […]. Entretanto, os repetidos apelos 

dirigidos pelo seu Estado ao Congresso não foram atendidos”  (BRIZOLA: “CONGRESSO 

VOTOU SOB COAÇÃO DOS MILITARES”, 1961).
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Para além da marginalização da coalizão democrática na “solução parlamentar”, a 

própria  compreensão  do  desfecho  como  uma  saída  legislativa  que  evitou  uma  ruptura 

institucional  depende  de  um  entendimento  toscamente  formalista  do  ocorrido.  João 

Mangabeira e outros juristas denunciaram a inconstitucionalidade de uma votação feita “em 

pouco mais de 72 horas, de modo tumultuado, sem que os partidos pudessem tomar posição” 

e que sob o pretexto de “fazer emendas à Constituição” efetivamente “substitui[a] o regime” e 

“rasga[va]  a  Carta  Magna  atual”  (JURISTAS:  INCONSTITUCIONAL 

PARLAMENTARISMO, 1961). O deputado Almino Afonso, durante a votação, denunciou o 

trâmite relâmpago da profunda reforma constitucional desafiando “à maioria desta Casa […] 

que  ao  menos  conheça  o  que  vai  votar”.  O  petebista  acrescentava  ainda  que  o  sistema 

parlamentarista “nascerá ao desamparo total da opinião púbica” (LÍDER DO PTB: EMENDA 

É “GOLPE BRANCO” NO PAÍS, 1961). Brizola, mais enfático, denunciava que “a alteração 

do regime […] feita longe do povo que desconhece seu conteúdo” se dava sob “‘um estado de 

sítio de fato’, embora [esse] não tenha sido votado pela Câmara, e que nessas circunstâncias 

foi ilegal a reforma constitucional”  (BRIZOLA: “CONGRESSO VOTOU SOB COAÇÃO 

DOS MILITARES”, 1961).

De fato, o país ainda se encontrava sob inquestionável “estado de sítio de fato”. A 

censura vigorava em diversas paragens do país e se manteria para além daquele 2 de setembro 

em que se aprovou a Emenda Constitucional.  O Última Hora,  por exemplo,  noticiaria na 

segunda-feira, 4 de setembro, que apenas na noite de domingo, “precisamente às 21.25 horas, 

o Serviço de Censura da Guanabara distribuía nota oficial a todas as estações de rádio e TV, 

informando-as de que as autoridades competentes tinham mandado relaxar a censura que lhes 

fôra  imposta”  (RÁDIO  E  TV  FESTEJAM  A ABOLIÇÃO  DA CENSURA,  1961).  As 

violências e prisões arbitrárias ainda faziam suas vítimas país afora e mesmo o marechal Lott,  

uma das lideranças legalistas mais consequentes, apenas seria libertado em 9 de setembro, 

uma  semana  depois  da  votação.  A questão  militar  ainda  se  apresentava  como  elemento 

incontornável da conjuntura, o sul do país estava “com todas as comunicações suspensas” e 

era noticiado como “completo o isolamento do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, 

estando as tropas legalistas do III Exército e aquelas sob o comando da junta tensamente 

dispostas  naquela  região  (TODO  O  SUL ISOLADO:  TROPAS  TOMAM  POSIÇÃO  DE 

LADO A LADO, 1961). Por fim, a extorsão aberta exercida pela junta militar se evidenciaria 

ainda na humilhante negociação que o Congresso travou com a mesma sobre elementos tão 

básicos como as  garantias  de chegada em segurança à  Brasília  do futuro presidente João 

Goulart.  Negociação que seria feita  nos dias seguintes à aprovação do parlamentarismo e 
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ainda  reservaria  algumas  emoções  como  o  suposto  plano  de  interceptação  ou  mesmo 

derrubada  do  avião  de  Goulart  por  membros  da  Força  Aérea  Brasileira  via  “Operação 

Mosquito”, a denúncia realizada por lideranças políticas em Brasília agitou o debate público 

na terça-feira (“OPERAÇÃO MOSQUITO” NÃO FOI ALÉM DA GUERRA DE NERVOS, 

1961).

Dado o isolamento concreto dos grupos que efetivamente compunham uma “coalizão 

democrática”  na  confecção  da  “solução  parlamentarista”  e  a  fragilíssima  aparência  legal 

daquilo que representou, de fato, uma ruptura com a Constituição de 1946, cabe atentar-nos 

para a coalização que efetivamente construiu a referida solução. Nesse tocante, cabe dizer que 

faz pouco sentido a interpretação de Figueiredo de que o desfecho representaria o sucesso em 

“impedir  o  golpe  tentado  pelos  ministros  militares  de  Quadros”  e  que  os  “militares  [, 

portanto,]  ficaram  isolados  em  sua  tentativa  de  romper  as  normas  institucionais” 

(FIGUEIREDO, 1993, p. 51).

A interpretação de um golpe militar  tout court frustrado por um encaminhamento 

parlamentar carece de sentido, pois esse nunca foi objetivo dos ministros militares. Como 

colocado anteriormente,  os ministros militares e seus aliados civis  preferiam uma solução 

avalizada  pelo  Congresso,  com uma  aparência  institucional,  algo  mais  de  acordo  com a 

autoimagem de democratas liberais que cabia a direita brasileira no ambiente geopolítico da 

Guerra Fria. Preocupação que, diga-se de passagem, mantiveram inclusive no golpe de 1964, 

onde novamente o presidente da Câmara de Deputados, Raniere Mazzili, acabou por encenar 

o papel de autoridade constitucional no que se constituía de fato num processo golpista.

Tampouco faz sentido a afirmação de que os ministros militares ficaram isolados. 

Como a própria Figueiredo coloca:

Os ministros militares impuseram duas condições para a aceitação do Ato Adicional. 
Ambas  tinham  importantes  consequências  sobre  a  capacidade  do  Executivo  de 
ampliar  o  apoio  político  dentro  e  fora  do  Parlamento.  A primeira  se  referia  à 
faculdade do presidente de dissolver o Congresso e promover novas eleições. Essa 
característica do novo sistema preocupava especialmente os ministros militares. Eles 
marcaram uma reunião com o presidente em exercício, Mazzilli, para se certificarem 
de que Goulart seria impedido de exercer essa faculdade, cuja inclusão no rascunho 
da  emenda  consideravam  inaceitável.  Na  realidade,  porém,  embora  a  emenda 
garantisse  formalmente  ao  presidente  a  prerrogativa  de  dissolver  o  Congresso  e 
promover novas eleições a fim de aglutinar apoio para políticas governamentais, a 
utilização efetiva desse mecanismo não era permitida a Goulart, pois, de acordo com 
o Ato Adicional, todos os mandatos legislativos em curso estavam garantidos […]. A 
segunda medida, também talhada para as circunstâncias específicas da crise daquele 
momento, era a inclusão da vaga cláusula de “risco para a segurança nacional” entre 
as  condições  pelas  quais  se  poderia  pedir  o  impeachment  do  presidente. 
(FIGUEIREDO, 1993, p. 48–49)
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Os  ministros  militares,  portanto,  ao  invés  de  estarem  isolados  por  uma  suposta 

“coalizão democrática” que construiu a solução vencedora, fizeram parte da coalizão que, sob 

aparência legal, desfigurou a constituição de forma a esvaziar o poder que por direito cabia à 

Goulart. Esse arranjo de forças, portanto, não distava muito daquele que povoava a cabeça dos 

ministros militares no início da crise. O desejado veto a Goulart, entretanto, foi frustrado pelo 

sucesso  de  Brizola  em  dividir  as  Forças  Armadas,  sendo  o  parlamentarismo  o  “golpe 

possível” naquele cenário desfavorável.

A solução avalizada pela junta militar teve a aquiescência do Congresso pois atendia 

aos  interesses  das  duas  maiores  bancadas  parlamentares.  À  conservadora  UDN,  que  mal 

suportara  a  política  externa  independente  do  presidente  que  elegera,  o  esvaziamento  das 

atribuições presidenciais do trabalhista Goulart era uma conquista importante após a frustrante 

e inesperada renúncia de Quadros. É assim que os escrúpulos legalistas ficaram em segundo 

plano e a votação relâmpago da profunda reforma constitucional sob estado de sítio de facto 

não encontrou um singelo voto contrário entre os deputados do partido detentor da segunda 

maior  bancada  na  Câmara  de  Deputados.  Já  ao  PSD,  detentor  da  maior  bancada,  como 

colocado por Figueiredo, o pacto apresentava ganhos políticos presentes e futuros:

“[…]  sendo  o  partido  majoritário,  ele  desempenharia  um  papel  importante  na 
formação do gabinete. Seria, portanto, capaz de recuperar sua influência (perdida 
com a vitória de Quadros) sobre a administração central e as políticas do governo. 
Mas havia também um cálculo eleitoral: empossado presidente, Goulart, que poderia 
vir a ser um forte candidato presidencial em 1965, seria excluído da disputa daquela 
eleição.” (FIGUEIREDO, 1993, p. 47)

É assim que, apesar de algumas poucas defecções, os deputados do PSD votaram em 

peso pela  emenda parlamentarista,  sendo o partido premiado com o retorno casuístico ao 

Poder Executivo por meio da posse de Tancredo Neves como primeiro-ministro.

A intervenção golpista liderada pelos ministros militares, portanto, constitui-se num 

sucesso parcial.  Os ministros não objetivavam tomar para si o poder através de um golpe 

militar  tout court, sua intervenção foi uma reação à contingência representada pela renúncia 

de Quadros.  Eles desejavam encontrar uma solução negociada com as elites políticas que 

controlavam o Congresso  para  evitar  a  posse  de  Jango.  Nesse  movimento  não estiveram 

sozinhos, logrando o apoio de setores políticos conservadores (cuja maior expressão foi o 

governador  Carlos  Lacerda)  bem como de veículos  de comunicação importantes para sua 

cartada militar — uma aliança que, diga-se de passagem, não era inédita na Quarta República. 

O elemento decisivo para embaraçar a marcha golpista foi a mobilização popular e militar 
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liderada por Brizola. Apesar de Brizola ter tido sucesso em inviabilizar o veto a Goulart, os 

ministros militares tiveram êxito em golpear a Constituição de 1946 impondo o esvaziamento 

das atribuições de Goulart por meio do parlamentarismo. Essa solução longe de se alcançar 

por  meio  do  isolamento  dos  ministros  militares,  foi  efetivada  com a  participação  desses 

através de um arranjo golpista que acomodou os interesses dominantes no Congresso e isolou 

os parlamentares ligados à frente democrática liderada por Brizola.

A  conjunção  conservadora  em  prol  do  golpe  de  agosto-setembro  de  1961 

sobreviveria a troca dos ministros militares ocorrida com a posse de Goulart. O campo liberal 

conservador operou no contexto pós-golpe para consolidar seus frutos e não para desmantelá-

lo. É assim que o apelo inquestionavelmente democrático de realização em curto espaço de 

tempo  de  um  plebiscito  —  ventilado  por  petebistas  no  contexto  da  posse  de  Goulart  e 

novamente colocado por Lott ao sair da prisão (LOTT PROPÕE: PLEBISCITO DENTRO DE 

90 DIAS, 1961) — encontraria indiferença e mesmo oposição inclusive entre os veículos mais 

comedidos da direita liberal conservadora (tal como a Folha de S. Paulo (PLEBISCITO, MAS 

NÃO AGORA, 1961)).

O frágil discurso celebratório e conciliador com que se buscou normalizar o golpe e 

assentar algum terreno comum para os duros confrontos que viriam entre o campo nacional-

desenvolvimentista e a forças conservadoras não deve nos fazer subestimar o episódio.  A 

compreensão de seu desfecho como uma grande vitória democrática fruto de concertação das 

forças políticas nacionais, leitura interessada que ecoa até hoje nas ciências humanas, nos 

incapacita a compreender o ponto de inflexão que o evento representou. Ao invés de um duro 

revés  desfechado  pelas  forças  democráticas  ao  golpismo,  o  que  tivemos  é  um  golpe 

parcialmente  bem-sucedido  que  demonstrou  que  as  balizas  políticas  da  Quarta  República 

haviam sido definitivamente esgarçadas e abria-se passo para o tempo da grande política.

Embora Goulart estivesse preocupado em reduzir a conflitividade reinante visando 

garantir  condições  mínimas  para  sua  presidência,  vimos  como  Brizola  e  lideranças 

parlamentares  petebistas  denunciaram  a  violência  perpetrada  sob  a  fachada  da  “solução 

parlamentar”. No tocante à direita brasileira, os pudores liberais com que veículos como a 

Folha de São Paulo35 buscaram envernizar o golpe, dissimulam mais do que esclarecem o que 

representou o episódio e, principalmente, a nova etapa que se descortinava na vida política do 

país para o campo conservador. É no tom agressivo e inconformado dos veículos abertamente 

vinculados à aventura golpista que vemos mais transparentemente a questão.
35Como, por exemplo, no já referido editorial em que o parlamentarismo parido no golpe de 1961 é apresentado 

como mera antecipação de um movimento legislativo que naturalmente se desenharia (SOLUÇÃO 
HONROSA, 1961).
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O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo,  em editorial  na aurora do concerto 

“parlamentarismo com Jango”, criticou o Congresso por não ter seguido a posição das Forças 

Armadas e votado uma emenda na qual o vice-presidente deixaria de ser o substituto legal do 

presidente em caso de renúncia ou morte.  O veículo coloca que os  pudores legalistas  da 

solução parlamentarista (aceitos pela Folha de S. Paulo) não se justificariam dado que “[n]este 

momento o principio da defesa a todo o custo da letra expressa da Constituição já não pode 

ser invocado porque na aceitação da formula parlamentarista está implicita a violação desse 

mesmo princípio” (A RESPONSABILIDADE DO PARLAMENTO, 1961). Mais importante, 

o Congresso, em vez de resolver efetivamente a questão, adotava um “subterfúgio” dado que 

a  “reforma  que  modifica[va]  a  essencia  do  regime”  (A  RESPONSABILIDADE  DO 

PARLAMENTO, 1961) não lograva eliminar a capacidade de intervenção política de Goulart. 

Entre  os  pontos  considerados  problemáticos  pelo  jornal  estavam  que  o  parlamentarismo 

proposto facultaria  à  Goulart  a escolha do primeiro-ministro e  lhe “proporcionaria  […] o 

ensejo de dissolver o Parlamento toda vez que este não outorgasse ao chefe do Ministério 

designado  a  maioria  necessaria  para  governar”  (A  RESPONSABILIDADE  DO 

PARLAMENTO,  1961).  Por  fim,  o  editorial  alertava  que  devido  à  solução  ineficaz  do 

Congresso, o mesmo seria responsável se a marcha dos acontecimentos levassem “as Forças 

Armadas a assumirem o poder” (A RESPONSABILIDADE DO PARLAMENTO, 1961).

O  jornal  carioca  Tribuna  da  Imprensa  fez  semelhante  avaliação.  Reconhecia  a 

pertinência do veto militar ecoando as palavras do ministro da Guerra (DENYS: AGORA É 

ESCOLHER  COMUNISMO  OU  DEMOCRACIA,  1961) ao  colocar  que  “[o]  drama 

fundamental  do  Brasil  […]  é  o  da  opção  entre  a  democracia  e  o  comunismo” 

(PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961). Também não compartilhava dos pudores da 

Folha de S. Paulo pois reconhecia que a solução que se aprovava “a toque de caixa”, longe de  

“tão somente […] constrang[er o Congresso] a fazer às pressas o que há tempo desejaria fazer 

tranquilamente” (SOLUÇÃO HONROSA, 1961), “não pode ser confundid[a] com a reforma 

parlamentarista,  autêntica,  […]  para  qual  o  regime  deveria  preparar-se  gradualmente,  em 

tempos  mais  calmos”  (PARLAMENTARISMO EQUATORIAL,  1961).  A emenda  era  um 

casuísmo cuja “razão invocada é que, com a limitação dos podêres presidenciais […] o sr. 

João Goulart, vigiado e domesticado, transformado numa figura mais ou menos decorativa, 

não  oferecerá  à  Nação  nenhum  perigo  para  subverter  as  instituições  […]” 

(PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961).  Contudo, a solução seria ineficaz devido a 

manter prerrogativas importantes para Jango. Entre elas, é novamente apontada que a emenda 

discutida “assegura ao Sr. Goulart o direito de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar 
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novas  eleições  …  o  que  dá  uma  idéia  quase  cômica  de  sua  futura  fraqueza” 

(PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961).  Por fim, advertia  que a “meia-porção de 

solução” dava ilusão ao Congresso de “que está ganhando tempo, quando o está perdendo. 

Quanto mais tarde vier essa solução pior será para o Brasil e para o seu destino de País livre e 

democrático” (PARLAMENTARISMO EQUATORIAL, 1961).

Os editoriais  da Tribuna da Imprensa e de O Estado de S.  Paulo,  devido ao seu 

golpismo desavergonhado, tem o mérito de reconhecer a violência constitucional representada 

pela  “solução parlamentarista”  assim como de debater  às  claras  sua  eficiência  em conter 

Goulart. Um dos elementos que foram objeto de veto dos ministros militares, a capacidade de 

Goulart dissolver a Câmara de Deputados, por exemplo, também era objeto de preocupação 

de ambos os jornais. Os dois editoriais entendiam que devido a sua ineficiência, o arranjo 

parlamentarista longe de colocar a república nos trilhos, manteria em aberto o período de 

grande política e mesmo, segundo O Estado de S. Paulo, a possibilidade de um golpe militar  

iminente. Embora tal golpe militar não tenha se concretizado, ambos os jornais acertaram que 

a  solução arranjada  não foi  o  bastante  para  impedir  Jango de agir  na presidência,  o  que 

impeliria  a  direita  a um combate que extrapolaria  em muito a  política institucional.  Esse 

combate acabaria por tornar “correta”, de certa forma, a previsão de golpe militar por parte do 

jornal paulista, porém, não no prazo de horas e dias, mas de anos, não para evitar um governo 

Jango, mas para destruí-lo.

2.4 NESSE CLARO-ESCURO IRROMPEM OS MONSTROS

A compreensão  da  “solução  parlamentarista”  como  insuficiente  e  prenúncio  de 

tempos mais turbulentos,  abertos à grande política,  não foi mero produto de editorialistas 

conservadores despejando hipérboles em jornais de grande circulação devido à frustração com 

o fracasso do veto militar. Tampouco suas preocupações se limitavam aos movimentos de 

indivíduos como João Goulart  ou Brizola.  As placas tectônicas da sociedade brasileira  se 

moviam e qualquer observador arguto percebia as rachaduras na articulação de consenso e 

repressão que caracterizavam a república liberal democrática de 1946.

O  sindicalismo  brasileiro  durante  a  década  de  1950,  em  especial  no  governo 

Kubitschek, assistiu a uma multiplicação de encontros estaduais e nacionais sob o incentivo 

do próprio Goulart enquanto vice-presidente. Havia não apenas um aumento da organização 

em escala nacional mas também uma mudança de qualidade nas lideranças sindicais, produto 

tanto da revogação do “atestado ideológico” no segundo governo Vargas quanto da maior 
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proximidade de trabalhistas e comunistas em prol de uma agenda reformista e nacionalista. É 

fruto  desse  processo  de  progressiva  organização  e  lutas  que  assistiríamos  à  formação  de 

organizações como o Pacto de Unidade e Ação (PUA), criado em maio de 1961, e o Comando 

Geral  dos  Trabalhadores  (CGT),  criado em agosto  de 1962.  A PUA foi  uma organização 

intersindical de trabalhadores ferroviários, marítimos e portuários que haviam levado a cabo a 

dura  Greve  da  Paridade36 no  final  do  governo Kubitschek  e  que  poucos  meses  após  sua 

criação,  nunca  reconhecida  pelo  Ministério  do  Trabalho,  teria  atuação  importante  no 

movimento paredista contra o golpe de agosto de 1961. A continuidade das lutas e o processo 

de politização dos sindicatos levaria ainda a primeira  grande greve nacional,  ocorrida em 

julho de 1962, que representou a entrada politicamente organizada dos trabalhadores na luta 

pela composição do segundo gabinete parlamentar de Goulart. Em agosto, no mês seguinte à 

greve,  coroando  os  esforços  de  organização  política  do  sindicalismo  brasileiro,  diversas 

organizações  sindicais,  entre  elas  a  PUA,  fundariam a  CGT.  Nascida  com o objetivo  de 

coordenar  o  movimento  sindical  brasileiro,  a  CGT,  assim  como  a  PUA,  nunca  seria 

reconhecida pelo Ministério do Trabalho e seria desarticulada pelo golpe de 1964.

Os  camponeses,  normalmente  tidos  por  uma massa  sob  controle  das  oligarquias 

rurais e que foram postos à margem do projeto varguista (focado nos trabalhadores urbanos), 

tornaram-se uma força política incontornável em finais dos anos 1950 e inícios dos anos 1960. 

Ainda em 1955 surgiria o embrião das famosas Ligas Camponesas por obra dos camponeses 

do engenho Galileia, situado nas proximidades de Recife. Nos anos seguintes, em especial 

após a vitória representada pela desapropriação do engenho Galileia em 1959, as ocupações 

de terra se alastrariam pelos estados do Maranhão, Goiás, Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, Rio 

Grande  do  Sul,  etc.  A grande  liderança  das  Ligas  Camponesas  seria  Francisco  Julião, 

advogado e político do PSD, que se tornaria uma personalidade política de esquerda relevante 

num país assombrado pelo despertar político das massas rurais. Momento emblemático desse 

amadurecimento  político  foi  o  I  Congresso  Nacional  de  Lavradores  e  Trabalhadores  do 

Campo, ocorrido em Belo Horizonte em novembro de 1961, apenas dois meses após a crise de 

agosto-setembro.  Num caudal  de sucessos  recentes,  abarcando desde  a  desapropriação do 

engenho Galileia em 1959 à vitória da mobilização popular e militar de Brizola e mesmo a 

ambiciosa  lei  de  reforma agrária  aprovada na  Cuba  revolucionária  em maio  de  1959,  os 

sonhos de profundas reformas sociais ainda que a contragosto de um Congresso sob maioria 

36A Greve da Paridade ocorreu em novembro de 1960 tendo por demanda principal o combate à disparidade 
salarial entre funcionários públicos civis e militares. A greve, que durou apenas três dias, impôs transtornos ao 
sistema de transporte tendo sido decretada ilegal e os grevistas alvo de dura repressão governamental 
(KORNIS, 2010).
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conservadora e  desmoralizado por sua conivência golpista  se  expressaria  em faixas  como 

”Reforma agrária já. Reforma agrária na lei ou na marra” (BANDEIRA, 1978, p. 55).

A movimentação  dos  trabalhadores  do  campo  e  da  cidade,  os  ventos  da  Cuba 

revolucionária  e  suas  profundas  reformas sociais,  coroados pela  derrota  da truculência  da 

junta militar por uma coalizão popular sob a liderança de Brizola, traria as massas para o 

palco da política nacional e descortinariam um horizonte político bastante distinto daquele 

vivenciado  até  então.  A posse  de  Jango era  vista  como uma oportunidade  histórica  para 

romper com a  “camisa de força” que o arranjo político da República de 1946 representava 

para a participação das classes populares  e realizar profundas reformas sociais.  O próprio 

Jango  havia  se  pautado,  desde  fins  dos  anos  1950  (BANDEIRA,  1978,  p.  39–42),  pela 

necessidade de reformas estruturais para garantir a criação de um país moderno e justo, que 

deixasse para atrás as severas marcas de uma sociedade criada sob a égide do latifúndio, do 

atraso e da exclusão social.

Os  setores  médios  e  a  juventude,  principalmente  o  meio  estudantil,  não  ficou 

indiferente a esse cenário.  No campo progressista desses setores,  assistiríamos a um forte 

engajamento social, político e cultural. A UNE, por exemplo, havia demonstrado seu papel 

vanguardista ao se unir à resistência contra o golpe conservador desde a noite da renúncia de 

Quadros  e  chegou  a  transferir  sua  sede  para  Porto  Alegre,  transformada  em cidadela  da 

legalidade, durante a crise.

O  crítico  literário  Roberto  Schwarz,  em  escrito  de  1994  (SCHWARZ,  1999), 

descreve a atmosfera política e cultural que assistiu quando da posse e governo de Jango. 

Schwarz, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1960, recém-

completava 23 anos quando ocorreu a crise de agosto-setembro de 1961 e participou das lutas 

daquele momento como um intelectual de esquerda de formação “burguesa”.

Schwarz coloca que o engajamento do período possuía uma vibração democrática 

oriunda de um ambiente marcado pelo antifascismo europeu e o ascenso operário do pós-

guerra que desaguava no terceiro-mundismo dos anos 1960 (SCHWARZ, 1999, p. 172). Era 

um engajamento que tinha por coordenadas “a formação burguesa do intelectual, e, do outro 

lado,  uma  semi-exclusão  civil  e  cultural  dos  trabalhadores”  (SCHWARZ,  1999,  p.  172). 

Implícito  nesse engajamento,  estaria  uma “traição de  classe”,  o  uso “da cultura  burguesa 

contra o seu fundamento de privilégio” (SCHWARZ, 1999, p. 172). O engajamento, portanto, 

de intelectuais dos setores médios progressistas se daria numa espécie de “procuração tácita”, 

em que os  intelectuais  “traem” sua  classe e  buscam uma aliança com os  trabalhadores  e 

despossuídos, visando organizá-los para enfrentar o status quo.
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Essa  concepção  de  engajamento  “parecia  sob  medida  para  o  Brasil 

desenvolvimentista,  onde  as  aspirações  de  progresso  encontravam  a  barreira  das  formas 

arcaicas  de  propriedade  e  poder”  (SCHWARZ,  1999,  p.  172).  As  aspirações  de  amplas 

reformas sociais conjugadas com as expectativas oriundas de um governo reformista como o 

de Goulart (e que tinha na própria mobilização popular um dos elementos de pressão contra 

seus opositores conservadores) levou a que “[p]artes da intelectualidade mais desperta, em 

especial os estudantes, começa[ssem] uma verdadeira ‘ida ao povo’ e toma[ssem] o partido da 

reforma social profunda, fora dos planos governamentais. [Era uma mobilização que] somava 

os impulsos oficialistas e os subversivos” (SCHWARZ, 1999, p. 173–174).

A pujança cultural gerada por esse engajamento marcou a vida brasileira de tal forma 

que “não ser[ia] exagero dizer que de lá para cá boa parte da melhor produção em cinema, 

teatro,  música  popular  e  ensaísmo social  deveu o  impulso  à  quebra  meio  prática  e  meio 

imaginária das barreiras de classe, esboçada naqueles anos” (SCHWARZ, 1999, p. 174). Por 

fim, Roberto Schwarz, num ambiente marcado pela vitória das democracias liberais sob o 

Consenso de  Washington,  coloca  que  “[p]ara  o  professor  cinqüentão  de  hoje  não é  fácil 

explicar  aos  alunos  a  beleza  e  o  sopro  de  renovação  e  justiça  que  na  época  se  haviam 

associado à palavra democracia (e socialismo)” (SCHWARZ, 1999, p. 174).

Não é difícil constatar o equívoco de rotular o governo Jango como um dos auges do 

“populismo”  na  história  política  brasileira.  Populismo  aqui  entendido  como  sinônimo  de 

prática política demagógica com fins de manipular as classes populares para afirmação do 

poder pessoal do governante. Esse uso do termo se tornou cada vez mais comum a partir de 

finais  dos  anos  1940 na  mídia  conservadora  brasileira37 e,  embora  carregado de  diversas 

matizes, acabaria alcançando o meio universitário e tendo largo espaço no debate político e 

acadêmico brasileiro38. Jessé Souza é um dos que, com razão, apontam o sentido demofóbico 

do termo que tanto sucesso fez nos meios liberais conservadores (mas com influência mesmo 

em setores importantes da esquerda brasileira)39. Como coloca Jessé Souza, “a ideia que se 

37Exemplos do uso são encontrados em vários dos grandes jornais da época. Podemos apontar um artigo de O 
Estado de S. Paulo sobre Adhemar de Barros (GANGSTERS EM S. PAULO, 1947) e um editorial de O Globo 
contra Getúlio (OS DOIS CAMINHOS, 1949). 

38Para uma breve história do conceito populismo no meio acadêmico podemos ver o artigo de Angela de Castro 
Gomes (GOMES, 2001). O texto é escrito no clima político dos anos 1990 e é caudatário de uma perspectiva 
liberal sob os problemas do autoritarismo na sociedade brasileira. Talvez sua omissão mais problemática é o 
alegado objetivo de analisar a trajetória acadêmica do conceito populismo dissociado do uso nos embates 
políticos do período (GOMES, 2001, p. 21). É uma pretensão impossível dado que, ao contrário do que aponta 
a autora, não há o “deslizamento de uma retórica sociológica erudita para uma retórica política popular” 
(GOMES, 2001, p. 20), estando sua faceta política e analítica embrincadas desde o princípio (tendo seu uso na 
mídia conservadora, inclusive, precedido o impacto desse no meio acadêmico).

39Para uma reflexão de Jessé Souza acerca do papel que os conceitos de populismo e patrimonialismo exerceram 
na vida intelectual e política do país ver seu livro “A elite do atraso” (SOUZA, 2017). Uma omissão 
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quer  passar  aqui  por  conhecimento  válido é  a  de  que existem ‘classes  inteligentes’,  com 

consciência de seus interesses […] e as classes do povo, iletradas […] e que são facilmente 

iludidas por um líder carismático ardiloso” (SOUZA, 2017, p. 138). O epíteto, portanto, é 

arma  política  eficiente  para  tornar  suspeito  qualquer  político  com pretensões  reformistas 

visando o interesse das classes populares bem como para desqualificar a participação política 

popular como inerentemente propensa a manipulação por políticos matreiros. Algo que caiu 

como uma luva para o liberalismo oligárquico avesso a participação popular que caracteriza a 

direita liberal brasileira na Quarta República.

O  governo  Goulart  longe  de  representar  o  auge  do  “populismo”  implicou  num 

momento  único  em  que  convergiram  —  ainda  que  num  processo  tenso  e  marcado  por 

contradições — as aspirações reformistas do presidente petebista com uma inédita e vibrante 

ascensão política das classes populares e setores progressistas da classe média. Em vez de um 

líder político ardiloso a manipular uma massa ignorante e dócil, encontramos um presidente 

reformista que tem de andar na corda bamba entre a atuação política cada vez mais autônoma 

e assertiva das classes populares e a formidável resistência oposta por setores conservadores e 

importantes frações da elite econômica do país. Tanto a agenda de reformas sociais como o 

próprio  protagonismo das  classes  populares  excediam em muito  não apenas  as  premissas 

conservadoras da Quarta República como os desejos mesmo da pequena e média burguesia 

alinhados  com  o  trabalhismo  e  que  compunham  o  bloco  de  poder  nacional-

desenvolvimentista40. É assim que ao invés de ápice do “populismo”, Dreifuss, corretamente, 

aponta que sob o governo Jango assistiremos ao rompimento  “da convergência de  classe 

populista  tradicional,  assim  como  [de]  seu  marco  ideológico-institucional”  (DREIFUSS, 

1981, p. 131), ou seja, uma crise do bloco de poder que havia hegemonizado as instituições 

políticas da Quarta República até o momento. Crise de hegemonia que era ela mesma um 

produto da crise orgânica do bloco histórico populista41,  marcada pelas tensões entre uma 

importante da análise de Jessé Souza sobre o uso de populismo no debate político e acadêmico brasileiro é que 
vários dos elementos de sua análise não são exclusivos do cenário brasileiro mas ocorrem em diversas outras 
paragens. Para uma brevíssima reflexão em contexto global, ver o artigo de Prabhat Patnaik (2020).

40É nesse sentido que devemos compreender as denúncias nos grandes veículos de comunicação contra a 
“irresponsabilidade” de Jango. Como colocado por Dreifuss, “[e]le, o grande proprietário de terra e político 
formado dentro da tradição populista, foi condenado pela burguesia como traidor de sua classe” (DREIFUSS, 
1981, p. 141). Tal “traição” lembra aquela a que se filiava Schwarz quando refletia a postura desempenhada 
pelos intelectuais progressistas da classe média.

41“Populista“ aqui refere-se não à sua acepção hegemônica acima colocada, mas à compreensão da Quarta 
República utilizada por Dreifuss em moldes gramscianos por meio do conceito de bloco histórico. Tal bloco 
histórico refere-se ao estabelecimento em meados dos anos 1940 de um sistema político relativamente 
funcional sob a hegemonia da oligarquia e da burguesia industrial que através de uma mescla de coerção e 
consenso almejava incorporar de forma controlada setores das classes populares urbanas. Para uma reflexão 
relativa à Quarta República através dessa lente conceitual ver a seção “A república liberal democrática de 
1946” do presente capítulo.
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crescente  influência  política  das  classes  subalternas  dentro  do  bloco  nacional-

desenvolvimentista  e  o  descompasso  entre  o  crescente  poder  econômico  do  capital 

multinacional  e  associado  e  sua  dificuldade  em  incidir  politicamente  sobre  o  governo 

brasileiro42.

Momento crucial para a desestabilização do bloco histórico populista, portanto, foi a 

crise  de  agosto-setembro  de  1961  que  culminou  com  a  posse  de  Goulart  sob  regime 

parlamentarista. A compreensão da grave crise de hegemonia que representava a derrota do 

veto militar e a posse, ainda que sob o sistema parlamentarista, de Jango e a abertura daí 

decorrente para a grande política não se mostraria nem uma ilusão alarmista daqueles que 

assistiram com desgosto o desenlace da crise nem simplesmente um exercício de interpretação 

retrospectivo de indivíduos como Schwarz, mas seria fruto mesmo da avaliação de analistas 

contemporâneos alguns meses após a posse de Goulart.

A esse respeito vale a pena observar a reflexão tanto do líder udenista Carlos Lacerda 

quanto do cientista  político  Wanderley Guilherme dos  Santos.  Ambos,  em lados políticos 

opostos, se destacam por destoar da narrativa celebratória que cercou o golpismo pudico da 

“solução parlamentarista”. O golpe desferido à Goulart não havia sido suficiente, a situação 

estava perigosamente em aberto e os movimentos de força vistos na crise denotavam que os 

Para uma definição mais interessante de “populismo”, distante da chave demofóbica que caracteriza seu emprego 
no debate político pela direita liberal, podemos ver aquela colocada pelos historiadores Adriano Duarte e Paulo 
Fontes (DUARTE; FONTES, 2010). Aqui ao invés da compreensão reducionista do fenômeno como uma 
ideologia ou prática política demagógica, entende-se, tal qual Dreifuss, como um “sistema” político na qual as 
classes populares atuaram, ainda que em condições desfavoráveis, como atores incontornáveis. A orientar a 
mirada desses historiadores, no entanto, está não Gramsci, mas o britânico Edward Palmer Thompson. 
Vejamos a reflexão dos autores:
“De modo que, ao invés de tomá-lo como um fenômeno imposto de fora para dentro da classe, ou como uma 
ideologia, que implicaria a manipulação externa, ambos modos insatisfatórios de operar com conceitos 
históricos, parece adequado compreendê-lo como um sistema político. Ou seja, uma conjugação complexa e 
sofisticada de interesses e disputas entre atores desiguais, mas que não prescindia da reciprocidade e da 
negociação, na qual as classes populares estiveram presentes de forma decisiva” (DUARTE; FONTES, 2010, 
p. 117).

42Essa crise de hegemonia foi percebida na época por intelectuais vinculados ao bloco de poder multinacional e 
associado. Dreifuss faz comentários interessantes sobre o estudo realizado pelo escritório técnico CBP relativo 
às eleições de 1960 que seria publicado pelo IPES em 1962 (DREIFUSS, 1981, p. 137–140). Entre os 
elementos centrais do estudo constam a sub-representação do capital multinacional e associado frente os 
interesses oligárquico-industriais no sistema político, a fragmentação dos partidos de direita, o crescimento da 
esquerda tanto no âmbito parlamentar (através de organizações como o PTB e a Frente Parlamentar 
Nacionalista) assim como extraparlamentar bem como o potencial à esquerda do eleitorado recém-alfabetizado 
e analfabeto (que poderiam vir a participar do jogo eleitoral tanto pelas propostas de extensão do direito ao 
voto como pelo método de alfabetização de Paulo Freire). O estudo constatava ainda que o ascenso das classes 
subalternas lograva flanquear as estruturas autoritário-corporativas da Quarta República, mas que esse se 
expressava em termos principalmente sindicais. É o salto qualitativo da atuação das classes populares nesse 
início dos anos 1960, se organizando abertamente em prol de uma agenda política nacional, que levaria o 
embaixador estadunidense, Lincoln Gordon, a denunciar, em palestra na ESG realizada em 1962, a “agressão 
interna” de “maiorias organizadas” (DREIFUSS, 1981, p. 140).
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conflitos políticos tomavam novo vulto, superando em muito os marcos constitucionais da 

Quarta República.

É esse o tom do texto que estamparia toda a capa do jornal Tribuna da Imprensa na 

segunda-feira de 29 de janeiro de 1962 (LACERDA, 1962). Em um verdadeiro manifesto, o 

governador Carlos Lacerda se pronunciava publicamente sobre assunto tratado em reunião 

com a cúpula udenista na sexta-feira passada e cujos rumores ganhavam o debate público. No 

manifesto, Lacerda, que apoiara a junta militar, escancara o casuísmo e fracasso da “solução 

parlamentarista”.  Seus autores,  a “pretexto de evitar uma guerra civil  que existiu mais na 

propaganda […], montaram em 72 horas um regime que surgiu como uma ação-entre-amigos 

e vive exclusivamente do mêdo que todos têm de que não haja nada para pôr no lugar”. Entre 

os  problemas  da  referida  solução  está  que  o  parlamentarismo  fracassou  em  golpear 

efetivamente  Goulart,  dado  que  “o  poder  de  atrapalhar  […]  ficou  em  suas  mãos”.  O 

governador udenista não poupou críticas à postura pudorenta do próprio partido diante do 

evidente fracasso, colocando que “a UDN, a pretexto de defender o regime, monta guarda a 

um defunto”.  Por  fim,  Lacerda  coloca  que  ante  a  ameaça  inaceitável  de  uma “república 

popular” e da “agitação em torno de reformas que ninguém define” se fazia necessário um 

governo “forte” “antidemagógico” capaz de “alijar os comunistas e isolá-los […] dos postos 

de orientação e administração” e que para tanto seria “indispensável que as Fôrças Armadas 

sejam participantes, como fiadoras”. Assim, Lacerda, entendendo o fiasco do golpe de 1961, 

apelava  às  forças  conservadoras,  à  “todos  os  cidadãos  que  têm  meios  de  influir”,  que 

envidassem esforços para concretizar um governo “forte” por suas próprias mãos antes que se 

fizesse  necessário  o  recurso  desesperado  a  uma  “ditadura  militar”,  um  expediente  de 

indesejáveis contornos bonapartistas. Essa era a sua solução para o dilema apresentado no 

título:  “Há outra  saída para  a  crise  brasileira? DITADURA MILITAR OU ‘REPÚBLICA 

POPULAR’” (LACERDA, 1962).

No outro  lado  do espectro  político,  Wanderley  Guilherme dos  Santos,  então  um 

jovem de 26 anos, graduado em Filosofia, reagiu ao manifesto de Lacerda através de um 

longo  artigo  com  uma  reflexão  que  se  tornaria  famosa  por  colocar  de  forma  clara  a 

virtualidade do golpe que encerraria a Quarta República em 1964 (SANTOS, 1962)  43.  O 

texto, escrito em fevereiro de 1962, também compreendia que a posse de Goulart não marcava 

43O artigo foi publicado em 1962 na quinta edição da coleção “Cadernos do Povo Brasileiro”. A coleção foi 
promovida pelo ISEB, editada pela Civilização Brasileira e contou com a participação do Centro Popular de 
Cultura (CPC) vinculado à UNE. A referida coleção desempenhou importante papel como instrumento no 
debate movido pelo campo nacional-desenvolvimentista em torno da agenda política de amplas reformas que 
agitava a sociedade brasileira.



97

o fim da crise pois “a trama golpista permanece armada” (SANTOS, 1962, p. 9). Ao invés do 

discurso triunfalista de uma suposta frente democrática (abarcando de trabalhistas a udenistas) 

a isolar um pronunciamiento de generais exaltados, outra quartelada perdida no tempo, Santos 

compreendia que a ameaça “não resulta da paranóia de alguns grupos de indivíduos, civis ou 

militares, mas da situação social brasileira […] que conduz a minoria privilegiada do País a 

êsse tipo de comportamento”(SANTOS, 1962, p. 9). Para além de não guardar ilusões quanto 

ao caráter golpista da direita liberal  brasileira e a ameaça que continuava a pairar, Santos 

também criticava a rigidez interpretativa da esquerda que a levava a identificar golpes como 

um  fenômeno  estritamente  militar  (SANTOS,  1962,  p.  26).  Santos  alertava  para  a 

dinamicidade da conjuntura política e a plasticidade na qual golpes tomam forma: “A […] 

forma sob a qual se executa [o golpe], seu alcance e profundidade, não estão determinados a 

priori,  mas  são  definidos  pelas  necessidades  objetivas  sentidas  pela  minoria  dominante” 

(SANTOS, 1962, p. 31). Embora considerasse o golpe militar como uma das virtualidades 

existentes, Santos avaliava que a recente derrota da junta militar evidenciava a dificuldade dos 

setores golpistas em arrastar as Forças Armadas e a classe média para aventuras militares 

(SANTOS, 1962, p. 54–58) e que a solução seria inconveniente, em âmbito internacional, ao 

discurso do bloco capitalista como campeão da liberdade contra o “totalitarismo vermelho” 

(SANTOS, 1962, p. 35–41). As atenções de Santos, se voltavam, portanto, para a solução 

golpista  representada  pela  proposta  de  governo  “forte”  então  defendida  pelo  expoente 

conservador Carlos Lacerda. Santos se preocupava com o apelo que a proposta poderia ter 

num  ambiente  conturbado,  marcado  pela  ascensão  das  lutas  sociais  e  a  campanha  de 

desestabilização ativa movida por setores da oposição conservadora visando maturar cenários 

golpistas. Nesse ambiente, poderia tornar-se atrativo um governo de força, que em nome de 

resolver os problemas nacionais, relegasse os partidos (tidos como inaptos e fisiológicos) e 

reprimisse as lutas sociais (apontadas como desagregadoras).  Santos alertava: “[c]olocar o 

povo na ilegalidade, eis o que significa, na essência, a ditadura do govêrno forte […]. Todos 

os problemas, sob tal ditadura, são transportados da praça pública para a área privada dos 

bastidores políticos” (SANTOS, 1962, p. 68). Santos inclusive alertava que “[u]m golpe dessa 

natureza pode ser executado sem haver necessidade de alterar muita coisa na aparência do 

sistema vigente. É possível até que o golpe seja dado sem ser necessário mudar o atual chefe 

do govêrno” (SANTOS, 1962, p. 92–93) 44. Por fim, Wanderley Santos alertava que o sucesso 

44Tal possibilidade, diante de um presidente cada vez mais acossado por um poderoso bloco de direita lastreado 
no capital multinacional e associado e contando com apoio estadunidense, seria um componente importante na 
desconfiança de setores mais à esquerda durante o agravamento da crise nos meses finais do governo Goulart. 
O momento mais emblemático dessa desconfiança foi o posicionamento crítico de parte significativa da 
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em conter  as  diferentes  virtualidades  golpistas  dependeria  da  capacidade  da  esquerda  em 

ampliar sua capacidade de organizar as massas em prol de sua agenda reformista (SANTOS, 

1962, p. 82–86) ao passo em que lograsse evitar que a reação direitista atraísse o “centro” 

político para soluções golpistas (SANTOS, 1962, p. 87–94). O cerne desse centro político em 

disputa seria composto pelos setores da burguesia, da classe média e das Forças Armadas que 

não se alinharam ao golpe na crise de 1961 (SANTOS, 1962, p. 87).

De fato,  o período da grande política estava em aberto e o desfecho da crise  de 

agosto-setembro  de  1961  não  permitia  ilusões.  Guilherme  dos  Santos,  em seu  artigo  na 

coleção “Cadernos do Povo Brasileiro”, expressava a compreensão de boa parte da esquerda 

quando alertava que “a trama golpista permanece armada” (SANTOS, 1962, p. 9) e que tanto 

a resistência aos golpistas quanto a concretização de profundas reformas sociais dependeria 

do aprofundamento da mobilização popular. No outro lado do espectro político, a perspectiva 

de  um  governo  reformista  amparado  em  níveis  inéditos  de  mobilização  popular  e  cujo 

nacionalismo  chocava-se  com  os  Estados  Unidos,  líder  do  “mundo  livre”,  era  uma 

possibilidade inaceitável, proscrita sobre a alcunha pejorativa de “república popular”, produto 

de demagogia e infiltração “comunista”, para ficar nas palavras de Lacerda (mas que eram 

parte do léxico comum na imprensa liberal conservadora). O exercício do Poder Executivo 

por Jango, longe de simplesmente significar o cumprimento da Constituição,  era tido aos 

olhos dos setores conservadores como o próprio rompimento das premissas do regime de 

1946.

O que Lacerda  aclarava em seu manifesto  é  que a  democracia  liberal  da Quarta 

República falhara em manter a esquerda, os vermelhos, do lado de fora. A proscrição do PCB 

não  fora  suficiente.  O  PTB,  pensado  no  projeto  varguista  como  dique  de  contenção  à 

influência comunista nas massas trabalhadoras, havia se transformado em importante aliado 

dos comunistas. Processo esse ocorrido sob a presidência partidária de Goulart. Nada mais 

natural  que  o  presidente  do  PTB,  agora  presidente  da  República,  fosse  visto  com 

desconfiança. Segundo o ponto de vista conservador, o governo não era mais uma fortaleza 

contra a perigo vermelho, cabendo agora à própria cidadania zelar contra essa ameaça ainda 

que ao custo de enfrentar seu próprio governo. O imprevisto governo Goulart deveria ser 

vigiado pela cidadania e tutelado pelos militares, à imprensa alinhada com o mundo livre e 

democrático caberia denunciar suas políticas irresponsáveis e cumplicidade com a infiltração 

comunista. Caso tudo mais fracassasse, Lacerda advertira claramente, ainda em janeiro de 

esquerda ao pedido de Estado de Sítio por Goulart em outubro de 1963.
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1962,  o  risco  das  Forças  Armadas  irromperem  novamente  na  cena  política  a  favor  dos 

conservadores: o golpe militar.

Essa  compreensão aguda de  rompimento  das  premissas  conservadoras  da  Quarta 

República liderada pelo próprio Poder  Executivo deu início a uma ampla mobilização da 

direita cuja virulência anticomunista levaria o historiador Patto Sá Motta a denominá-la como 

o  “segundo grande surto  anticomunista”  (MOTTA,  2002,  p.  231)  (superando o  primeiro, 

ocorrido na véspera do golpe de 1937). É um período em que o convite à grande política no 

campo  conservador  não  estaria  mais  restrito  às  confabulações  que  orbitavam  grandes 

empresários, políticos udenistas como Lacerda e militares da ESG. O combate aos vermelhos 

seria  dado  nos  espaços  públicos,  nos  locais  de  estudo e  trabalho,  e  envolveria  militares, 

políticos, empresários mas também donas de casa, estudantes e trabalhadores.

A organizações anticomunistas tradicionais como a Cruzada Nacionalista — fundada 

em 1952 e cujo líder, almirante Penna Botto, provavelmente foi o personagem anticomunista 

mais proeminente na década de 1950 (MOTTA, 2002, p. 143) —, se somariam uma miríade 

de organizações, muitas efêmeras, em diversos meios como o empresarial,  estudantil  e de 

mulheres. No meio empresarial, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), fundado no 

início  de  1962,  conjuntamente  com o  Instituto  Brasileiro  de  Ação  Democrática  (IBAD), 

fundado  em  1959,  teve  papel  fundamental  na  desestabilização  e  derrocada  do  governo 

Goulart.  No  meio  estudantil,  emergiram  organizações  como  o  Grupo  de  Ação  Patriótica 

(GAP),  cujo líder,  Aristóteles Drummond, teria  cobertura privilegiada em órgãos como O 

Globo e os Diários Associados (ABREU et al., 2010b). No tocante às organizações femininas, 

assistiríamos a um grande números dessas. Algumas de grande visibilidade como a Campanha 

da Mulher pela Democracia (CAMDE), fundada em inícios de 1962 e uma das organizadoras 

das famosas Marchas da Família com Deus Pela Liberdade, mas muitas efêmeras. Entre essas 

organizações podemos listar a Liga Feminina Anticomunista45, União Cívica Feminina (UCF - 

São Paulo), Movimento de Arregimentação Feminina (MAF - São Paulo), Liga da Mulher 

Democrática (LIMDE - Minas Gerais), Ação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG - Rio 

Grande do Sul) e a Cruzada Democrática Feminina (CDF – Pernambuco) (MOTTA, 2002, p. 

241).

O calor das polêmicas políticas, que em outras circunstâncias se dissiparia entre um 

gole e outro de café durante a leitura do editorial do dia, alcançava facilmente as ruas e seus 

autores e patrocinadores sabiam disso e o empregavam. Era a busca da direita pelo “centro 

45Criada em fins de 1961, veremos, mais adiante, a Liga Feminina Anticomunista organizar protestos contra o 
governo Goulart na cidade do Rio de Janeiro na sequência do reatamento diplomático com a União Soviética.
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político”  temida  e  denunciada  por  Wanderley  Guilherme  dos  Santos.  A interação  e  o 

entrelaçamento mútuo desses esforços, que fez uso de uma verdadeira campanha de pânico 

moral  usando-se  do  anticomunismo  e  de  valores  religiosos,  borraram  as  linhas  que 

pretensamente  separam  o  editorialista  liberal-democrata  do  militar  ultraconservador  e  o 

valentão da esquina e é apenas retrospectiva, artificial e pudicamente que se pode separá-los. 

Separação  que  acaba  por  higienizar  o  passado  de  importantes  atores  políticos 

autodenominados liberais democratas ao preço de tornar a emergência da violência política e 

do terrorismo de direita uma explosão de intolerância inexplicável, ação excepcional de uma 

minoria deslocada da esfera de debate político socialmente aceita e que dessa forma acabava 

por agredir toda a sociedade civil46.

Essa  confluência  explosiva  se  torna  mais  visível  nos  momentos  mais  agudos  do 

embate  político,  que  é  quando  vemos  mais  claramente  essa  mobilização  transbordar  dos 

editoriais de grandes jornais e das campanhas de organizações políticas e alcançar as ruas. 

Nos centraremos em dois momentos importantes de agitação direitista: aquele que se seguiu a 

posse de Jango e assistiu ao surgimento do terrorismo de direita no Brasil e os conturbados 

meses que precederam sua queda.

O primeiro grande episódio da campanha por corações e mentes buscando cercear o 

governo Goulart se deu, previsivelmente, devido à continuidade da PEI. A Política Externa 

Independente lançada pelo governo Quadros era um ponto que aflorava as sensibilidades dos 

setores  conservadores  da  opinião  pública.  A  PEI  havia  sido  o  estopim  da  crise  que 

desembocou na renúncia de Jânio Quadros. E isso levando-se em conta que Quadros foi eleito 

com o apoio da UDN e mal tivera tempo de levar a referida política do plano discursivo para 

o prático. A continuidade da mesma, deslizando do plano discursivo para o prático, sob um 

governo de signo esquerdizante, apresentava um óbvio potencial para mobilizar a base social 

conservadora, sensibilizar a opinião pública e constranger o governo Goulart.

É assim que as bancas amanheceriam no dia 24 de novembro de 1961 noticiando um 

ultraje ao país: o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética. O 

46Sintomático dessa postura são que os poucos trabalhos dedicados à extrema-direita tendem a abordar 
estritamente as ações atribuídas ao grupo em questão e não o contexto mais amplo em que se dão e o 
entrelaçamento do grupo e suas ações com o restante das forças políticas. As duas dissertações existentes sobre 
o CCC, por exemplo, apenas mencionam suas primeiras ações em 1963 – 1964 sem contextualizá-las no 
quadro mais amplo de agressiva mobilização conservadora (em que, na ocasião, o CCC era apenas mais um 
entre outros grupos a protagonizar distúrbios). Ilustrativo desse tipo de abordagem, que desloca o fenômeno de 
seu contexto, é a consideração de Clarissa Brasil de que o CCC teria por “objetivo […] disseminar o terror, o 
medo, não apenas ao alvo atingido, mas a toda a sociedade” (BRASIL, 2010, p. 18–19), esse, por meio do 
terrorismo, almejaria “frear […] o comportamento de toda uma geração” (BRASIL, 2010, p. 86). Aqui, o CCC 
perde sua inserção na direita brasileira do período e vira um ator externo que agride a toda uma indistinta 
sociedade civil.
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reatamento, quatorze anos após o rompimento das relações (ocorrido em 1947, mesmo ano da 

cassação do registro eleitoral do PCB), foi apresentado na capa de importantes jornais como 

um  evento  disruptivo  que  causou,  segundo  O  Globo,  “repulsa  e  agitação  na  Câmara” 

(REPULSA E AGITAÇÃO NA CÂMARA AO ANÚNCIO DO REATAMENTO COM A 

URSS,  1961a) além  de  ser  uma  grave  afronta  a  memória  dos  mortos  da  “Intentona 

Comunista”  de  1935  na  véspera  dessa  efeméride  (ESTRANHA  FORMA  DE 

REVERENCIAR AS VÍTIMAS DO COMUNISMO EM 35, 1961), já o Tribuna da Imprensa 

destacaria  que  o  ato  “provoca  a  indignação  geral:  [uma]  ‘bofetada  na  Igreja’” 

(REATAMENTO PROVOCA INDIGNAÇÃO GERAL: “BOFETADA NA IGREJA”, 1961).

Na realidade, o reatamento com a União Soviética distou muito de ser um evento 

disruptivo  que  chocou  o  Congresso  e  tampouco  foi  pensado  como  uma  concessão  ao 

“comunismo internacional” ou afronta aos mortos da “Intentona”. A medida era esperada e 

contava  mesmo  com  o  apoio  de  diversos  políticos  direitistas.  Esperava-se  que  o  Brasil 

expandisse  suas  possibilidades  comerciais  através  do  estabelecimento  de  relações 

diplomáticas para além da órbita de influência estadunidense.

O governo Goulart, como noticiado pelo próprio O Globo, “encontrou [os trâmites] 

em fase adiantada, iniciados no governo anterior” (REPULSA E AGITAÇÃO NA CÂMARA 

AO  ANÚNCIO  DO  REATAMENTO  COM  A  URSS,  1961b).  Segundo  O  Globo,  “o 

reatamento era, como se sabe, ponto pacífico” no Conselho de Ministros e a surpresa se deu 

mais  devido ao fato de “os  responsáveis  pela  divulgação do govêrno” assegurarem ainda 

“depois do meio-dia [de 23 de novembro] […] que o reatamento só viria na próxima semana” 

(ESTRANHA MANEIRA DE REVERENCIAR AS VÍTIMAS DO COMUNISMO EM 1935, 

1961). O reatamento, contudo, foi oficializado naquela tarde. O apoio foi externado mesmo 

pelo  deputado  federal  Menezes  Côrtes,  líder  da  UDN,  que  aclarava:  “A nossa  posição 

continua a ser a favor do reatamento […], numa demonstração inequívoca de que somos uma 

nação soberana,  que não teme manter relações diplomáticas, ainda que sejam com nações 

dominadas  por  uma  ideologia  que  combatemos”  (ESTRANHA  MANEIRA  DE 

REVERENCIAR AS VÍTIMAS DO COMUNISMO EM 1935, 1961).

Veículos como O Globo, a Tribuna da Imprensa e O Estado de S. Paulo (O BRASIL 

E  A RUSSIA BOLCHEVISTA,  1961),  portanto,  não  se  limitaram a  reverberar  o  debate 

político existente na direita brasileira, mas endossaram as posições mais radicais existentes na 

mesma. A desqualificação dos proponentes da PEI e mesmo a interdição do debate político 

eram feitos novamente apelando-se para o pânico moral ao redor do anticomunismo e dos 

valores  cristãos.  Como  colocado  rudemente  pelo  editorial  de  O  Estado  de  S.  Paulo,  o 
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“Brasil[…]  não  é  o  que  pretende  dele  fazer  a  coorte  dos  comunistas  e  dos  desajustados 

mentais. O Brasil é fundamentalmente cristão e democratico […]” (O BRASIL E A RUSSIA 

BOLCHEVISTA, 1961).

A proximidade do reatamento,  23 de novembro,  com o aniversário da “Intentona 

Comunista” de 1935, 27 de novembro, gerou uma oportunidade que não seria desperdiçada 

nessa  campanha  midiática  contra  o  governo  trabalhista.  Cabe  ressaltar,  entretanto,  que  a 

exploração política do aniversário da “Intentona” era algo tão óbvio que não foi resultado de 

engenhosa elaboração midiática de alguma redação conservadora mas anunciada ainda em 

uma das primeiras intervenções na Câmara de Deputados após o ministro San Tiago Dantas 

anunciar  o  reatamento.  Foi  o  deputado Abel  Rafael  (PRP – MG) que  deu a  senha.  Num 

discurso com referências ao cristianismo e a  leyenda negra da “Intentona”47, anunciou que 

havia sido convidado para um “Te Deum” no Palácio do Planalto por ocasião do Dia de Ação 

de Graças naquele 23 de novembro mas que foi surpreendido com a notícia do reatamento. A 

conclusão a que se podia chegar, segundo o deputado Abel Rafael, é que o presidente Goulart 

acendia  uma  vela  a  Deus  e  outra  ao  Diabo.  O  deputado  encerraria  perguntando, 

provocativamente,  se João Goulart,  Tancredo Neves e San Tiago Dantas compareceriam à 

homenagem  oficial  às  vítimas  da  “Intentona”  ocorrida  anualmente  no  Rio  de  Janeiro 

(REPULSA E AGITAÇÃO NA CÂMARA AO ANÚNCIO DO REATAMENTO COM A 

URSS, 1961b). O alinhamento dos referidos veículos de imprensa era tal que não apenas os 

elementos  discursivos  mas mesmo as  manchetes  eram transcrições  das  intervenções  mais 

agressivas ocorridas no meio parlamentar por ocasião do reatamento. É assim que uma das 

chamadas mais estridentes da capa de “O Globo”, “Estranha forma de reverenciar as vítimas 

do  comunismo  em  35”  (ESTRANHA FORMA DE  REVERENCIAR  AS  VÍTIMAS  DO 

COMUNISMO EM 35,  1961),  foi,  na  realidade,  enunciada  por  Danilo  da  Cunha Nunes, 

deputado estadual da Guanabara e secretário da Agricultura do incendiário governador Carlos 

Lacerda:  “É  a  maneira  mais  estranha  de  comemorar  o  27  de  novembro”  (ESTRANHA 

MANEIRA DE REVERENCIAR AS VÍTIMAS DO COMUNISMO EM 1935,  1961).  A 

barulhenta  conjunção  das  forças  conservadoras  que  haviam  mais  desavergonhadamente 

47Para mais informações sobre a criação de uma leyenda negra ao redor dos levantes promovidos pela Aliança 
Nacional Libertadora em novembro de 1935 sob a alcunha de “Intentona Comunista” ver a discussão realizada 
por Motta sobre a mesma (MOTTA, 2002, p. 76–84). O autor aborda inclusive mitos recorrentes para denotar a 
“crueldade” e “traição” sem par dos “comunistas”, como a alardeada prática de assassinar companheiros de 
farda enquanto dormiam. No tocante ao suposto caráter comunista do programa político dos levantes de 1935,  
podemos ver que esse, na realidade, possuía um caráter anti-imperialista, antifascista e anti-latifundiário, 
porém, não se destinava a expropriar a burguesia. Para tanto, podemos recomendar a obra de Anita Prestes 
(PRESTES, 2008) e mesmo manifestos da própria Aliança Nacional Libertadora: (PRESTES, 1935) e 
(PROGRAMA DO GOVERNO POPULAR NACIONAL REVOLUCIONÁRIO, 1985).
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apoiado o intento golpista da junta militar  na crise de agosto-setembro de 1961 se punha 

novamente em movimento.

O grande  marco  dessa  batalha  havia  sido  anunciado  pelo  deputado  federal  Abel 

Rafael: a cerimônia oficial do aniversário da “Intentona Comunista” em 27 de novembro no 

Rio de Janeiro. A cerimônia que nos anos anteriores havia sido coberta nos grandes jornais 

por meio de burocráticas e desinteressadas notas48 ganhou um novo e repentino brilho.  A 

partir de 1961 e até o final do governo Goulart, a referida cerimônia ganha relevância no 

calendário  político  nacional,  tornando-se  um  importante  marco  da  instrumentalização  de 

discursos  anticomunistas  contra  o governo Jango e  uma espécie  de  termômetro  do  clima 

político.

Entre o dia do reatamento e a efeméride da “Intentona” assistimos a uma violenta 

campanha,  travada  desde  púlpitos  e  jornais,  de  tons  macarthistas49 que  teciam  cenários 

tenebrosos  de  subversão  comunista  irradiados  desde  a  futura  embaixada  soviética, 

desumanizavam os inimigos vermelhos ao passo que tornava suspeito de comunista ou cripto-

comunista aqueles que apoiavam o governo Jango e sua política internacional.

É assim que o jornal O Globo estampa sua capa do dia 25 de novembro com uma 

agressiva convocatória para o aniversário da “Intentona”:  “O povo saberá demonstrar  seu 

repúdio  ao  comunismo”  (O  POVO  SABERÁ  DEMONSTRAR  SEU  REPÚDIO  AO 

COMUNISMO!, 1961). O levante de 1935 assim como os comunistas são descritos nessa 

convocatória num linguajar que nada deixa a dever para as pichações que cobririam os muros 

da cidade nas semanas seguintes. O levante é referido como a “traição comunista de 27 de 

novembro de 1935” e seus autores como “frios assassinos”, “apátridas e traidores”.

A convocatória não se restringiu aos veículos de imprensa mas também foi realizada 

por  personalidades  religiosas  como  o  cardeal  Dom  Jaime  de  Barros  Câmara  (NOSSO 

HORROR AO COMUNISMO LEVARÁ O POVO EM MASSA À HOMENAGEM AOS 

HERÓIS DE 35, 1961) e por políticos como o governador Carlos Lacerda. Um clima terrível 

foi  criado  para  a  participação  de  Jango  e  San  Tiago  Dantas  no  evento.  Os  setores  mais 

ruidosos da mídia conservadora haviam transformado ambos em personae non gratae.

48Exemplos da cobertura sumária e burocrática nos anos anteriores são: (BRASIL HOJE REVERENCIA 
MORTOS DE 35, 1959), (JK COLOCARÁ FLORES NO MAUSOLÉU DOS BRASILEIROS MORTOS NA 
INTENTONA COMUNISTA DE 1935, 1960) e (HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DO COMUNISMO, 1960).

49Para uma discussão esclarecedora sobre a ascensão do macarthismo na esteira da II Guerra Mundial, ver o 
sétimo capítulo da obra de Sidnei Munhoz (2020, p. 161–190) dedicada à Guerra Fria. Outra obra que faz 
relavante discussão sobre o macarthismo e suas influências na indústria cultural estadunidense é a tese de 
doutorado de Alexandre Busko Valim, em especial o terceiro capítulo (VALIM, 2006, p. 87–126).



104

Carlos Lacerda, após seu papel decisivo na crise envolvendo a condecoração de Che 

Guevara por Quadros e o apoio à junta militar golpista, novamente não decepcionou e agiu 

como a ponta de lança dos setores mais radicalizados. O constrangimento impingido à Goulart 

e Dantas alcançou outro patamar graças a decisão de Lacerda de boicotar a cerimônia oficial e 

anunciar  que condicionaria  sua presença a  ausência de ambos,  acusando-os  de “cinismo” 

(HOMENAGEM AOS MORTOS DE 35 É CINISMO: LACERDA NÃO IRÁ, 1961). Não 

satisfeito  com  o  boicote,  Lacerda  chegou  ao  ponto  de  decretar  um  escandaloso  ponto 

facultativo na Guanabara visando incentivar a participação popular (PONTO FACULTATIVO 

HOJE: HOMENAGEM DO POVO AOS QUE SALVARAM A SUA LIBERDADE, 1961) e 

convocou os cidadãos para um ato paralelo que contaria com sua presença. O ato paralelo 

ganharia  vistosa  convocatória  na  capa  do  lacerdista  Tribuna  da  Imprensa 

(CONCENTRAÇÃO POPULAR HOJE NO ATÊRRO EM MEMÓRIA DE 35, 1961).

Tamanha campanha garantiu um 27 de novembro bastante especial. Não apenas o ato 

oficial contou com um afluxo anormal de pessoas, mas houve ao menos três atos relativos à 

“Intentona”. O ato oficial ocorreu às 9 horas no cemitério de São João Batista e transpirou a  

hostilidade semeada na véspera. Lacerda não esteve presente nem o cardeal Dom Jaime de 

Barros Câmara (que, com sua ausência, quebrou uma tradição de 18 anos) (CARDEAL NÃO 

IRÁ À HOMENAGEM DOS MORTOS DE 1935, 1961). Goulart não falou, tendo Dantas 

discursado em nome do presidente. O ministro foi vaiado três vezes e o nome de Lacerda foi 

gritado diversas vezes  (NA HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DO COMUNISMO VAIAS A 

SAN THIAGO, 1961).

O ato liderado pelo cardeal Dom Jaime de Barros Câmara foi pensado como um ato 

de desagravo destinado a constranger Goulart e Dantas. É assim que o mesmo foi marcado 

para às 10 horas em frente ao mesmo cemitério em que ocorreu a cerimônia oficial. Dom 

Jaime  apenas  adentrou  no  cemitério  após  a  saída  de  Goulart  e  Dantas.  A cerimônia  foi 

organizada por colégios e organizações católicas e seus estandartes estavam cobertos de crepe 

(CONCENTRAÇÃO POPULAR HOJE NO ATÊRRO EM MEMÓRIA DE 35, 1961).

O terceiro ato foi aquele divulgado pelo lacerdista Tribuna da Imprensa e teve como 

chamariz a alardeada presença do próprio governador. O ato foi anunciado para aquela tarde, 

17  horas,  em  frente  ao  monumento  dos  mortos  da  Segunda  Guerra  Mundial 

(CONCENTRAÇÃO POPULAR HOJE NO ATÊRRO EM MEMÓRIA DE 35,  1961).  O 

protesto  foi  convocado  pela  recém-criada  Liga  Feminina  Anticomunista  (REAÇÃO 

POPULAR  CONTRA REATAMENTO  COMEÇOU  COM  PASSEATA PELA CIDADE, 

1961) e transbordou o anticomunismo visceral que o havia antecedido na mídia.
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As  declarações  da  oradora  oficial  do  evento,  Dulce  Magalhães,  ressoavam  um 

discurso de tons macarthistas alardeado por jornais e políticos orgulhosos de serem expoentes 

na defesa do mundo livre e da democracia liberal. É assim que Dulce Magalhães afirmou que 

“o  povo cristão  do  Brasil  prefere  a  morte  a  entregar  o  país  aos  comunistas”  (REAÇÃO 

POPULAR  CONTRA REATAMENTO  COMEÇOU  COM  PASSEATA PELA CIDADE, 

1961). A declaração de Dulce Magalhães está em perfeita harmonia com aquela efetuada pelo 

deputado João Mendes, presidente da Ação Democrática Parlamentar (ADP), na Câmara dos 

Deputados naquele mesmo dia: “é preferível que a Humanidade seja consumida numa guerra 

nuclear a que o homem seja escravizado à ditadura soviética, sem os direitos que lhe são 

essenciais”  (COMUNISMO  É  CRIME  E  TRAIÇÃO,  DIZ  MENDES,  1961).  Ambas  as 

declarações  remetem  diretamente  ao  slogan  macarthista  “Better  dead  than  red”.  Não 

surpreende que nessa atmosfera política marcada pela desumanização do oponente político — 

o traiçoeiro inimigo “comunista” — e a necessidade de combatê-lo numa luta de vida e morte, 

o protesto tenha sido marcado por um episódio de intolerância. É o lacerdista Tribuna da 

Imprensa que o relata: “Na Avenida Rio Branco uma môça gritou que ‘nosso país era livre e 

pode manter  relações  com quem quiser’.  A multidão aos gritos de ‘comunista’ e ‘lincha’ 

tentaram agarrá-la. A mulher correu para a portaria de um edifício, onde ficou protegida por 

cinco  policiais”  (REAÇÃO  POPULAR  CONTRA  REATAMENTO  COMEÇOU  COM 

PASSEATA PELA CIDADE, 1961).

É nesse contexto que assistiremos à emergência de outra organização anticomunista 

para além da Liga Feminina Anticomunista: o Movimento Anticomunista (MAC). O discurso 

do MAC portava a virulência macarthista que tomou conta dos editoriais dos grandes jornais e 

das declarações de políticos e lideranças civis conservadoras na esteira do reatamento. Mas ao 

invés  de  ser  proferido  em  tribunas,  editoriais  e  panfletos,  o  MAC  imprimiu-o 

abundantemente,  nas  semanas  seguintes  ao  reatamento,  nos  muros  da  cidade  do  Rio  de 

Janeiro. Contra o avanço do comunismo, que segundo o deputado João Mendes “é o crime, a 

traição, a covardia, a negação dos grandes sentimentos humanos” (COMUNISMO É CRIME 

E TRAIÇÃO, DIZ MENDES,  1961),  que  teria,  nas  palavras  de  Dulce  Magalhães,  “total 

apoio” do governo federal  (REAÇÃO POPULAR CONTRA REATAMENTO COMEÇOU 

COM PASSEATA PELA CIDADE,  1961) e,  a  confiar  em panfleto  pago pela  tradicional 

Associação Comercial  carioca,  se  encontraria  “em situação mais  poderosa  que  em 27 de 

novembro de 1935” e que “não se contentarão em fuzilar apenas os mais bravos e destemidos 

adversários  mas  também a  todos  os  que  forem considerados  como  possíveis  opositores” 

(MARTINS, 1961), o MAC instigava a fazer uso preventivo da mesma alardeada violência 
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em pichações como “Fuzilamento para os vermelhos” e “Fogo nos comunistas” (MARTINS, 

1961). O grupo também fazia questão de expressar, tal qual a mídia e políticos direitistas, sua 

confiança nos militares como último bastião contra a ameaça comunista. Mas o fazia de forma 

menos pudorenta, exaltando por meio de pichações o nome do almirante Sílvio Heck, um dos 

membros da junta golpista50.  Um lembrete  de que  a  crise  de  agosto-setembro não fora o 

fechamento, mas a abertura de um capítulo da história do país.

A emergência de uma extrema-direita virulenta e da articulação dessa como fruto de 

atividades  que  se  davam  tanto  nas  ruas  como  nos  escritórios  empresariais  e  gabinetes 

parlamentares não escapou de analistas da época.  Luciano Martins,  por exemplo,  dedicou 

interessante artigo ao tema poucos dias após a efeméride da Intentona, na edição de 3 de 

dezembro do Jornal do Brasil. Seu artigo, “Extrema-direita se organiza para opor violência à 

mudança  social”  (MARTINS,  1961),  foi  publicado  antes  do  MAC  estrear  suas  ações 

terroristas,  quando  as  acusações  que  pesavam  contra  o  mesmo  ainda  eram  restritas  à 

pichações ameaçadoras. A estreia do terrorismo de direita, portanto, não se afigurou como raio 

em céu azul para os observadores mais atentos51.

Luciano Martins preocupava-se com a “fôrça política potencial da extrema-direita” 

devido à “posição estratégica que ocupam seus líderes, o que proporciona ao movimento farta 

propaganda,  vastos  recursos  financeiros,  cobertura  administrativa  e  policial”  (MARTINS, 

1961).  Entre  personagens  e  organizações  que  denotavam “o surgimento  no  Brasil  de  um 

movimento de extrema-direita organizado” temos o “órgão de agitação que se intitula MAC” 

mas também o IBAD e a ADP além de figuras como os udenistas Lacerda e João Mendes. 

Martins, a título de apontar atitudes que exemplificavam o macarthismo à brasileira e sua 

tendência a enxergar qualquer dissidência como “traição” ou “comunismo”, lembra de ações 

protagonizadas  por  figuras  públicas  como  Lacerda,  por  anônimos  (como  a  mencionada 

tentativa de linchamento no ato contra o reatamento), mas também a disparatada acusação 

feita pelo IBAD ao  The New York Times de “comunista” por conta de uma matéria sobre a 

50Menções aos diversos pichamentos exaltando o almirante Sílvio Heck podem ser encontrados em: (JAMBO, 
1962), (NASSER ANUNCIA INVESTIGAÇÃO IMEDIATA PARA IDENTIFICAR TERRORISTAS DO 
MAC, 1962), (INQUÉRITO SÔBRE ATENTADO COMEÇA HOJE, 1962).

51Outra matéria do período prévio às violências mais famosas do MAC pode ser encontrada na edição de 16 de 
dezembro de 1961 da revista Manchete (RESENDE, 1961). Nela, Otto Lara Resende preocupa-se com a 
ascensão de um anticomunismo radical que secundarizava a questão democrática em nome do combate a 
ameaça vermelha. Resende não se atém apenas à emergência do MAC na cena pública através de pichações, 
entendendo-a como parte de um processo mais amplo na qual a sociedade brasileira debatia a necessidade de 
reformas sociais. Em sua análise é apontado o papel de Lacerda como baluarte de um anticomunismo 
agressivo e mencionada a celeuma ocasionada por conta do reatamento com a União Soviética bem como a 
exploração política das cerimônias comemorativas da “Intentona”. A matéria também conta com a opinião de 
políticos de diversos matizes sobre a questão tais como o deputado Plínio Salgado (PRP, antigo líder 
integralista), o deputado Pedro Aleixo (UDN) e o deputado Almino Afonso (PTB).
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crise deflagrada com a renúncia de Quadros. A Ação Democrática Parlamentar (ADP), bloco 

interpartidário criado ainda durante o governo Quadros como resposta a articulação da Frente 

Parlamentar Nacionalista, constituía uma das expressões mais coerentes do anticomunismo no 

Congresso. Como vimos, o deputado João Mendes, presidente da ADP, adotou um discurso 

anticomunista caricatural em seu combate ao reatamento diplomático com a União Soviética. 

A posição de Mendes, que distava muito de ser consensual no Congresso — onde uma postura 

pragmática frente ao reatamento tinha forte presença mesmo entre os parlamentares direitistas 

—,  foi,  sem  embargo,  entusiasticamente  adotada  e  amplificada  por  diversos  veículos 

midiáticos importantes.

Cabe lembrar que esse macarthismo violento que Martins enxergava, corretamente, 

como um dos indícios de que a “[e]xtrema-direita se organiza para opor violência à mudança 

social” (MARTINS, 1961) não se restringia a organizações como IBAD e ADP ou figuras 

como Lacerda mas tinha ampla difusão na direita brasileira. A desmoralização do golpismo 

imposta  meses  antes  por  Brizola  não  constrangeu  a  conjunção  conservadora  que  havia 

abertamente apoiado a junta militar nem o discurso anticomunista que lhe era característico. É 

assim que vemos, novamente, jornais como O Globo, O Estado de S. Paulo e Tribuna da 

Imprensa se alinharem ao discurso macarthista de Lacerda no combate ao reatamento mesmo 

após os traumáticos eventos relativos à renúncia de Quadros e a crise sucessória. É importante 

ressaltar  que  o  sufocamento  do  debate  público  por  meio  da  operacionalização  do 

anticomunismo contava entre seus propulsores mesmo os veículos midiáticos tidos por mais 

moderados na direita liberal.

É  ilustrativo  nesse  tocante  vermos  a  postura  da  Folha  de  S.  Paulo.  O  jornal 

novamente destoava de Lacerda e outros  veículos  conservadores  ao defender  o acerto do 

restabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética em bases pragmáticas (23 E 

27  DE  NOVEMBRO,  1961).  Ainda  assim,  o  jornal  engrossou  a  campanha  midiática 

anticomunista que cercou a efeméride da “Intentona” fazendo uso dos adjetivos e elementos 

mais grotescos  da  leyenda negra:  o “sangrento ‘putsch’ de 26 anos atrás” demonstraria  a 

“total falta de escrupulos com que os homens a serviço da ideologia comunista perseguem 

seus  objetivos” (A ADVERTENCIA DE 1935, 1961),  felizmente,  contudo,  os  “vermelhos 

perderam a partida […] mas escrevendo aquela vergonhosa pagina de crueldade e traição na 

historia patria, que foi o assassinio de oficiais em pleno sono por companheiros de farda e 

amigos” (23 E 27 DE NOVEMBRO, 1961). O jornal não oculta o uso político da efeméride, 

reconhecendo publicamente a oportunidade pedagógica aberta: “Mas a coincidencia tem lá 

alguma utilidade. Enseja àqueles, como este jornal, que apóiam o reatamento, a oportunidade 
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de manifestar a mais severa aversão pela brutalidade da ação política soviética” (23 E 27 DE 

NOVEMBRO, 1961). E não titubeia em declarar total confiança nas Forças Armadas para 

combater o comunismo. As mesmas Forças Armadas que haviam protagonizado ação golpista 

poucos  meses  atrás  em  nome  do  mesmíssimo  anticomunismo.  Diga-se  de  passagem,  os 

pronunciamentos das autoridades militares que tão positiva impressão causaram à Folha de S. 

Paulo por ocasião da efeméride (A ADVERTENCIA DE 1935, 1961) são do mesmo tom 

daquele  pronunciado  pelo  ex-Ministro  da  Guerra,  o  marechal  golpista  Odílio  Denys,  na 

efeméride  do  ano  anterior  (JK  COLOCARÁ  FLORES  NO  MAUSOLÉU  DOS 

BRASILEIROS MORTOS NA INTENTONA COMUNISTA DE 1935, 1960): miravam não a 

memória de uma agressão ocorrida décadas atrás, mas os comunistas e sua suposta ameaça no 

presente.

O reatamento diplomático com a União Soviética (e a efeméride da “Intentona” que 

o  seguiu)  é  uma boa demonstração de  que apesar  das  eventuais  divergências  políticas,  a 

direita  brasileira  enxergava  como  instrumento  valioso  do  embate  político  a  denúncia 

contundente  do  “perigo  vermelho”,  mesmo  com o  histórico  de  violências  constitucionais 

realizado em seu nome. Na menos belicosa das hipóteses, era uma ferramenta importante para 

constranger  o  trabalhista  Goulart  e  delimitar  o  espectro  da  política  tido  como  legítimo 

(buscando manter aqueles acusados de “vermelhos” do lado de fora), já na mais belicosa, 

aplanava  o  caminho  para  as  mesmas  forças  que  haviam  extorquido,  sob  a  ameaça  dos 

canhões, as prerrogativas presidenciais de Goulart em nome do combate ao comunismo.

A denúncia do uso instrumental  da efeméride da “Intentona” para semear o ódio 

contra oponentes políticos, sintomático da postura tóxica adotada pela mídia conservadora no 

confronto  contra  Jango,  encontraria  algum  espaço  na  mesma,  anos  mais  tarde,  em  uma 

conjuntura muito diferente. Em 1968, ano marcado pelo desgaste do regime instaurado pelos 

militares e em meio ao ascenso da contestação liderada pelo movimento estudantil, a Tribuna 

da Imprensa,  não mais sob o controle de Lacerda,  traria coluna denunciando a prática.  O 

colunista José Dias levanta a abordagem do evento nos jornais concorrentes, a maioria ainda 

vocalizando a  leyenda negra,  e endossa a crítica solitária de Paulo Francis no Correio da 

Manhã contra aqueles que buscavam transformar as “vitimas de 35 […] em fermento do ódio” 

(DIAS, 1968).

De qualquer maneira, cabe dizer que nem a emergência do terrorismo do MAC em 

janeiro de 1962 foi suficiente para levar a uma autocrítica ou ao menos constranger as forças 

políticas e órgãos de imprensa que colaboraram na criação do ambiente necessário para que o 

mesmo se manifestasse. Pelo contrário, a estreia violenta da extrema-direita na vida pública 
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do país suscitou uma reação pautada pelo conflito político existente e perdemos bastante em 

compreensão se apressadamente a resumíssemos como uma repulsa generalizada por parte da 

sociedade  civil  que  mobilizou  a  imprensa  em  sua  condenação  e  as  instituições  em  sua 

repressão.

A estreia  das  atividades  terroristas  do  MAC se  deu  contra  um desafeto  bastante 

criticado na imprensa hegemonizada pela direita liberal conservadora: a UNE. Na madrugada 

de 6 de janeiro de 1962, após semanas pichando ameaças contra os vermelhos nas ruas do Rio 

de Janeiro, a sede da UNE foi alvo de uma tentativa de arrombamento e foi alvejada, segundo 

a  perícia  policial,  por  “armas  automáticas  e  de  uso  privativo  das  Fôrças  Armadas” 

(METRALHADA UNIÃO DE ESTUDANTES COM ARMAS DE USO MILITAR, 1962) 

enquanto vários estudantes se encontravam na mesma. “O edifício da UNE foi atingido por 17 

disparos, oito dos quais estilhaçaram a vidraça da sala da Presidência, indo alojar-se no teto” 

(METRALHADA A UNE POR DESCONHECIDOS COM ARMAS MILITARES,  1962). 

Nas paredes da entidade estudantil, a pichação “Casa dos Lacaios de Moscou” e a assinatura 

“M.A.C.” (METRALHADA A UNE POR DESCONHECIDOS COM ARMAS MILITARES, 

1962).

Como colocado por Schwarz, os anos do governo Goulart assistiram a um grande 

engajamento  de  uma  intelectualidade  progressista  dos  setores  médios,  “em  especial  os 

estudantes,  [que] começaram uma verdadeira ‘ida ao povo’ e tomaram partido da reforma 

social profunda” (SCHWARZ, 1999, p. 173–174). A UNE foi uma das organizações que atuou 

como ponta de lança desse processo.  Alguns meses antes do atentado, durante a crise de 

agosto-setembro de 1961, a UNE não vacilou no enfrentamento aos golpistas, o que implicava 

tanto no combate à junta militar como ao governador Carlos Lacerda. Isso lhes custou naquela 

ocasião,  agressões,  prisões  e  a  interdição  da  sede  da  entidade  (que  se  transladaria 

momentaneamente para a legalista Porto Alegre). Durante o governo Goulart, a entidade, num 

contraponto evidente com os grandes meios,  atuou como um importante polo difusor das 

ideias progressistas. Na época do atentado, estava se gestando na UNE o Centro Popular de 

Cultura (CPC), um centro cultural  em que intelectuais de esquerda associados a UNE se 

propunham uma produção cultural engajada, destinada a despertar a conscientização do povo 

para os problemas sociais do país. Não há toa, o atentado foi antecedido por diversas ameaças 

por telefone que visavam exibições teatrais como “Eles não usam Black-Tie” e as filmagens 

de  “Cinco  vezes  favela”  (A  SEDE  DA  UNE  FOI  ATACADA  POR  ELEMENTOS 

DESCONHECIDOS; SERIA CONVOCADO O CONGRESSO, 1962). A primeira, um marco 

do Teatro de Arena, nas palavras do Jornal do Brasil (noticiando o ataque do MAC), “focaliza 
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o problema das favelas  e dos furadores de greves  por conveniências pessoais”  (NASSER 

ANUNCIA  INVESTIGAÇÃO  IMEDIATA  PARA  IDENTIFICAR  TERRORISTAS  DO 

MAC, 1962). O segundo, composto por cinco histórias de diferentes diretores, abordava a 

vida nas favelas cariocas e foi um marco da primeira fase do Cinema Novo.

A reação da  mídia  e  das  instituições  ao  primeiro  atentado terrorista  da  extrema-

direita foi muito mais matizada do que uma simples condenação. Abundaram na grande mídia, 

autodenominada liberal-democrata, narrativas que minimizavam o evento, propunham uma 

falsa equivalência  entre  os terroristas do MAC e a atividade político-cultural  da UNE ou 

mesmo  acusavam  levianamente  os  comunistas  e  a  UNE  de  forjarem  astuciosamente  o 

atentado com objetivo de ganhos políticos.

O  mesmo  pode-se  dizer  da  resposta  das  “instituições”.  O  governo  federal 

solidarizou-se com os estudantes e prestou-se a ajudar, mas o governo da Guanabara, a quem 

normalmente caberia as diligências, adotou postura bastante diferente. O governador Lacerda 

dedicou meia hora de sua aparição na TV na noite do dia 9 de janeiro ao tema candente. A 

maior parte da mesma foi dedicada não a repudiar o atentado terrorista, mas a atacar a UNE.

No programa de TV, Lacerda anunciou sua esdrúxula condenação de ambos os lados, 

terroristas e vítimas: “Não tenho mêdo nem da UNE nem do MAC — disse —, e condeno 

tanto  um  como  o  outro.  O  MAC,  pelo  manejo  do  terrorismo,  inadmissível  em  uma 

Democracia. A UNE, por ser uma filial do Partido Comunista e um órgão podre no corpo 

estudantil  brasileiro”  (O GOVERNADOR ACUSA A UNE DE ORGÃO COMUNISTA E 

CONDENA  O  TERRORISMO,  1962).  E,  por  fim,  de  forma  leviana,  o  governador 

guanabarino levantou a hipótese do atentado ser uma ação forjada pelas vítimas:

Sôbre  a  possibilidade  de  uma  ação  de  encomenda,  por  parte  dos  próprios 
comunistas, o fator que faz sugerir a hipótese foi a própria coordenação da UNE 
com conhecidos elementos agitadores  em todo o Pais,  que,  antes  mesmo de ser 
levado  o  fato  ao  conhecimento  das  autoridades  policiais,  já  estava  inteiramente 
montada.  (O  GOVERNADOR  ACUSA A UNE  DE  ORGÃO  COMUNISTA E 
CONDENA O TERRORISMO, 1962)

A falsa equivalência escorou-se num anticomunismo cuja linguagem era a mesma 

que  justificara  a  intervenção  golpista  da  junta  militar  em  agosto-setembro  e  colorira  as 

páginas dos jornais na efeméride da “Intentona” semanas atrás por ocasião do reatamento com 

a União Soviética. Mais do que isso, era a linguagem com que o MAC grafara as paredes da 

UNE na noite do atentado: “Casa dos Lacaios de Moscou”. A coincidência não escapou à 

Aldo Arantes, presidente da UNE, que denunciou: “Na televisão e através do seu jornal êle 

fala a linguagem dos terroristas, inclusive atacando-nos gratuitamente”  (PRESIDENTE DA 
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UNE APONTA QUATRO  RESPONSÁVEIS  PELO  ATENTADO  A METRALHADORA, 

1962).

Lacerda, entretanto, não estava sozinho. Nem mesmo advertências como aquela de 

Aldo Arantes constrangeram importantes veículos midiáticos a encamparem não apenas as 

acusações de Lacerda como se engajarem na defesa da postura do governador.

Ilustrativo é o editorial de O Globo de 11 de janeiro. O texto é escrito como uma 

resposta aqueles que criticam o posicionamento do jornal carioca e de Lacerda. O mesmo 

inicia com uma autodefesa: “Partidários de terrorismo ou da violência é que não poderíamos 

ser, debaixo de nenhuma circunstância”. A postura de Lacerda perante o atentado e a UNE é 

exaltada: “o Sr. Lacerda, neste como em outros episódios, já pôs as coisas em seu lugar e, 

repelindo  qualquer  participação  no  ataque  ao  prédio  da  UNE,  situou  seus  dirigentes  na 

posição  exata”.  A UNE novamente  é  definida  em termos que  certamente  agradariam aos 

membros  do  MAC:  “vanguarda  do  Partido  Comunista”,  “sectários  da  escravidão  do  ser 

humano  ao  serviço  de  regimes  policialescos”.  E,  pôr  fim,  novamente  a  acusação  de  um 

atentato forjado:

“O  que  interessa  não  é  só  o  ato  delituoso,  mas  a  apuração  da  autoria,  o 
conhecimento dos nomes dos que o mandaram e o perpetraram. Até porque, tendo 
aquela agremiação, que deveria ser apenas um escudo para defesa dos interêsses da 
classe, se convertido em autêntica e militante célula comunista, nada impediria que 
elementos  ativistas  houvessem  realizado  a  façanha  a  fim  de  atribuí-la  aos 
adversários. A técnica é elementar” (ELES PREFEREM O CAOS, 1962).

O mesmo discurso, com diferentes matizes, pode ser encontrado em diversos outros 

veículos. O Estado de S. Paulo pronunciou-se sobre o atentado com um agressivo editorial: 

“Atentado ou provocação”. Nele, os estudantes da UNE e a esquerda são definidos não como 

os  “lacaios  de  Moscou”  da  pichação do MAC,  mas  “elementos  a  serviço  de  Moscou”  e 

“comuno-nacionalistas”. E, novamente, é levantada a dura e leviana acusação de farsa:

Não nos parece de modo algum possível  que as coisas se tenham passado como 
querem insinuar os srs.  Leonel  Brizola e Mauro Borges,  os deputados da Frente 
Parlamentar Nacionalista e os estudantes a serviço do comuno-nacionalismo. Não. O 
que aconteceu […] tem todo o ar de uma provocação premeditada (ATENTADO OU 
PROVOCAÇÃO, 1962).

A Tribuna da Imprensa embarcaria na mesma lógica e denunciaria a existência de um 

plano Cohen de sinais trocados. Uma ameaça de tamanha envergadura que ao fim e ao cabo, 

seria  a  mesma percepção que justificaria  a  luta  sem quartel  encampada por  golpistas  em 

agosto-setembro e terroristas naquele janeiro. Isso, pois se tratava de uma “luta para evitar 

que o govêrno federal entregue o Brasil aos comunistas” e a postura do Ministro da Justiça, 

“perde[ndo] tempo discutindo o MAC, enquanto os comunistas continuam”, o forçaria a ter de 
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“escolhe[r] o lugar do mundo em que vai se exilar — se escapar com vida” (PLANO COHEN 

(BIS) E GUERRA CIVIL, 1962).

Talvez  mais  grave,  o  discurso  de  farsa  não  foi  esposado  apenas  por  setores 

importantes da mídia e o governador Carlos Lacerda, mas por Segadas Viana,  o chefe de 

polícia da Guanabara e responsável pela investigação do atentado. Em discurso público no 

Rotary Club de São Cristóvão em 11 de janeiro, apenas 5 dias após o atentado, o chefe de 

polícia  afirma “[c]onsider[ar]  a  UNE, UME,  AMES e  UBES, organizações  de  agitação a 

serviço  do  comunismo,  e  nunca  dos  estudantes”  e  conclui  que  tudo  não  passa  de  uma 

encenação comunista: “Para mim, o atentado à sede dessas entidades, não passa de grosseira 

mistificação para reerguer a UNE, que já estava esquecida pela opinião pública” (PATÉTICO 

DISCURSO  DO  CHEFE  DE  POLÍCIA:  A AGITAÇÃO  JÁ  ESTÁ  IMPLANTADA EM 

TODO O PAÍS;  QUE AS FÔRÇAS DA DEMOCRACIA SALVEM O REGIME,  1962). 

Segadas Viana anunciou sua precoce conclusão na fase inicial do inquérito,  quando ainda 

estavam começando a depor as vítimas. A conclusão forçosa a que o Jornal do Brasil chegou 

foi a de que “[p]ara o Sr. Segadas Viana, como se vê, o inquérito terminou antes de começar” 

(APÊLO AO GOVÊRNO, 1962). Como veremos, as evidências de complacência e mesmo 

envolvimento (como o uso de armas exclusivas das forças militares) seria uma constante no 

terrorismo de direita brasileiro e demonstraria não uma perniciosa e envolvente infiltração 

comunista em todos os poros do aparelho de Estado, mas a ocupação de setores estratégicos 

desse por forças francamente reacionárias52. Ocupação que contava com o apoio aberto dos 

grandes  veículos  de  imprensa.  Não  surpreende,  portanto,  o  “fracasso”  das  investigações 

relativas a esses atentados ao longo dos anos 1960.

É relevante observar que essa permissividade nas instituições e na imprensa para 

com o radicalismo de direita cerca o MAC mesmo antes de seu estrelato na cena pública por 

meio do atentado contra a UNE. Embora a atuação violenta do MAC tenha se dado somente 

após  o  ambiente  político  receptivo  criado  com  a  virulenta  campanha  anticomunista  por 

ocasião do reatamento com a União Soviética, encontramos menções ao mesmo nos jornais 

semanas antes desse evento (que é normalmente apontado como o fato que marca a criação do 

grupo53). A capa da Tribuna da Imprensa de 18 de outubro de 1961, por exemplo, é estampada 

52Outro exemplo eloquente é o do delegado Ítalo Ferrigno, anos mais tarde, no contexto da famosa “batalha da 
rua Maria Antônia”. Em outubro de 1968, quando questionado sobre a ameaça representada pelo CCC após o 
assassinato de um estudante no conflito (e após o ataque à peça Roda Viva), o delegado definiria o CCC como 
“jovens democratas” e que “mesmo que […] usem armas, não são um perigo para as instituições, porque êles 
as defendem contra os arruaceiros da UNE” (DOPS ACHA MAIS PERIGOSA A DESORDEM DOS 
ESQUERDISTAS DO QUE CAÇA AOS COMUNISTAS, 1968).

53Um exemplo é o historiador Patto Sá Mota, que aponta que o grupo teria sido “organizado na caudal dos 
protestos provocados pelo reatamento de relações diplomáticas com a URSS” (MOTTA, 2002, p. 155–156).



113

com a foto da sede da UNE com a mesma pichação de 6 de janeiro de 1962, “Casa dos 

Lacaios de Moscou”, acrescida de “Guerra ao PCB” e a assinatura do grupo. Essa ameaça que 

antecedeu o metralhamento, longe de ser alvo de repúdio pelo jornal, foi recebida por uma 

simpática nota na capa que, assumindo ser o grupo composto por estudantes, destacava que “o 

pichamento  […]  foi,  no  Rio,  a  primeira  meta  (plenamente  vitoriosa)  do  Movimento 

Anticomunista, organizado por estudantes que não se conformam com o domínio da classe 

por uma minoria comunista, infiltrada nos postos-chave das organizações estudantis” (CASA 

DOS LACAIOS, 1961).

Concomitantemente às acusações de farsa, assistimos ao processo de minimização do 

ato terrorista. O atentado poderia ser uma farsa, parte de um grande plano de desestabilização 

comunista, mas caso fosse realmente uma ação da extrema-direita… não seria algo tão grave, 

grave seria seu uso para fins políticos pelos esquerdistas. É nesses termos que assistimos a um 

sinuoso editorial  do Jornal do Brasil,  indignado frente a enérgica condenação do atentado 

expressa  pelo  governo  Goulart  e  a  organização  de  atos  de  desagravo  pelas  entidades 

estudantis (É PRECISO PARAR, 1962). O editorial, que chegou às bancas em 9 de janeiro — 

dia do ato de desagravo organizado pela UNE com a participação de parlamentares e outras 

figuras públicas — pergunta retoricamente se “a Nação [está] disposta a constituir os dados 

marcados dêsse jôgo de perde-e-ganha entre irresponsáveis”. Seguindo numa lógica de falsa 

equivalência  entre  agressores e vítimas,  afirma que o “incidente da UNE […] nem é tão 

grande quanto  o quer  a  extrema esquerda,  nem é tão  pequeno quanto  o exige  a  extrema 

direita”.  Coerente  com  tal  avaliação,  o  atentado  é  sempre  referido  pelo  eufemismo 

“incidente”. Por fim, os editorialistas equivalem a atuação do governo da Guanabara, suspeito 

de cumplicidade, com o enérgico repúdio ao terrorismo de Goulart. Assim, o “incidente” seria 

grave:

[…] [m]as não é tão grave que justifique o salve-se-quem-puder […] que estamos 
testemunhando.  Grave,  sim  é  que  as  mais  altas  autoridades  do  País  se  estejam 
prestando, mais inocentes e mais úteis do que nunca as vimos, à trama das esquerdas 
desvairadas. Grave, sim, é que outras autoridades, direta ou indiretamente, motivem, 
inspirem,  acobertem  —  ou  simplesmente  deixem  fazer  —  a  trama  das  direitas 
tresloucadas (É PRECISO PARAR, 1962).

As acusações de que tudo não passaria de uma farsa montada pelos comunistas com 

a cumplicidade da UNE ficariam fragilizadas nas semanas seguintes. Os meses de janeiro e 

fevereiro de 1962 foram de alta temperatura no debate público brasileiro e estavam imersos 

nas polêmicas relativas à política externa que havia marcado o país desde o reatamento com a 

União Soviética em 23 de novembro. Isso porque ainda em novembro havia sido convocada, 
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no âmbito da OEA, a VIII Reunião de Consulta dos Chanceleres das Repúblicas Americanas. 

A reunião ocorreria na cidade de Punta del Este entre os dias 22 e 31 de janeiro de 1962 e 

tinha por tema principal a “questão cubana”. Previsivelmente, os Estados Unidos exerceram 

enorme pressão com o desejo de conseguir o respaldo a uma ação multilateral de envergadura 

contra  Cuba.  No  repertório,  desde  sanções  econômicas  e  políticas  até  a  sombra  de  uma 

intervenção militar. Para desgosto dos Estados Unidos e das forças conservadoras brasileiras, 

o  Brasil  sob  Goulart  e  outros  países  da  América  do  Sul  sinalizavam  dura  resistência  a 

iniciativa  estadunidense.  É nesse contexto que assistimos  à  continuidade  da presença dos 

atores que marcaram presença nas ruas desde a efeméride da “Intentona”. Dulce Magalhães e 

organizações  como  a  Liga  Feminina  Anticomunista  continuariam marcando  presença  nas 

páginas dos jornais por meio de seus atos54, mas também o fariam a extrema-direita através de 

atentados que alcançariam novas vítimas para além da UNE.

Entre os atentados, alguns dos mais chamativos foram aqueles desfechados contra o 

jornal Última Hora, alinhado às forças nacional-desenvolvimentistas, e a delegação comercial 

soviética.  O  primeiro  ocorreu  na  madrugada  de  12  de  janeiro  de  1962  em  São  Paulo. 

Indivíduos em três veículos lançaram uma bomba caseira contra as instalações do Última 

Hora. Conforme noticiou o Correio da Manhã: “Decorridos segundos ouviu-se forte explosão 

numa das janelas próximas à seção de impressão do jornal.  Mas como as portas estavam 

fechadas  nenhum dos  operários  em serviço  foi  atingido”  (TERRORISTAS VOLTAM-SE 

AGORA CONTRA JORNAIS E JORNALISTAS, 1962).  O atentado,  tal  como aquele da 

UNE, foi cercado por ameaças realizadas por telefone.

O segundo atentado se deu na cidade do Rio de Janeiro, em primeiro de fevereiro, 

logo  após  o  final  da  Conferência  de  Punta  del  Este.  O  alvo  foi  um dos  símbolos  mais 

eloquentes da PEI: a representação comercial soviética. A mesma foi vítima de um atentado 

com bananas de dinamite que sacudiu o bairro de Laranjeiras naquela madrugada. Felizmente, 

não houve feridos (DINAMITADA A SEDE DA DELEGAÇÃO COMERCIAL SOVIETICA 

NO RIO, 1962).

54Ainda em meados de dezembro de 1961, em meio a intensa atividade do MAC pichando os muros do Rio de 
Janeiro, as entidades cívicas anticomunistas manteriam acesa a chama inflamada pela agitação contra o 
reatamento diplomático com a URSS por meios de protestos como aquele organizado pela Legião Feminina 
Anticomunista em 10 de dezembro em Ipanema (O POVO NAS RUAS REPELIU A INFULTRAÇÃO 
COMUNISTA, 1961). As atividades permaneceriam ao longo da polêmica relativa a “questão cubana” na OEA 
e assistiríamos a mesma Dulce Magalhães que liderara um dos protestos na efeméride da ‘Intentona” ainda a 
organizar atos contra a postura brasileira na questão em 9 de fevereiro, mais de uma semana após o final da 
Conferência de Chanceleres (ANTICOMUNISTAS FAZEM COMÍCIO E PASSEATA CONTRA PUNTA 
DEL ESTE, 1962).
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A pressão conservadora, entretanto, não logrou dobrar a diplomacia brasileira. Na 

Conferência de Punta del Este,  os Estados Unidos conseguiriam uma vitória parcial sobre 

Cuba.  Ações  de  maior  vulto  contra  a  ilha  caribenha,  como  uma  agressão  militar,  foram 

rapidamente descartadas, mas Cuba acabou excluída da participação nos organismos da OEA 

com  o  número  mínimo  de  votos  necessários  (dois  terços).  Entre  esses  votos,  não  se 

encontrava o da diplomacia brasileira.

Após a  Conferência  de Punta del  Este,  a  polêmica em torno de Cuba continuou 

ocupando espaço no debate  público,  mas  sem a  mesma intensidade.  A “questão  cubana” 

manteria  importância  nos grandes meios de comunicação, utilizados como instrumento de 

combate  à  PEI  pelas  forças  conservadoras,  mas  perderia  espaço  nas  ruas.  O  calendário 

político brasileiro também impunha as atenções para a eleição de outubro daquele ano, de 

importância estratégica devido a mesma definir a renovação da Câmara dos Deputados e dois 

terços do Senado.

Apesar da ocorrência de novos atentados, ainda encontraríamos a minimização do 

terrorismo  nas  semanas  seguintes.  Na  Tribuna  da  Imprensa,  o  colunista  Rafael  Adauto, 

semanas depois das ações contra a UNE e o Última Hora, ressaltaria que os “inomináveis 

atentados” protagonizados por  “terroristas” (ambos entre  aspas)  “só conseguiram até  hoje 

aquêle saldo de anedota: ‘entre mortos e feridos, escaparam todos’” (ADAUTO, 1962). O 

Jornal do Brasil optou por expressar, editorialmente, posição semelhante ainda que no calor 

do atentado com bananas de dinamite contra a representação comercial soviética55: 

[…] êsses terroristas subdesenvolvidos que até agora não conseguiram derrubar uma 
parede  sequer  — êsses  inofensivos  pobres  diabos  vão  ocupar  horas  e  horas  do 
precioso tempo do Congresso, do mesmo Congresso que se vai reunir para tratar da 
reforma tributária, da remessa de lucros, da reforma agrária?
É preciso parar com todo êsse ridículo, muito mais perigoso, em si, do que o próprio 
advento, entre nós, do terrorismo (NO ESCURO E NO VAZIO, 1962).

Seja pelo esfriamento da temperatura nas ruas, pela condenação — que apesar das 

ambiguidades  da  grande  imprensa  e  de  políticos  conservadores  —  se  faziam  sentir  na 

imprensa e na sociedade (em especial por parte da esquerda e do governo federal) ou mesmo 

pelo deslocamento das atenções para as decisivas eleições de outubro de 1962, provavelmente 

todos esses fatores, o MAC submergiu da cena pública e veríamos notícias de ações terroristas 

de forma cada vez mais intermitente.

55A minimização do terrorismo da extrema-direita realizada pelo Jornal do Brasil valeria dura crítica de 
Wanderley Guilherme dos Santos em seu artigo escrito no mesmo mês de fevereiro e que comentamos 
previamente (SANTOS, 1962).
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O nome do MAC, entretanto, se tornaria sinônimo de terrorismo político até o final 

do  governo  Goulart  e  não  era  raro  que  diante  de  novos  atos  de  violência,  em  meio  a  

especulações,  a  sigla  voltasse  a  ser  mencionada56.  Essas  especulações  normalmente 

apontavam o envolvimento do IBAD e de militares com a mesma57. O IBAD teve atuação 

marcante  no  ano  de  1962,  com  seus  tentáculos  se  espalhando  por  diversos  veículos 

comunicacionais e organizações políticas e civis, sua influência nas eleições de 1962 foi tão 

ostensiva e envolveu somas tão vultosas de dinheiro que acabaria sendo alvo de uma CPI em 

1963 e dissolvido pelo Poder Judiciário no final daquele ano  (LAMARÃO, 2010b). Houve 

análises no período, como a de Octavio Malta58, que avaliaram a submersão do MAC da cena 

pública como uma mudança de estratégia do IBAD, mirando então as eleições de 1962. As 

eleições de outubro eram decisivas para a composição do Poder Legislativo e nas palavras do 

deputado udenista Aliomar Baleeiro, endossadas por editorial de O Globo,  “constituirão […] 

uma definição ideológica em que ‘ou a democracia manterá seu domínio […] ou capitulará 

ante as hostes esquerdistas, compostas de pelegos espertalhões e de minorias comunistas’” (O 

SENTIDO DAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO, 1962).

As eleições de outubro de 1962 teriam suas atenções deslocadas momentaneamente 

com a erupção em junho do primeiro movimento grevista estudantil de caráter nacional: a 

greve do ⅓  (PARAM HOJE TÔDAS AS FACULDADES DO PAÍS, 1962). A greve tinha 

entre seus principais pontos a democratização da gestão universitária por meio da participação 

discente com um terço em órgãos governativos das instituições de ensino. Apesar da vigorosa 

e longa mobilização, suspensa apenas em agosto,  os estudantes não viram suas principais 

pautas  atendidas.  Mas  a  greve  marcou  um  período  de  especial  agitação  política  nas 

universidades brasileiras e colocaria a UNE novamente no centro do noticiário.

Durante a greve, a UNE deixaria de ser atacada agressivamente apenas nos jornais e 

tribunas  direitistas  para  voltar  a  ser  vítima  de  um atentado.  Em 20  de  julho,  durante  a 

realização  do  25º  Congresso  Nacional  dos  Estudantes,  na  cidade  de  Petrópolis  (Rio  de 

56Podemos apontar casos mesmo na véspera do golpe de 1964. Um exemplo é um caso de agressão por parte de 
grupos direitistas a um comício da esquerda realizado em Belo Horizonte nas semanas anteriores ao golpe (PT, 
1964a).

57Um exemplo do envolvimento de militares bastante interessante é dado no O Globo após o golpe de 1964. 
Numa atmosfera completamente distinta àquela pré golpe, marcada pelo triunfalismo das forças 
conservadoras, o jornal noticiava a criação da Liga Democrática Radical “para defender a revolução”. Em sua 
cerimônia de fundação, reuniram-se “aproximadamente 300 pessoas, representando os extintos GAP, MAC, 
APR e outros movimentos de menor expressão, mas ligados todos, no meio militar, à Cruzada Democrática”. 
O presidente eleito da liga recém-criada foi o coronel Martinelli, apresentado como “ex-presidente do MAC” 
(MILITARES E CIVIS FUNDARAM A LIGA DEMOCRÁTICA RADICAL PARA DEFENDER A 
REVOLUÇÃO, 1964).

58Ver o interessante artigo de Malta publicado em 3 partes durante o andamento da CPI sobre o IBAD: 
(MALTA, 1963b), (MALTA, 1963c). (MALTA, 1963a).
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Janeiro), o hotel em que se realizava o evento foi invadido e os estudantes foram alvos de 

bombas de gás e tiros. Dois estudantes ficaram feridos a bala (PÂNICO E VIOLÊNCIA NO 

CONGRESSO DOS ESTUDANTES EM QUITANDINHA, 1962) e entre os acusados pela 

agressão surgiram, novamente,  nomes que já  haviam sido apontados como integrantes  do 

MAC e como autores do atentado de janeiro contra a UNE  (MAC EM DUAS FRENTES: 

PETRÓPOLIS E SÃO PAULO, 1962). Após o atentando, a entidade estudantil continuaria a 

ser  hostilizada  pela  direita,  sendo  alvo  de  dura  campanha  midiática  e  política  visando 

criminalizar  a  entidade  por  meio  da  instauração  de  uma  CPI  (JÁ  TEM  MAIS  DE  110 

ASSINATURAS O PEDIDO DE INQUÉRITO CONTRA A UNE, 1962).  A mesma seria 

instaurada em agosto de 1963 (INSTALADA AFINAL A CPI DA UNE, 1963) e adentraria o 

período  ditatorial  em  1964.  A entidade  não  sobreviveria  legalmente  ao  primeiro  ano  da 

ditadura, sendo extinta no final de 1964.

A temperatura do cenário político subiria novamente nos meses finais de 1963. As 

eleições de 1962, apesar da poderosa campanha midiática e política azeitada com recursos 

ilegais  de  organismos  como  o  IBAD,  redundaram  num  avanço  das  forças  nacional-

desenvolvimentistas capitaneadas pelo PTB59. Goulart lograra derrotar o parlamentarismo por 

meio de esmagadora vitória em plebiscito realizado em 6 de janeiro de 196360. O artifício 

golpista de agosto-setembro de 1961 passara a ser indesejado não apenas por Goulart e seus 

aliados como por políticos sonhando com a eleição presidencial que se avizinhava. Com o 

retorno do presidencialismo em janeiro de 1963, Goulart, sem as amarras parlamentaristas, se 

vê pressionado  diante de uma conjuntura marcada pelo ascenso da esquerda e da agitação 

social  em prol  das  reformas  de  base  e  uma  reação cada  vez  mais  estridente  das  forças 

conservadoras.

Os meses de setembro e outubro de 1963 assistiriam a importantes acontecimentos 

que dificultaram ainda mais a posição de Goulart. Em 12 de setembro houve a “revolta dos 

sargentos”.  O  evento,  motivado  pela  decisão  da  Justiça  em  fixar  a  inelegibilidade  dos 

sargentos, se restringiu a militares de baixa patente de Brasília e foi debelado no início da 

tarde do mesmo dia. Apesar disso, foi habilmente explorado pela oposição conservadora para 

denunciar a sombra de uma “revolução”, acusar Goulart de ser conivente com “movimentos 

59O PTB saltaria de 62 deputados e 6 senadores na eleição de 1958 para 104 deputados e 11 senadores na eleição 
de 1962. O breve balanço de Moniz Bandeira pode ser encontrado em: (BANDEIRA, 1978, p. 75–76).
Sobre esse processo de acumulação de forças no Congresso do qual a eleição de 1962 é um momento 
importante, ver: (DREIFUSS, 1981, p. 137–140). Dreifuss utiliza-se em sua análise de estudo realizado por 
intelectuais vinculados ao bloco de poder multinacional e associado. É interessante ver a clareza que tais 
estudiosos tinham do avanço da esquerda no quadro político de então.

60No referendo, 82% dos votos válidos foram a favor do retorno do presidencialismo contra apenas 18% em prol 
da manutenção do parlamentarismo.
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claramente  subversivos  na  classe  trabalhadora  e  nos  meios  dos  graduados  das  Fôrças 

Armadas” e exigir que o presidente desse um “BASTA” ao punir exemplarmente os militares 

envolvidos61 e distanciar seu governo das forças sociais e políticas tidas por inaceitáveis (tais 

como o Comando Geral dos Trabalhadores) (BASTA, 1963).

O  outro  episódio  se  daria  poucas  semanas  depois  e,  como  em  outras  crises 

institucionais,  teve por protagonista Carlos Lacerda.  O governador guanabarino — apenas 

dois anos após suas explosivas declarações que precipitariam a renúncia de Quadros — em 

entrevista  para  o  jornal  estadunidense  Los  Angeles  Times,  publicada  em 29 de  setembro 

(BRAZIL  GOVERNOR  SEES  GOULART  FALL,  URGES  U.S.  TO  WITHHOLD  AID 

FUNDS, 1963), declarou acreditar que Goulart cairia antes do final do ano, aconselhou aos 

Estados  Unidos  que  suspendesse  a  ajuda  financeira  ao  governo  Jango  e  afirmou  que  os 

militares estariam a discutir “se é melhor tutelá-lo […], patrociná-lo, colocá-lo sob contrôle 

até  o  término  do  seu  mandato  ou  destruí-lo  agora  mesmo”  (CL  DECLAROU  NA 

ENTREVISTA QUE JG CAIRÁ, 1963). Suas declarações foram consideradas uma afronta às 

Forças  Armadas e  ao  país  pelos  ministros  militares,  que  divulgaram dura  nota  criticando 

Lacerda  (NOTA SUSTENTA QUE  LACERDA FAZ  AGITAÇÃO,  1963) e  pressionaram 

Jango  para  que  solicitasse  o  Estado  de  Sítio.  O pedido  de  Estado  de  Sítio  de  Jango  ao 

Congresso, enviado em 4 de outubro, encontraria amplo repúdio em todo o espectro politico, 

mesmo  no  campo  progressista.  As  forças  de  esquerda  temiam que  num governo  sob  as 

imensas pressões que Goulart se encontrava, o mesmo fosse utilizado contra os movimentos 

sociais, as greves e mesmo para intervir no estado de Pernambuco, governado pelo recém-

eleito  Miguel  Arraes.  Goulart  acabaria  tendo  de  recuar,  e  a  dura  derrota  aumentaria  seu 

isolamento  político,  tendo  como  elemento  complicador  uma  esquerda  assustada  pelo 

episódio62.

Frente ao isolamento político e sob fogo de uma oposição duríssima, que lhe havia 

golpeado a posse, procedido de maneira fraudulenta nas eleições de 1962 e que se insinuava 

perigosamente  objetivando desestabilizar  o  que  restava  de  seu  governo,  Goulart  opta  por 

reaproximar-se da esquerda e dos movimentos sociais e volta a pautar mais efetivamente as 

reformas de base. O país encandeceria progressivamente até o derradeiro golpe de 1º de abril 

de 1964.

61A postura marca um vívido contraste com aquela manifestada por ocasião do golpe de agosto-setembro de 
1961. Na crise de 1961, a mídia liberal conservadora, no que diz respeito à situação dos militares  golpistas, 
exigiu que “as Forças Armadas saiam deste episódio sem desprestígio” (CRIME CONTRA O BRASIL!, 1961).
62Para uma descrição mais detalhada do episódio, ver a abordagem de Moniz Bandeira (1978, p. 130–133). O 

autor detalha como a evolução da crise provocou receios e afetou a confiança de setores da esquerda com 
relação às intenções do governo federal, em especial, dos ministros militares.
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É Dreifuss quem compreende com precisão esse processo de “isolamento” político e 

a busca de Jango por lastrear politicamente as bases de seu governo reformista junto às classes 

populares e suas organizações. Antes de mais nada, convém apontar que esse “isolamento” 

não diz respeito à baixa popularidade de Jango ou das reformas de base. Como demonstram 

pesquisas de opinião pública na véspera do golpe, Jango e as reformas de base eram populares 

no conjunto da população63. Entretanto, essas reformas — e a agitação político-social ao seu 

redor — causavam profunda ojeriza no empresariado e suas organizações políticas, sociais e 

midiáticas.

Essa  ojeriza  não  se  restringia  apenas  às  forças  ligadas  ao  bloco  multinacional  e 

associado.  Como  colocamos  previamente,  a  convergência  das  aspirações  reformistas  de 

Goulart  com  uma  inédita  e  vistosa  ascensão  política  das  classes  populares  e  setores 

progressistas da classe média extrapolariam em muito não apenas as premissas conservadoras 

da Quarta República, mas o desejo da pequena e média burguesia nacional que compunha o 

bloco de poder nacional-desenvolvimentista. É assim que o governo Jango em vez de ser o 

ápice do “populismo”, representou o momento político em que assistiremos ao rompimento 

“da  convergência  de classe  populista  tradicional,  assim como [de]  seu  marco ideológico-

institucional” (DREIFUSS, 1981, p. 131).

Esse processo de esfacelamento do bloco de poder nacional-desenvolvimentista, com 

o  deslocamento  de  seus  setores  burgueses  para  o  bloco  multinacional  e  associado  — 

compondo efetivamente uma grande “frente burguesa” — é assim descrito por Dreifuss:

Com  a  ruptura  da  forma  populista  de  domínio,  o  bloco  oligárquico-industrial 
compreendeu  que  estava  perdendo  politicamente  o  que  já  havia  perdido 
economicamente, ísto é, a liderança dos acontecimentos. A insatisfação se espalhou 
no interior do bloco oligárquico-industrial, alienando o apoio empresarial e político-
militar  que  havia  sido dado a  João  Goulart,  debilitando suas  bases  de  poder.  O 
resultado  desse  processo  foi  que  o  aspecto  de  insularidade  do  Executivo  viu-se 
reforçado,  deixando-o  dependente  dos  trabalhadores  mobilizados,  que 
permaneceram  a  única  e  incerta  “massa  de  manobra”  política  do  governo.  A 
percepção  da  possibilidade  de  um  Executivo  relativamente  autônomo que  fosse 
capaz de reunir sob seu comando as classes subordinadas ou, pior ainda, que fosse 
influenciado  por  elas,  propiciou  uma  reação  política  do  conjunto  da  classe 
dominante (DREIFUSS, 1981, p. 135–136).

Os meses prévios ao golpe são de profunda agitação ao redor das reformas de base. 

Na guerra aberta movida pela direita e seus poderosos veículos de comunicação, a população 

era convocada, diante de um governo conivente com os “vermelhos” e a “revolução social”, a 

salvar-se a si mesma. Tratava-se de enfrentar os “comunistas” e suas reformas subversivas em 
63O Ibope realizou pesquisas de opinião em várias capitais entre fevereiro e março de 1964. Tais pesquisas não 

ganharam publicidade naquele momento, mas seriam resgatadas pelo cientista político Antonio Lavareda em 
1989. Para mais informações sobre essas pesquisas bem como alguns de seus resultados: (MELO, 2014a, p. 
169–170).
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todos  os  espaços  e  pelos  meios  necessários.  As  forças  liberais  e  democráticas  deveriam 

denunciá-los na imprensa e combatê-los no parlamento e nas ruas.

No começo de 1964, um importante celeiro da agitação direitista foi Minas Gerais. A 

hostilidade  com a  mera  presença de figuras  relacionados ao governo federal  e  ao campo 

nacional-desenvolvimentista  era  grande  e  a  elite  rural  e  seus  aliados  armavam-se  para 

enfrentar a organização dos trabalhadores rurais (BANDEIRA, 1978, p. 156–157) (MOTTA, 

2002, p. 261–262).

Exemplar da atmosfera política foram os acontecimentos relativos à (não-)realização 

do I Congresso da Central Única dos Trabalhadores da América Latina (CUTAL) na cidade de 

Belo  Horizonte  entre  os  dias  24  e  28  de  janeiro.  A convergência  de  veículos  liberais 

conservadores, políticos direitistas, setores da Igreja católica, entidades patronais, associações 

civis em prol da luta anticomunista e grupos de ação direta lembra aquela ocorrida por ocasião 

da efeméride da “Intentona” de 1961 (visando combater  o reatamento diplomático com a 

União Soviética).

Essa convergência de forças direitistas desencadeou violento discurso anticomunista 

exigindo a proibição do congresso da CUTAL. O governador udenista José de Magalhães 

Pinto,  ativamente  envolvido  na  conspiração  que  derrubaria  Goulart  dois  meses  depois, 

ensaiou  sustentar  a  realização  do  evento  argumentando  cumprir-lhe  garantir  o  direito  à 

liberdade de reunião “nos têrmos da Constituição Federal e dentro da melhor tradição liberal 

de Minas” e que estava “convencido de que se trata de um congresso de trabalhadores, de 

variada  tendência”  (AVOLUMAM-SE  OS  PROTESTOS  CONTRA  O  CONGRESSO 

COMUNISTA DE B. HORIZONTE, 1964). A frente anticomunista não se deixou abater e 

redobrou suas agitações. O arcebispo Dom João Resende Costa, tal qual o cardeal Dom Jaime 

de Barros Câmara no Rio de Janeiro, pressionou publicamente o governador (AVOLUMAM-

SE  OS  PROTESTOS  CONTRA O  CONGRESSO  COMUNISTA DE  B.  HORIZONTE, 

1964). A UDN de Belo Horizonte também pressionou publicamente o governador, de mesmo 

partido, à “proibir” o congresso (LÍDER UDENISTA SUGERE AO GOVÊRNO DE MINAS 

PROIBIR  O  CONGRESSO  COMUNISTA,  1964).  As  entidades  empresariais,  como  a 

Associação Comercial de Minas Gerais e a Federação das Indústrias do Estado de Minas, 

também  juntaram  esforços  (COMÍCIO  HOJE  EM  B.  HORIZONTE  CONTRA  O 

CONGRESSO VERMELHO, 1964). Por fim, tivemos a versão mineira da atuação de Lacerda 

por ocasião da “Intentona” de 1961: o prefeito Jorge Carone Filho. Se Lacerda declarou ponto 

facultativo e liderou protesto, Carone decretou luto oficial em Belo Horizonte durante os dias 
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em que estava previsto o congresso (DECRETADO LUTO OFICIAL EM B. HORIZONTE 

NOS DIAS DO CONGRESSO COMUNISTA, 1964) e liderou também seu protesto.

O protesto organizado na noite de 22 de janeiro por esse arco de forças e contando 

com a liderança do prefeito belo-horizontino emanou o mesmo discurso violento por ocasião 

da  efeméride  da  “Intentona”.  E  como  naquela  ocasião,  ganharia  o  apoio  editorial 

entusiasmado  de  veículos  como O Globo  que  declararia:  “Estamos  solidários  com todos 

aquêles  que,  no  nobre  Estado,  ergueram  suas  vozes,  protestando  contra  a  realização  do 

congresso  vermelho”  (SOLIDARIEDADE  AOS  MINEIROS,  1964).  Se  no  caso  carioca 

houve uma tentativa de linchamento, no caso mineiro um estudante, acusado de comunista 

(DENUNCIADOS OS OBJETIVOS SUBVERSIVOS DO CERTAME DOS COMUNISTAS 

NA CAPITAL MINEIRA, 1964), foi gravemente ferido e acabaria internado em estado grave 

(TENSÃO EM BH PELA REUNIÃO SINDICAL, 1964).

A tensão reinante objetificada nas violências daquela noite de 22 de janeiro teriam 

sucesso em suas reivindicações. Os organizadores do evento cederam e por meio de acordo 

com o governador mineiro transferiram o evento para Brasília. O simbolismo dessa vitória 

energizou as forças conservadoras país afora e mesmo veículos liberais de maior expressão 

não se intimidaram em exaltar seus meios. O Globo, por exemplo, traria em sua capa uma 

mescla de frustração com a realização do evento (ainda que em outro local), mas alegria pelo 

povo  de  Belo  Horizonte  ter  “escorraçado”  o  “congresso  comunista”:  “PERMITEM  EM 

BRASÍLIA  O  CONGRESSO  COMUNISTA  QUE  O  POVO  DE  BELO  HORIZONTE 

ESCORRAÇOU”  (PERMITEM EM BRASÍLIA O CONGRESSO COMUNISTA QUE O 

POVO DE BELO HORIZONTE ESCORRAÇOU, 1964). Já a Folha de S. Paulo, em editorial 

algo mais comedido, alertou que a “tolerancia […] tem limites; e quando eles são atingidos, a 

reação não se faz esperar” e encerra comemorando o fato de que “há cada vez menos lugares 

no país onde os totalitarios possam, aproveitando-se da nossa conhecida liberalidade, fazer a 

apologia de idéias liberticidas” (REPULSA À SUBVERSÃO, 1964).

Não  surpreende  que  o  anúncio  do  lançamento  da  seção  local  da  Frente  de 

Mobilização Popular  (FMP),  organização em prol  das  reformas  de base,  contando com a 

presença de Brizola, na mesma Belo Horizonte, um mês depois, tenha sido encarada como 

mais uma batalha dos “democratas”. A vitória do mês anterior havia galvanizado as forças 

conservadoras e a minimização ou mesmo apoio aberto prestado por grandes veículos aos 

métodos empregados apenas serviram para legitimá-los.

É assim que o mesmo arco de forças políticas conservadoras impediu a realização do 

comício  pró-reformas  da  Frente  de  Mobilização  Popular  em 25  de  fevereiro.  Dessa  vez, 
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entretanto, entraram em conflito direto com as forças de esquerda num episódio violento de 

grandes  proporções  que  resultou  em  dezenas  de  feridos  e  impediu  Brizola  de  discursar 

(COMICIO PRÓ-REFORMAS EM BH: 60 FERIDOS, 1964). A violenta vitória deixou O 

Globo  exultante  e  o  jornal  traria  a  seguinte  chamada  na  capa  do  dia  seguinte: 

“DEMOCRATAS  IMPEDEM  CONCENTRAÇÃO  PRÓ-REFORMAS  EM  BELO 

HORIZONTE”  (DEMOCRATAS  IMPEDEM  CONCENTRAÇÃO  PRÓ-REFORMAS  EM 

BELO HORIZONTE, 1964). Mais do que episódios isolados, os conflitos que cercaram o 

congresso da CUTAL e o comício da FMP eram exemplos a serem seguidos:

No Brasil,  oferece-nos  Minas  Gerais,  mais  uma vez,  o  exemplo  dignificante  de 
civismo e de fé na democracia.  Primeiro,  impedindo que em seu solo, campo de 
tantas  refregas  gloriosas  em  prol  da  liberdade,  se  reunisse  um  congresso 
internacional de agentes de Moscou, e em seguida, opondo barreiras intransponíveis, 
em  Governador  Valadares,  a  invasões,  criminosamente  planejadas,  contra  a 
propriedade privada, sob o falso pretexto de ensaiar reforma agrária.
Minas, por assim dizer, está mobilizada contra os inimigos das instituições. Constitui 
o maior centro de resistência às investidas malsãs do comunismo […].
O toque de reunir partiu de Minas e ressoa vibrante por todo o Brasil […]. É um 
movimento  incontrolável  e  invencível  (MOBILIZAÇÃO  GERAL  CONTRA O 
COMUNISMO, 1964).

A próxima grande batalha  se daria  17 dias  depois  do comício  da  FMP em Belo 

Horizonte, no Rio de Janeiro, ainda o coração político do país, e entrou para a história como o 

famoso Comício da Central do Brasil. O evento ocorrido em 13 de março é lembrado pelo 

discurso contundente de Goulart em favor das reformas de base e que teria por resposta uma 

mobilização conservadora que desembocaria na famosa “Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade”.  Essa  última,  ocorrida  em 19  de  março  em São  Paulo,  prestaria  o  verniz  de 

mobilização popular que seria utilizado pelos golpistas que derrubaram João Goulart em 1º de 

abril. Embora o Comício da Central do Brasil seja lembrado como uma espécie de estopim 

para a sucessão de eventos que desembocou na derrocada de Goulart menos de 3 semanas 

depois, cabe contextualizá-lo dentro da ofensiva conservadora em que o mesmo ocorreu e 

para tanto não podemos nos ater simplesmente àquela noite de 13 de março.

O comício de 13 de março fora anunciado oficialmente ainda em 6 de fevereiro — 

em meio à escalada de violência conservadora que tinha Minas Gerais por foco — e teve sua 

importância colocada desde o primeiro instante  (CGT FAZ COMÍCIOS DIA 6 PRÓXIMO 

COM  JG  PRESENTE:  REFORMAS,  1964).  O  evento  seria  um  “grande  encontro  [do 

presidente] com o povo” e marcaria a ocasião na qual, “o Sr. João Goulart anunciará o início 

de  uma  nova  fase  do  seu  Govêrno,  assinando  em  praça  pública  uma  série  de  atos 

importantíssimos que marcarão em têrmos práticos, o início das reformas de base, dentro do 
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precário quadro legal em que pode efetuar” (JANGO CHAMA RYFF: FALARÁ AMANHÃ, 

1964).

A importância do evento e os sucessos da direita em Minas Gerais geraram um clima 

de tensão que raramente é lembrado. Ainda em 2 de março, com o ataque ao comício da FMP 

em Belo Horizonte fresco na memória, o Última Hora declarava que o “Exército vai garantir 

comício do dia 13” (EXÉRCITO VAI GARANTIR COMÍCIO DO DIA 13, 1964). No dia do 

evento, O Globo anunciava que haveria “2.500 homens das Fôrças Armadas no comício de 

hoje”  (POLICIAMENTO DE 2 500 HOMENS DAS FÔRÇAS ARMADAS NO COMÍCIO 

DE HOJE, 1964) e no dia seguinte, o Jornal do Brasil anunciava que a ordem “foi garantida 

pela  maior  demonstração  de  fôrça  bélica  já  vista  em  atos  dessa  natureza”  (GOULART 

DECRETA A DESAPROPRIAÇÃO  DE  TERRAS,  ENCAMPA REFINARIAS  E  PEDE 

NOVA CONSTITUIÇÃO, 1964).

A batalha  midiática  que  cercou as  vésperas  do  evento  contou com o esforço do 

Última Hora e outros jornais identificados com as forças nacional-desenvolvimentistas para 

tranquilizar seus leitores e incentivá-los a participar do comício, ressaltando que os boatos 

pressagiando  distúrbios  não  prosperariam  (ÊXITO  DO  COMÍCIO  GARANTIDO: 

AGITAÇÃO É SÓ BOATO, 1964).  Ainda assim,  o mesmo Última Hora denunciava uma 

“guerra  psicológica”  que  podia  ser  vista  nos  muros  da  capital,  que  novamente  estavam 

pichadas com o nome do almirante golpista Sílvio Heck (GUERRA PSICOLÓGICA, 1964), 

algo  que  também  ocorrera  pelas  mãos  do  MAC  nas  semanas  seguintes  à  efeméride  da 

“Intentona” de 1961. O governador Lacerda, que também marcara a “Intentona” de 1961, 

mais uma vez pôs seu peso. Para além das habituais acusações, como a de que Jango estaria a 

“prestigiar  e  garantir  um  comício  comunista”  (ÊXITO  DO  COMÍCIO  GARANTIDO: 

AGITAÇÃO É SÓ BOATO, 1964), Lacerda decretou ponto facultativo naquela sexta-feira 13 

(ÊXITO DO COMÍCIO GARANTIDO: AGITAÇÃO É SÓ BOATO, 1964), o que foi visto 

como óbvia manobra para esvaziar o ato (FRANCIS, 1964).

A mídia  liberal  conservadora,  de  maneira  coerente  com  sua  postura  perante  os 

eventos em Minas Gerais, dedicou-se não a exigir garantias de segurança para o direito de 

livre  expressão  e  reunião  do  presidente  e  seus  apoiadores,  mas  a  exigir  de  Goulart  que 

cancelasse o comício que marcaria o início concreto das reformas de base que com tanto 

empenho  combatiam.  Assim,  se  a  Folha  de  S.  Paulo  comemorara  os  sucessos  em  Belo 

Horizonte apontando que “há cada vez menos lugares no país onde os totalitarios possam, 

aproveitando-se  da  nossa  conhecida  liberalidade,  fazer  a  apologia  de  idéias  liberticidas” 

(REPULSA À SUBVERSÃO, 1964), agora apelava à moderação apontando que
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“[r]evelará o presidente da Republica alta  dose de  bom-senso  se  contribuir  para 
‘esvaziar’  o  discutido  comício  […].  O  ideal  seria  que  o  sr.  João  Goulart  
compreendesse todos os inconvenientes da concentração e usasse de sua ascendência 
sobre os promotores para cancelá-la pura e simplesmente” (COMICIO, 1964) 64.

Para decepção das forças conservadoras, o comício ocorreu e foi um grande sucesso. 

O ato contou, além do presidente, com nomes expressivos da esquerda brasileira como Miguel 

Arraes e Leonel Brizola e reuniu aproximadamente 200 mil pessoas. O simbolismo maior, 

porém,  estava  na assinatura  de dois  decretos  que  davam efetivamente  início  às  sonhadas 

reformas. O primeiro dizia respeito a encampação de refinarias de petróleo particulares e o 

segundo era o “decreto da SUPRA”65, que dava o pontapé na reforma agrária.

O comício, entretanto, ocorreu imerso num clima tenso. Não apenas o policiamento 

foi  ostensivo,  mas  na  véspera  eclodiram novos  e  violentos  confrontos  nas  ruas  de  Belo 

Horizonte. Os confrontos estavam diretamente relacionados com aqueles que impediram o 

comício da FMP em 25 de fevereiro e estampavam a capa dos jornais cariocas no dia do 

Comício  da  Central  do  Brasil  (LUTA  IDEOLÓGICA  PROVOCA  TUMULTO  E 

CORRERIAS NO CENTRO DE BELO HORIZONTE, 1964). Dias antes, direitistas em São 

Paulo também haviam protagonizado “sérios incidentes” ao tentarem impedir Miguel Arraes 

de participar de um programa da Televisão Tupi aos gritos de “não queremos comunistas” 

(VIOLÊNCIAS À ENTRADA DE ARRAES NA TV, 1964).

É  nesse  caudal  de  mobilização  geral  das  forças  conservadoras  —  onde  dado  a 

“conivência” do governo com a “subversão” inaceitável representada pelo projeto reformista, 

há  um  amplo  esforço  de  agitação  visando  cercear  não  apenas  os  setores  populares 

identificados  com  a  esquerda  bem  como  as  próprias  autoridades  — que  assistiremos  os 

rapazes do recém-criado CCC, voltado para o combate à hegemonia de esquerda no ambiente 

estudantil, realizarem uma de suas primeiras ações com visibilidade nacional. Sua ação esteve 

inserida num caldo de agitação direitista que contou com a naturalização do uso da violência 

pelas  forças  políticas  conservadoras,  incluindo  lideranças  políticas  e  veículos  midiáticos 

identificados com os valores da democracia liberal ocidental.

Os rapazes do CCC entraram em ação no dia 16 de março, apenas 3 dias após o 

Comício da Central do Brasil. Seu alvo foi um dos sujeitos que mais aversão causavam aos 

conservadores, João Pinheiro Neto, superintendente da SUPRA e responsável pelo decreto 
64Outro exemplo de veículo midiático que sucedeu seu apoio entusiástico à supressão violenta de comícios de 

esquerda em Belo Horizonte por apelos a que Jango cancelasse o comício de 13 de março foi O Globo (DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 1964).

65O decreto declarava como de interesse social, passível de desapropriação, “as áreas rurais compreendidas em 
um raio de 10 quilômetros dos eixos das rodovias e ferrovias federais, e as terras beneficiadas ou recuperadas 
por investimentos exclusivos da União em obras de irrigação, drenagem e açudagem” (DESAPROPRIADAS 
AS TERRAS, 1964).
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relativo à reforma agrária assinado por Jango no comício do dia 13. Pinheiro Neto daria uma 

palestra na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, na noite de 16 de março 

a convite do movimento estudantil.

Dado a hegemonia da esquerda no movimento estudantil no Largo de São Francisco, 

refletida no controle do centro acadêmico e no convite a Pinheiro Neto, restou aos estudantes 

conservadores  descontentes  aceitar  a  realização  do  evento  ou,  seguindo  exemplos  que 

pipocavam pelo país, tentar impedi-lo. Paulo Azevedo Gonçalves dos Santos, estudante de 

Direito na instituição e amigo de João Marcos Monteiro Flaquer (um dos líderes do CCC), 

coloca que “João Marcos se articulou com o pessoal do Mackenzie, e decidiram impedir que o 

Ministro viesse fazer a conferência na Faculdade de Direito. Por outro lado, o pessoal de 

esquerda, dos sindicatos, também se articulou para garantir a palavra dele” (SANTOS, 2014, 

p. 104).

O resultado foi um confronto de grandes proporções que incluiu a intervenção da 

polícia, feridos, a vandalização do carro de Pinheiro Neto e logrou impedir a participação do 

representante da SUPRA no evento organizado pelo centro acadêmico.  Note-se que nessa 

ocasião,  o fato não foi atribuído ao CCC, a sigla ainda era algo pertencente ao ambiente 

estudantil,  sendo  noticiada  como  uma “batalha  entre  estudantes  esquerdistas  e  alunos  da 

própria  Faculdade  e  da  Universidade  Mackenzie”  (PINHEIRO  NETO  IMPEDIDO  DE 

FALAR EM SÃO PAULO, 1964).

O evento  foi  noticiado  na  capa  de  diversos  jornais66,  mas  não  motivou  maiores 

questionamentos sobre seus autores. Isso pois não foi ato isolado cuja autoria apenas poderia 

ser atribuída a indivíduos distantes das formas correntes de embate político, mas um ato entre 

outros  naquilo  que  O  Globo definiria,  a  pretexto  de  elogiar  as  interrupções  violentas  de 

comícios  em  Minas  Gerais,  como  “Mobilização  Geral  contra  o  Comunismo” 

(MOBILIZAÇÃO GERAL CONTRA O COMUNISMO, 1964).  Essa  “mobilização  geral” 

abarcou amplo leque de setores conservadores, incluindo veículos de imprensa, empresários, 

párocos, estudantes, fazendeiros, políticos, donas de casas, etc. e acabaria por borrar as linhas 

que formalmente separam “democratas liberais” e “autoritários”.

Simbólico  dessa  confluência  seria  o  incêndio  da  UNE  em  1º  de  abril,  data  da 

deposição de Goulart. O Globo assim noticiaria a destruição da sede da entidade estudantil 

combatida por tantos anos:

66Por exemplo, na Folha de São Paulo (PINHEIRO: “VOLTAREI; A POLICIA NÃO ME GARANTIU E O 
EXERCITO OMITIU-SE”, 1964), Jornal do Brasil (PINHEIRO NETO IMPEDIDO DE FALAR EM SÃO 
PAULO, 1964) e O Globo (ESTUDANTES E POPULARES PAULISTAS IMPEDIRAM QUE JOÃO 
PINHEIRO NETO ENTRASSE NA FACULDADE DE DIREITO, 1964).
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O  Edifício-sede  da  UNE,  na  Praia  do  Flamengo,  foi  incendiado,  ontem,  por 
populares e estudantes democratas. Cêrca das 17 horas, um grupo de pessoas, em 
frente ao prédio, deu início a manifestação pela vitória das fôrças democráticas.
[…]
Começaram então  a irromper  alguns focos  de  incêndio.  Rapidamente as  chamas 
tomaram conta de tôdas as dependências do edifício. O povo aglomerado, sem fazer 
caso  da  chuva,  cantava  o  Hino  Nacional  e  dava  gritos  pela  democracia,  pela 
Constituição e pela liberdade. (INCENDIADO O PRÉDIO DA UNE, 1964)

É nessa conjuntura que antecede o golpe que surgiu o CCC. Essa mobilização geral 

seria bem sintetizada no título da matéria comemorativa do golpe da revista Seleções: “A 

nação que se salvou a si mesma” (HALL, 1964). Como aponta Gustavo Augusto de Carvalho 

Andrade, um colega de faculdade, o CCC foi produto “[d]aquele velho pessoal que o havia 

formado,  em 1963”  (ANDRADE,  2014,  p.  132)  e  “se  esvaiu  como  toda  aquela  direita” 

(ANDRADE, 2014, p. 131).
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3 COMANDO DO TERROR: A POLÍTICA FORA DE LUGAR

— Não temos  mêdo de  nada — afirma Milton 

Morais Zélio, um dos mais jovens colaboradores 

do Comando de Caça aos Comunistas.

(MEDEIROS, 1968, p. 20)

Eu nunca tive medo de nada. Não tenho medo de 

nada  até  hoje.  E  a  maioria  desse  pessoal  de 

direita não tinha medo de nada. Vamos usar um 

termo  certo,  quem  era  mais  “cagão”  era  o 

pessoal de esquerda. Uma vez, em uma briga, eu 

e João Marcos Flaquer, enfrentamos sozinhos um 

pessoal  da  Faculdade  de  Arquitetura  e 

Urbanismo, e ninguém veio em cima. Se viessem, 

iriam apanhar.

(SCATENA, 2014, p. 148)

O Comando  de  Caça  aos  Comunistas  perpetuou-se  no  imaginário  político  como 

sinônimo de intolerância e violência, de interdição do diálogo. É comum encontrarmos na 

mídia, diante de atos considerados de intolerância, a sigla sendo resgatada do longínquo ano 

de 1968 como instrumento de denúncia contra ações que ameaçam cercear a livre expressão e 

debate na sociedade. De certa forma, se o CCC entra por uma porta, a política sai pela outra.

O encerramento  da  exposição  “Queermuseu — Cartografia  da Diferença  na Arte 

Brasileira” em 2017 na cidade de Porto Alegre após pressão de grupos conservadores como o 

Movimento Brasil Livre (MBL) levou o jornal Zero Hora a relembrar o episódio relativo à 

peça Roda Viva e o CCC  (CANCELAMENTO DA “QUEERMUSEU”, 2017). Ao mesmo 

episódio também recorreu a ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda, irmã de Chico Buarque 

(escritor  da  peça  Roda  Viva),  para  condenar  as  pressões  sobre  a  exposição  (ARTISTAS 

REPUDIAM  FIM  DE  EXPOSIÇÃO  QUEER  NO  SANTANDER  CULTURAL  APÓS 

PRESSÃO DO MBL,  2017).  Ainda  em 2018,  na  véspera  do  segundo turno das  eleições 

presidenciais, a revista Piauí exibia coluna condenando as seguidas ameaças e agressões de 

bolsonaristas à imprensa e opositores alertando que “[e]stá se esboçando com nitidez no país 

uma espécie  de  novo CCC” (SILVA,  2018).  Mesmo indivíduos  ligados  à  extrema-direita 

brasileira recorrem à sigla como instrumento no debate político usando-a como sinônimo de 
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intolerância.  Foi  o  caso  de  Ailton  Benedito,  procurador  da  República  e  uma das  figuras 

públicas do bolsonarismo (NETTO, 2021), que denunciou a remoção de páginas vinculadas 

ao MBL pelo Facebook — que a empresa disse integrarem uma rede de desinformação — 

acusando  a  rede  social  de  promover  o  “Comando  de  Caça  aos  Conservadores  (CCC)” 

(POMPEU, 2018), numa clara alusão à sigla anticomunista.

Essa imagem do CCC enquanto fenômeno excepcional, cuja ação intolerante teria 

efeito desagregador na sociedade circundante, também marca trabalhos acadêmicos. É assim 

que Clarissa Brasil entende que o CCC teria como “objetivo […] disseminar o terror, o medo, 

não apenas ao alvo atingido, mas a toda a sociedade” (BRASIL, 2010, p. 18–19), fazendo uso 

do terrorismo para “tenta[r] frear a todo o custo e com extrema violência o comportamento de 

toda uma geração” (BRASIL, 2010, p. 86). Gustavo Lopes ao analisar a atuação do grupo 

paulista  — criador  da  sigla  — manifesta  uma  interpretação  de  cunho  psicologizante  ao 

compreender  os  membros  do  mesmo enquanto  portadores  de  um “mal  radical”  (LOPES, 

2014, p. 33), do “gosto pelo desgosto dos outros” (LOPES, 2014, p. 290–291).

A aura que cerca a sigla é tão antiga quanto o próprio estrelato da mesma nas páginas 

da imprensa nacional em 1968. Uma das matérias mais famosas, “CCC ou o Comando do 

Terror”, que causou frisson ao expor os bastidores do grupo paulista e acusar mais de 30 

indivíduos de vínculos com esse, contém analogias explícitas ao nazismo, “Como no tempo 

de  Hitler”  (MEDEIROS,  1968,  p.  21),  e  sobram  no  perfil  dos  acusados  epítetos  como 

“impiedoso”,  “psicopata”  e  “perverso”,  compartilhando  ainda  espaço  com descrições  que 

ressaltam a covardia e propensão a ataques de histeria.

Ainda que sejam detestáveis as ações que tornaram a sigla célebre em 1968, como a 

agressão  a  atores  desarmados,  e  evidente  o  caráter  violento  de  figuras  publicamente 

associadas a essa, a fixação da imagem do CCC, no rastro da publicidade recebida naquele 

ano, como sinônimo de terror e intolerância foi decisiva para descontextualizar o CCC do 

ambiente social e político em que o mesmo surgiu assim como para despolitizar sua atuação. 

Destacavam-se os  indivíduos que tornaram a sigla  célebre de seu seio social  e político e 

construía-se um mito político, o “comando do terror”, como uma entidade que mais além de 

questões políticas, se apresenta como um fator de desagregação social dado que se voltava 

contra “toda a sociedade”.

Elemento útil para a desconstrução do mito que cerca o CCC é a distinção realizada 

por  Clarissa Brasil  entre  a  sigla  que se perpetuaria  no imaginário  político brasileiro e  as 

pessoas sob a mesma. Dado que a pesquisadora optou por abordar ações vinculadas a sigla 

num  lapso  temporal  de  quase  duas  décadas  e  em  três  estados,  essa  reflexão  se  tornou 
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premente. Clarissa Brasil aponta que “[d]efinir o CCC foi a tarefa mais difícil desse trabalho” 

e que o mesmo “não deve ser encarado como um grupo, ou uma organização, isto porque não 

se  revelou  único,  mas  vários  CCCs.  […]  O  que  uniria  todas  as  ações  analisadas  [pela 

pesquisadora] foi a sigla CCC e a identidade que foi a ela atribuída, baseada no terrorismo e 

na impunidade” (BRASIL, 2010, p. 17). Com efeito, após a ampla repercussão alcançada pela 

sigla  no  rastro  do  ataque  à  peça  de  teatro  Roda  Viva,  veríamos  uma  miríade  de  ações 

atribuídas à sigla pelo país afora. Todavia, o fato da pesquisadora ter optado por debruçar-se 

sobre as ações mais famosas da sigla por meio da imprensa,  favoreceu a incorporação da 

imagem propagada pela  mídia  sobre  o  CCC,  ou  seja,  o  mito.  Perdem-se  os  sujeitos  e  o 

contexto específico em que surgiu o CCC e mesmo aqueles que se utilizaram da sigla em 

outros estados e momentos e emerge um terror descarnado que se volta contra a sociedade. 

Sintomaticamente, o grupo que efetivamente criou a sigla bem como os anos que antecedem à 

1968 mal são abordados pela pesquisadora. Toma-se o ponto de chegada, seu estrelato fugaz 

pré AI-5, como o ponto de partida.

Para a crítica do mito político relativo ao CCC, portanto, não basta a distinção entre a 

sigla e os diferentes grupos e indivíduos que a utilizaram, mas atentar-nos efetivamente para 

as  pessoas  sob a  sigla  e  a  inserção  que as  mesmas  tinham nos debates  que  marcavam a 

sociedade de então para além da repercussão alcançada pelas ações mais famosas. O ano de 

1968 continua a ser um período crucial, mas é um marco posterior de uma sigla criada por 

universitários na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) ainda nos turbulentos 

anos  do  governo  Goulart.  Como  recorda  Gustavo  Andrade,  colega  de  faculdade  dos 

fundadores, o CCC foi produto “[d]aquele velho pessoal que o havia formado, em 1963” 

(ANDRADE, 2014, p. 132).

No capítulo anterior nos dedicamos ao ambiente na qual o CCC surgiu. Vimos como 

o endosso da violência enquanto instrumento político não se constituiu numa exclusividade de 

siglas  como  o  MAC  e  o  CCC,  mas  foi  antes  uma  faceta  da  luta  política  que  ganha 

preponderância com a abertura à grande política marcada pela crise de agosto-setembro de 

1961.

No presente capítulo, abordaremos mais especificamente o grupo paulista que fundou 

o  CCC  e  cujas  ações  em  1968  inspirariam  outros  a  se  utilizarem  da  sigla.  Desde  seu 

surgimento no ambiente estudantil em 1963 até o desengajamento ocorrido após o AI-5 em 

dezembro de 1968. O foco está em distanciar-nos da imagem perpetuada pelos grandes meios 

no calor dos eventos de 1968, que perpetuariam a sigla como símbolo do terror a agredir toda 

a sociedade, e compreender o CCC como um ator político entre outros, suas peculiaridades, a 
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inserção  do  grupo  na  direita  de  então  bem  como  as  condições  que  viabilizaram  seu 

surgimento, atuação assim como seu impacto no imaginário político brasileiro.

3.1 AS ARCADAS NOS EFERVESCENTES ANOS DO GOVERNO GOULART

O período que abarca o nascimento do CCC em 1963  e sua atuação relativamente 

anônima, restrita ao espaço estudantil,  até o atentado à peça Roda Viva em julho de 1968 

tende a  ser  abordado  en passant e  de  forma descontextualizada  na bibliografia  existente, 

apenas  mencionando  o  surgimento  do  grupo  e  suas  ações  como  fatos  isolados,  mas  é 

fundamental para compreender o grupo. Um dos poucos episódios protagonizadas pelo grupo 

a alcançar as capas de jornais, o ataque realizado às vésperas do golpe que impediu a palestra 

de João Pinheiro Neto, superintendente da SUPRA, e que, como vimos67, situa o grupo dentro 

da “mobilização geral contra o comunismo” e as reformas de base, está ausente no trabalho de 

Clarissa Brasil.  O evento é apenas mencionado na dissertação de Gustavo Lopes,  que, no 

entanto, o situa equivocadamente no ano de 1963 (LOPES, 2014, p. 30, 255). A dissertação de 

Lopes, dedicada à história oral do grupo paulista, trata do período fundamentalmente a partir 

das memórias dos envolvidos, não tendo por objetivo um esforço sistemático para situá-lo no 

cenário  político  maior,  denotando-se,  portanto,  os  fatores  locais,  próprio  da  experiência 

relatada pelos envolvidos.

Os anos do governo Goulart foram marcados pelo protagonismo político estudantil 

sob  acentuada  hegemonia  da  esquerda  e  que  teve  por  resposta  duro  combate  das  forças 

conservadoras.  Se  ainda  nos  primeiros  meses do  governo  Goulart,  tivemos  a  estreia  do 

terrorismo político justamente contra a UNE, o já abordado metralhamento ocorrido em 6 de 

janeiro de 1962 por  mãos do MAC, o  golpe  seria  celebrado com o incêndio  da  sede da 

entidade por populares em primeiro de abril de 1964. A desforra não se dava simplesmente 

contra  uma  entidade  estudantil  sob  direção  progressista,  mas  contra  aquilo  que  foi 

reiteradamente denunciada nos grandes veículos de imprensa como “ponta de lança a sôldo de 

Moscou” (PONTA DE LANÇA A SÔLDO DE MOSCOU, 1963).

Durante  o  período  Goulart,  a  UNE se  bateu  por  uma  reforma  universitária  que 

democratizasse o acesso à universidade bem como a própria gestão universitária.  É nesse 

período que assistiremos a primeira greve estudantil nacional, a greve do ⅓, que entre junho e 

agosto  de  1962  mobilizou  a  estudantada  em  prol  da  participação  discente  nos  órgãos 

colegiados das universidades. Mas a efervescência discente extrapolava em muito as pautas 

67O episódio foi abordado na última seção do capítulo anterior.
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estritamente estudantis. Como colado por Roberto Schwarz, as perspectivas abertas com o 

governo reformista de Goulart incentivaram a que “[p]artes da intelectualidade mais desperta, 

em especial  os  estudantes,  começa[ssem]  uma  verdadeira  ‘ida  ao  povo’ e  toma[ssem]  o 

partido da reforma social profunda” (SCHWARZ, 1999, p. 173–174). Provavelmente o maior 

símbolo dessa “ida ao povo” foi a criação do Centro Popular de Cultura (CPC) em princípios 

de 1962. Como anunciado no encarte do disco musical “O Povo canta”, lançado pelo CPC, o 

“objetivo [do CPC] é fazer arte com e para o povo”, uma arte que “abord[e] fatos reais,  

problemas ligados à vida cotidiana, à luta de todos os dias” (O POVO CANTA, 1962). É 

desse esforço que resultou o longa-metragem “Cinco vezes favela”,  peças de teatro como 

“Auto dos 99%”, o “Auto dos cassetetes” e o “Auto do tutu está no fim” bem como a coleção 

“Cadernos do povo brasileiro” — importante veículo de promoção e debate das ideias de 

reformas sociais pela qual se batiam as forças de esquerda68.

O combate desde a direita, previsivelmente, também extrapolou em muito os muros 

das  instituições  estudantis.  Os  “estudantes  democratas”,  como  eram  nomeados  por  seus 

simpatizantes  na  imprensa,  contaram a  seu  lado  com a  adesão  decidida  de  organizações 

político-empresariais  (como o IBAD e o IPES),  grandes veículos de imprensa e  políticos 

conservadores69. A campanha da qual a UNE se viu alvo ao longo de todo o governo Goulart 

não apenas criticava a linha política de esquerda da entidade como questionava a legitimidade 

da mesma, acusando-a de servir ao comunismo internacional tal como o proscrito PCB. O 

MAC não estava sozinho ao denunciar os “lacaios de Moscou” (METRALHADA A UNE 

POR  DESCONHECIDOS  COM  ARMAS  MILITARES,  1962).  Nem  mesmo  a  comoção 

causada pelo atentado à sede da entidade em janeiro de 1962 amainaria a virulência de seus 

oponentes.  Os  “estudantes  a  serviço  do  comuno-nacionalismo”  (ATENTADO  OU 

PROVOCAÇÃO,  1962),  como pontuado  pelo  O  Estado  de  S.  Paulo,  eram vistos,  como 

colocado pelo governador Lacerda, como “um órgão podre no corpo estudantil brasileiro” (O 

GOVERNADOR  ACUSA  A  UNE  DE  ORGÃO  COMUNISTA  E  CONDENA  O 

TERRORISMO, 1962).
68É dessa coleção o famoso artigo de Wanderley Guilherme dos Santos (1962), “Quem dará o golpe no Brasil?”, 

na qual o autor, ainda em princípios de 1962, não se deixa levar pelo clima de conciliação da “solução 
parlamentarista” e analisa as virtualidades golpistas que se projetavam desde o campo conservador. O texto foi 
explorado na última seção do primeiro capítulo.

69Persiste no imaginário político brasileiro uma imagem do corpo estudantil como uma força essencialmente 
“democrática” e “progressista” nos anos 1960, sendo a UNE sua expressão organizacional. A mesma é 
reforçada pela própria UNE, que busca valorizar sua atuação em prol de reformas sociais e, posteriormente, de 
resistência à ditadura. Mesmo nas ciências humanas, o grande descompasso entre as obras dedicadas ao 
movimento estudantil progressista frente aos conservadores tende a fortalecer essa imagem.  Contudo, o meio 
estudantil, como o restante da sociedade, foi atravessado pelos conflitos políticos de então. Para uma breve 
reflexão sobre o mito do “oposicionismo nato” do movimento estudantil bem como a atuação dos estudantes 
direitistas, ver o artigo de Gustavo Bianch Silva (2016).
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A tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco — berço do CCC — 

obviamente  não esteve  a  margem desse  processo  de  ebulição  política  que  cindia  o  meio 

estudantil e a sociedade brasileira. E, aqui, vale apena situar a importância da faculdade na 

vida política e institucional do país sob risco de mal compreender o ambiente acadêmico e 

político na qual surgiu e atuou o CCC.

A faculdade,  também  conhecida  como  “Arcadas”  devido  à  sua  arquitetura,  foi 

fundada — junto com a Faculdade de Direito do Recife — em 1827, ainda na primeira década 

após a independência do Brasil, constituindo-se, ambas, as mais antigas faculdades de Direito 

do país. A instituição foi também uma das bases da Universidade de São Paulo (USP), criada 

em 1934. O primeiro reitor da USP, Reynaldo Porchat, foi ele mesmo professor e aluno das 

Arcadas. Destinada desde o período imperial a suprir quadros para a elite administrativa e 

política do Estado brasileiro, é previsível, portanto, que aqueles que viviam sob as Arcadas, 

almejassem participar da vida política do país.

É difícil exagerar o peso da instituição na vida política do país ao longo dos pouco 

mais de cem anos de existência da República. Dos 35 presidentes que chegaram a exercer o 

mandato no país, 12 vieram das Arcadas70. O que implica numa proporção superior a trinta 

por cento. Isso é especialmente verdade para aquele momento da vida política do país, dado 

que 11 dos 12 presidentes oriundos das Arcadas, o foram no período pré-1964. Jânio Quadros, 

que acabara de renunciar à presidência, fora aluno da faculdade. Mesmo no presente o peso da 

instituição se faz sentir. Michel Temer, ex-presidente, se formou nas Arcadas. Assim como o 

presidenciável  petista  Fernando  Haddad  e  os  três  advogados  que  assinaram o  pedido  de 

impeachment de Dilma Rousseff: Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal.

A imprensa brasileira, ainda hoje, reconhece a importância das Arcadas e é normal 

encontrarmos  repercutida  na  mesma  as  posições  políticas  de  estudantes  e  egressos  em 

momentos importantes da vida política do país. Recentemente, a imprensa veiculou tanto a 

polarização reinante nas Arcadas durante a crise que culminou na queda de Dilma Rousseff 

(GORCZESKI, 2016) assim como as manifestações de ex-alunos pedindo o impeachment de 

Jair Bolsonaro no rastro do agravamento da pandemia de COVID-19 (BERGAMO, 2021). No 

princípio  dos  anos  1960,  as  Arcadas  possuíam visibilidade  ainda  maior  na  imprensa71.  É 

70A lista é composta de Prudente de Morais (1894 – 1898), Campos Sales (1898 – 1902), Rodrigues Alves (1902 
– 1906), Afonso Pena (1906 – 1909), Venceslau Brás (1914 – 1918), Delfim Moreira (1918 – 1919), Artur 
Bernardes (1922 – 1926), Washington Luís (1926 – 1930), José Linhares (1945 – 1946), Nereu Ramos (1955 – 
1956), Jânio Quadros (1961) e Michel Temer (2016 – 2019). Há ainda Júlio Prestes, oriundo das Arcadas e 
eleito presidente em 1930, não assumiu em virtude da Revolução de 1930 que pôs fim à República Velha.

71Para além da intensa participação de seus ex-alunos na vida política do país e das constantes visitas e palestras 
de autoridades públicas na instituição, uma simples pesquisa quantitativa pelo centro acadêmico do curso em 
acervos online de jornais como O Globo e O Estado de S. Paulo resulta em um número excepcionalmente alto 
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assim, por exemplo, que no calor da renúncia de Quadros, é publicizada na Folha de S. Paulo 

a comunicação do Centro Acadêmico XI de Agosto — a instituição representativa do corpo 

discente da Faculdade de Direito da USP— apelando ao presidente para que continuasse no 

cargo  (O  XI  DE  AGOSTO  APELA PARA JANIO,  1961).  Já  no  contexto  da  aguçada 

polarização política de fins de 1963, a Folha de S. Paulo cedeu espaço para uma entrevista 

com Oscarlino Marçal, presidente do XI de Agosto, sobre as grandes questões nacionais. A 

entrevista é apresentada como tendo por objetivo sondar o “[q]ue pensa […] a juventude que 

vai, dentro de alguns anos, estruturar a própria fundação nacional, o espirito de suas leis” 

(LEAL, 1963).

O XI de Agosto também usufruí do prestígio da instituição que lhe abriga. O centro 

acadêmico, fundado em 1903, é o mais antigo do país e era agraciado no período com a 

presença de lideranças políticas importantes do país. É assim que Brizola, uma semana antes 

da crise provocada pela renúncia de Quadros (em que teve papel decisivo), proferiu, a convite 

do  XI  de  Agosto,  palestra  nas  Arcadas  (BRIZOLA NO  XI  DE  AGÔSTO,  1961).  Em 

novembro  do  mesmo  ano,  seria  a  vez  de  Mauro  Borges,  governador  de  Goiás 

(CONVOCAÇÃO  EXTRAORDINARIA  DA  ASSEMBLÉIA;  APROVADO  NA  CJ  O 

AUMENTO PARA O FUNCIONALISMO, 1961). No ano anterior, anunciava-se a visita do 

próprio presidente em exercício, Juscelino Kubitschek, para prestigiar a posse da nova gestão 

do organismo estudantil  (O PRESIDENTE NO CENTRO ACADÊMICO XI DE AGÔSTO, 

1960).

Devido ao fato das Arcadas serem um espaço tradicional da formação da elite não 

apenas  paulistana  mas nacional  e  contar  com a  presença  marcante  de jovens  de  famílias 

tradicionais, alguns poderiam deduzir que o ambiente político de seu meio estudantil seria 

marcado  por  uma  hegemonia  conservadora.  O  que,  entretanto,  não  se  verificava.  Paulo 

Azevedo dos Santos, estudante de Direito na instituição entre 1960 e 1964 e amigo de João 

Flaquer (um dos líderes do CCC), coloca que Fidel Castro, líder da então recente revolução 

cubana,

[…] era o herói  idolatrado pelos estudantes da Faculdade,  mesmo com as lições 
ministradas por professores [conservadores] como Ataliba Nogueira e Pinto Antunes 
– o primeiro,  da cadeira de Teoria Geral  do Estado;  e  o segundo,  de Economia 
Política.  Ou seja,  o corpo docente era ferozmente conservador,  mas os alunos se 
autoproclamavam “progressistas”, “socialistas” (SANTOS, 2014, p. 96).

Roberto  Schwarz,  que  se  formou  em  Ciências  Sociais  na  USP  em  1960,  faz 

observação sensível quando descreve que o engajamento da juventude progressista da época 

de resultados nos anos 1960 frente as décadas posteriores.
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tinha  por  coordenadas  “a  formação burguesa  do  intelectual,  e,  do  outro  lado,  uma semi-

exclusão  civil  e  cultural  dos  trabalhadores”  (SCHWARZ,  1999,  p.  172).  Implícito  nesse 

engajamento estava uma “traição de classe”, na qual o intelectual “passava para o outro lado” 

ao  “redireciona[r]  a  cultura  burguesa  contra  seu  fundamento  de  privilégio”  (SCHWARZ, 

1999, p. 172). Essa aliança se dava, em outras palavras, pela pretensão desses intelectuais em 

colaborar na educação e organização dos despossuídos por meio de uma aliança estabelecida 

em moldes de uma “procuração tácita”. É isso que transpira da entrevista cedida por Oscarlino 

Marçal e Aluisio Teixeira, respectivamente presidente e assessor da diretoria do XI de Agosto, 

em fins de 1963 à Folha de S. Paulo. Na entrevista, os representantes do XI de Agosto tomam 

partido da luta pelas reformas de base ao afirmar que “lutamos por todas as reformas vitais 

para o nosso povo”. Aluisio Teixeira é transparente quando coloca como enxerga a si e os 

demais  estudantes  no  contexto  nacional:  “O estudante  é  uma força  social  que  já  se  está 

organizando. Aqui se lutou no século passado pela abolição da escravatura: agora [se] luta 

pela redenção do trabalhador, cujas condições, apesar de quanto se diz, são verdadeiramente 

precárias” (LEAL, 1963).

A hegemonia progressista se traduz nas seguidas vitórias eleitorais da esquerda pela 

direção do XI de Agosto. A direita estudantil simplesmente não obteve vitórias eleitorais no 

XI de Agosto na década de 1960. É Paulo Azevedo dos Santos que, novamente, coloca essa 

hegemonia da esquerda, agora no âmbito eleitoral:

[…]  os  três  partidos  acadêmicos  que  encontrei  em  1960  —  o  Libertador,  o 
Renovador  e  o  Independente  —  eram  grupos  com  posições  marcadamente  de 
esquerda, embora com pequenas divergências, mais ligadas às personalidades dos 
líderes, do que à ideologia propriamente dita. No ano seguinte, o Libertador já havia 
desaparecido,  restando  apenas  o  Renovador  e  o  Independente,  como  grupos 
instituídos e fortes. (SANTOS, 2014, p. 96–97)

De fato, a gestão eleita em outubro de 1960 foi do Partido Acadêmico Independente, 

a mesma representava a situação naquela eleição (ELEIÇÕES NO XI DE AGOSTO, 1960) e 

sua atuação foi marcadamente progressista.  Quando da renúncia de Quadros em finais de 

agosto de 1961, nos primeiros e confusos momentos que se seguiram, o XI de Agosto se 

manifestou  pela  permanência  de  Quadros  e  contra  aquilo  que  definiu  como  “as  forças 

obscurantistas  da reação [que]  pretendem opor-se àqueles  que anseiam por  uma estrutura 

jurídico-social  mais  compatível  com  a  dignidade  do  ser  humano”  (O  XI  DE  AGOSTO 

APELA PARA JANIO, 1961). Quando Brizola opôs dura resistência aos golpistas, o XI de 

Agosto  não  exitou,  via  telegrama,  em “hipoteca[r]  vossencia  total  irrestrita  solidariedade 

atitude  corajosa  patriotica  defesa  garantia  Constituição,  isto  é,  posse  vice-presidente  João 
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Goulart” (TELEGRAMA DO CA XI DE AGOSTO A BRIZOLA, 1961). Meses antes, durante 

os dramáticos dias de abril na qual os Estados Unidos organizaram e apoiaram uma invasão à 

Cuba,  o  XI  de  Agosto  organizou  atos  contra  a  invasão  (AGITAÇÃO  POPULAR  A 

PRETEXTO DE CUBA, 1961).

Nas eleições de outubro de 1961, o Partido Acadêmico Independente foi derrotado 

(FAC. DE DIREITO: VENCEU A CHAPA OPOSICIONISTA, 1961). Quem assumiu, porém, 

o  Partido  Acadêmico  Renovador,  também  se  situava  na  esquerda  do  espectro  político  e 

defendia as reformas de base (A GREVE ESTUDANTIL PROSSEGUE, 1962). A posse da 

nova gestão, em abril de 1962, contou com a presença ilustre de um personagem que estava 

no cerne da polêmica entre a direita liberal conservadora e a esquerda fortemente nacionalista: 

o  chanceler  San Tiago Dantas.  Como explorado no capítulo  anterior,  Dantas  foi  um dos 

agentes da primeira grande crise do governo Goulart ao promover, sob os marcos da Política 

Externa  Independente,  o  reatamento  diplomático  com  a  União  Soviética.  Evento  que 

desencadeou protestos virulentos por parte da direita no aniversário da “Intentona Comunista” 

de 1961. A cerimônia de posse foi um evento marcante, realizado num auditório contendo 

“cêrca de mil pessoas, entre as quais tôda a Congregação e o representante do Governador 

Carvalho Pinto”. Quando Dantas iniciou seu discurso, “o auditório pôs-se de pé e o aplaudiu 

durante quatro minutos, aos brados de ‘Viva Cuba’” (SAN TIAGO: BRASIL OPINARÁ EM 

TÔDAS AS QUESTÕES MUNDIAIS, 1962). A gestão foi atravessada pela histórica greve do 

⅓, ocorrida entre junho e agosto de 1962, da qual participou embora sua dinâmica grevista 

tivesse também fortes fatores internos (relativos ao resultado de concurso para a cátedra de 

Direito Romano) (A GREVE ESTUDANTIL PROSSEGUE, 1962). 

As  eleições  de  outubro  de  1962  (O  XI  DE  AGOSTO  ELEGE  SUA  NOVA 

DIRETORIA,  1962)  deram  nova  vitória  ao  Partido  Acadêmico  Renovador,  mantendo  a 

hegemonia  da  esquerda.  Essa  é  a  gestão  de  Oscarlino  Marçal  e  Aluisio  Teixeira,  cuja 

entrevista a Folha de S. Paulo em fins de 1963, na qual se colocaram em prol das reformas de 

base, mencionamos anteriormente (LEAL, 1963). É para essa eleição, como veremos, que a 

direita estudantil busca organizar um partido competitivo para disputar a direção do XI de 

Agosto. Tentativa que redundará em seguidas derrotas anuais. Para as eleições de outubro de 

1963, as últimas eleições antes do golpe, o esforço organizativo conservador levou a que os 

partidos acadêmicos de esquerda — Renovador, Independente e Socialista — se unissem sob 

a legenda “Unidade” para confirmar, ainda outra vez, a esquerda na direção do XI de Agosto 

(MIGUEL, 1999).
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A percepção das Arcadas como espaço preparatório de quadros importantes da elite 

nacional não se reflete apenas nos números ou no reconhecimento que imprensa e políticos 

prestavam  à  mesma,  mas  fazia  parte  da  autopercepção  dos  próprios  estudantes.  Paulo 

Azevedo  dos  Santos,  referindo-se  ao  período  que  estudou  na  instituição  (1960  –  1964), 

afirma:

Em uma comunidade como esta, a atmosfera reinante era de profunda consciência 
de uma importância que seus membros se atribuíam, muito acima do que seria de 
bom senso atribuir. Todos se achavam, mais ou menos, donos do Brasil. Tanto que 
bom número desses estudantes achavam que, mais cedo ou mais tarde, acabariam 
sendo presidentes da República; das Câmaras; dos Tribunais Superiores.  De fato, 
muitos chegaram a assumir estes postos (SANTOS, 2014, p. 97).

Santos  não  exagera  quando  afirma  que  vários  de  seus  colegas  galgaram  postos 

importantes  no  Estado  brasileiro.  A título  de  exemplo,  podemos  apontar  Aloysio  Nunes 

Ferreira  Filho,  Rui  Falcão  e  Michel  Temer.  Aloysio  Nunes  Ferreira  Filho  —  aluno  das 

Arcadas entre 1963 e 1967 e presidente do XI de Agosto na gestão de 1967 — possui em sua 

trajetória diversos cargos de relevo, entre eles o de senador, Rui Falcão, formado em 1968, foi 

presidente nacional  do Partido dos  Trabalhadores  (PT) entre  2011 e 2017 e atualmente é 

deputado federal, e, por fim, o ex-presidente Michel Temer, que estudou nas Arcadas entre 

1959 e 1963.

Paulo Azevedo dos Santos, para ilustrar essa mentalidade, a “profunda consciência 

de uma importância que seus membros se atribuíam” (SANTOS, 2014, p. 97), conta episódio 

relativo  ao  efêmero  exercício  da  presidência  por  Michel  Temer  em janeiro  de  1998  por 

ocasião  da  ida  do  então  presidente,  Fernando  Henrique  Cardoso,  a  encontro  do  Fórum 

Econômico Mundial realizado em Davos. Temer, então presidente da Câmara dos Deputados, 

foi presidente do país por apenas cinco dias, mas “quando o Michel assumiu, era como se nós 

também assumíssemos um pouco a Presidência da República” (SANTOS, 2014, p. 97):

Refiro-me a Michel Temer, que substituiu Fernando Henrique, creio que em 1999, 
quando  este  foi  a  Davos,  e  o  Vice-Presidente  Marco  Maciel  também  estava 
impedido.  Quando Michel  assumiu,  era  como se  nós  também assumíssemos um 
pouco a Presidência da República. A propósito, para ilustrar esta mentalidade, conto 
o seguinte fato, ocorrido quando Michel foi o Presidente por alguns dias. Liguei para 
ele, que praticamente me exigiu que fosse imediatamente a Brasília, como que para 
cumprimentá-lo, pessoalmente, pelo feito.
Surpreso, antes de embarcar, espalhei, junto a meus contemporâneos que também 
eram seus contemporâneos na Faculdade, que estava indo a Brasília e que recado eu 
deveria levar a ele. Conto isto para ilustrar o contexto em que foi possível fundar um 
grupo como o CCC. Assim, a todos os colegas que eu ia encontrando, eu perguntava 
que recado queria que eu levasse ao nosso companheiro que havia atingido o posto 
de supremo mandatário do país, ainda que por período exíguo e limitado.
Um destes  colegas,  Milton Cícero Novaes Baptista,  então procurador de Justiça, 
falecido, creio que em 2002, provavelmente o mais brilhante moço que frequentou a 
Faculdade,  entre 1959 e  1963,  pessoa de  palavra elegante,  generosa,  libertária  e 
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inflamada,  ao  saber  que  estava  indo  me  encontrar  com Michel,  disse  apenas  o 
seguinte:  “Manda  o  Michel  tomar  no  cu!”.  “Por  quê?”,  espantou.  “Porque  no 
momento mais difícil do falecido Décio Bittar (outro contemporâneo nosso), não foi 
capaz de mover uma palha por ele quando você estava em importante função pública 
aqui  em São  Paulo,  apesar  de  ser  insistentemente  instado  a  reconhecer  o  valor 
humano e profissional do Décio.”.
Fui recebido pelo Michel com honras que me deixaram até embaraçado. De uma 
sala de espera, onde havia inclusive governadores, fui retirado por um oficial da 
Marinha  do  Brasil,  em  traje  de  gala  e  conduzido  até  a  sala  da  Presidência  da 
República, onde Michel me aguardava. Quando me vi a sós, pus-me a saltitar de um 
lado para outro, tentando imitar o dançarino Gene Kelly, como se estivesse em um 
palco,  diante  de  sorrisos  encabulados  de  Michel,  desde  os  tempos  acadêmicos, 
sempre vestindo seu terno impecável, também muito formal e discreto. Aí comecei a 
passar o recado dos colegas e quando cheguei ao do Milton, não tive dúvidas – 
devido a esta mentalidade a que me referi ao justificar por que conto este caso em 
relato sobre o CCC – e falei: “Quanto ao Milton Cícero, ele te manda tomar no  
cu…”. “Por que isto?”, perguntou Michel. “Porque você não ajudou o Décio Bittar”, 
e  expliquei  completando:  “Inclusive,  o  Cícero  mandou dizer  que  não  quer  mais 
conversa com você..”..  “Mas  não  conversamos há tanto tempo… E,  além disso, 
nunca deixei de ajudar o Décio”, falou Michel como se estivesse ainda na Faculdade 
e  não  ocupando o cargo  de  Presidente  da  República.  Foi  entre  pessoas  como o 
Milton Cícero, a vida toda homem de esquerda, como o Michel, que João Marcos 
Flaquer achou que podia fundar o CCC, em 1962. (SANTOS, 2014, p. 97–99).

O  domínio  da  esquerda  sobre  a  política  estudantil  institucional,  expressada  nas 

seguidas vitórias eleitorais no XI de Agosto, não deve, contudo, nos fazer perder de vista que 

as  Arcadas,  por  ser  um espaço  tradicional  de  formação  da  elite  paulista,  contava  com a 

presença marcante de jovens de famílias tradicionais e que esses levavam para aquele espaço 

as convicções conservadoras hegemônicas de seu extrato social.

Exemplo  mais  caricato  desse  elitismo conservador  é  a  existência  de  uma facção 

monarquista que orbitava um colega de classe de Paulo Azevedo dos Santos, o “príncipe” 

Bertrand Maria José de Orléans e Bragança (SANTOS, 2014, p. 97). O “príncipe”, nascido na 

França em 1941, formou-se nas Arcadas em 1964 e sua passagem pela instituição foi marcada 

por uma atuação política extremamente conservadora. Bertrand, atualmente um senhor de 80 

anos, é até hoje uma figura relevante do movimento conservador, e, mais especificamente, em 

prol da restauração da monarquia brasileira. Sua atuação, para além das Arcadas, pôde ser 

vista durante o plebiscito de 1993 (nas quais os eleitores puderam optar entre um regime 

republicano ou monárquico) e mesmo no vocal apoio prestado ao atual governo Bolsonaro 

(MAYRINK;  GODOY;  VENCESLAU,  2019).  Por  ocasião  da  campanha  em  torno  do 

plebiscito de 1993, Bertrand teve a oportunidade de retornar as Arcadas, convidado pelo XI de 

Agosto,  para defender  suas  posições.  O episódio  foi  marcado pela  intervenção de alunos 

críticos  ao  “príncipe”,  que  interromperam sua  palestra  e,  fantasiados  de  bobos  da  corte, 

“entregara[m] ao príncipe uma bandeja de prata  com a bandeira  brasileira,  um abacaxi  e 

abobrinhas” (ROSA, 1993).
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Outro grupo conservador no meio estudantil das Arcadas, da qual o próprio Bertrand 

de  Orléans  e  Bragança  fazia  parte,  era  a,  então  recém-fundada,  Tradição,  Família  e 

Propriedade (TFP).  A TFP,  fundada em 1960 para combater  as  ideias  progressistas  e  sua 

crescente influência no meio católico, rapidamente encontrou seu caminho na Faculdade de 

Direito da USP. O próprio fundador da TFP, Plínio Corrêa de Oliveira, foi aluno e professor 

das  Arcadas.  Nas  entrevistas  com estudantes  da instituição  realizadas  por  Gustavo Lopes 

vemos que o conservadorismo comportamental extremado dos membros da TFP chamava a 

atenção e  gerava  comentários  jocosos  tanto  de  indivíduos  vinculados  à  esquerda  como à 

direita72.

De forma mais difusa, o conservadorismo também se expressava nas Arcadas por 

meio de uma oposição que, diante da incapacidade de conquistar o XI de Agosto, buscava 

dificultar  sua  atuação.  O  que,  por  vezes,  degenerava  em  balbúrdia  e  confrontos  durante 

assembleias e atos. A passeata organizada pelo XI de Agosto em 18 de abril de 1961, contra a 

invasão de Cuba apoiada pelos Estados Unidos, por exemplo, degenerou em pancadaria entre 

os  estudantes,  “[b]rigava-se  no  largo  e,  no  Interior  da  Faculdade  de  Direito,  discutiam 

fidelistas e antifidelistas; aqueles denunciavam a invasão de Cuba estes lembravam a chacina 

de  Budapest  pelos  sovieticos”  (BOFETADAS  E  OVOS  PODRES  NA  PASSEATA 

ESTUDANTIL, 1961).

O  locus,  por  excelência,  do  comportamento  agressivo  nas  Arcadas,  embora 

desvinculado  de  caráter  estritamente  político,  era  a  informal  “Canalha”.  Expressão  da 

fanfarronice  estudantil  existente  na  faculdade,  abrigava  os  indivíduos  mais  propensos  a 

violência gratuita e, que para além das festas, marcavam presença com “trotes selvagens” 

(SANTOS, 2014, p. 101). Nas palavras de Paulo Azevedo dos Santos, ela era “constituída por 

um grupo que passava o tempo todo jogando dados e bebendo em um antro enfumaçado do 

velho prédio da Faculdade, que nas festas aprontava grandes brigas, com muita pancadaria 

gratuita. Brigavam por brigar” (SANTOS, 2014, p. 97).

Outro egresso das Arcadas que aborda a Canalha em depoimento é Gustavo Augusto 

de Carvalho Andrade. Gustavo Andrade, estudante das Arcadas entre 1967 e 1973, militou nas 

fileiras  conservadoras  do  movimento  estudantil  desde  o  período  escolar  e  foi  colega  de 

integrantes do CCC. Em seu relato prestado a Gustavo Lopes (ANDRADE, 2014), para além 

da constante minimização dos impactos negativos da atuação do CCC, há grande atenção 

dedicada a descrever a Canalha no cotidiano da faculdade. Pois, como declarado por Andrade,
72Encontramos menções ao “puritanismo sexual” dos integrantes da TFP e mesmo a existência de zombarias nos 

relatos de Paulo Azevedo dos Santos (2014, p. 97), do direitista Gustavo Augusto Carvalho de Andrade (2014, 
p. 122–123) e do progressista Percival Menon Maricato (2014, p. 152).
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[o]s  atos  de  violência  do  CCC que  a  mídia  divulgou  na  época,  e  que  até  hoje 
divulga,  principalmente  por  aqueles  que  eram  universitários  no  fim  da  década 
de1960, foram atos para mim de nenhuma violência, perto da violência que sempre 
marcou  as  atividades  acadêmicas  dos  estudantes  do  largo  São  Francisco,  da 
Faculdade  de  Medicina,  e  da  Escola  Politécnica  da  Universidade  de  São  Paulo 
(ANDRADE, 2014, p. 123).

Comparativamente a esse cotidiano, Gustavo Andrade afirma que o “incidente do 

Teatro Ruth Escobar quando acontecia a peça Roda-Viva […] foi brincadeira” (ANDRADE, 

2014, p. 123) assim como o atentado a tiros de fuzil contra um apartamento do Conjunto 

Residencial  da  USP (CRUSP)73 sobre  o  qual  opina  que  “dar  um tiro  numa  lâmpada  de 

apartamento do CRUSP não quer dizer nada” (ANDRADE, 2014, p. 124).

Para além da minimização da violência levada a cabo pelo CCC, Gustavo Andrade 

aponta que o caráter informal da Canalha levou com que a mesma, ao longo de sua existência, 

passasse por diversos nomes, sendo que, se nos anos 1950 e até meados dos anos 1960, ela era 

conhecida principalmente como Canalha, a partir de meados da década passou a existir uma 

miríade  de  grupos  menores  com  denominações  diversas  (ANDRADE,  2014,  p.  124). 

Ilustrativo do comportamento da Canalha eram as “simuladas”:

[…] uma tradição que também vem com o largo São Francisco, [...]. Simulava-se 
uma briga generalizada, e vinham os apartadores – aqueles que querem a paz da 
humanidade – e todo mundo apanhava. […] se fazia isso em frente ao largo São 
Francisco. E a população, às vezes, ficava indignada, quando se pegava um pequeno 
para  apanhar,  de  físico  “desavantajado”,  para  exatamente  gerar  o  repúdio  dos 
transeuntes contra aqueles que estavam batendo nele.  Quando começava e aquilo 
ficava feio, o pessoal parava e ria de circunstantes; algumas vezes os circunstantes 
brigavam (ANDRADE, 2014, p. 125).

As esbórnias da Canalha por vezes chegavam ao noticiário devido às reclamações de 

terceiros. Gustavo Andrade aponta, por exemplo, as “missas negras” no pátio da faculdade, 

colocando que “[d]e vez em quando, a mídia noticiava e os padres do convento, ali vizinho, 

ficavam loucos da vida” (ANDRADE, 2014, p. 125). De fato, o jornal O Estado de S. Paulo 

noticia  uma  dessas  “missas  negras”  que  ocorriam  tradicionalmente  e  perturbavam  os 

transeuntes:

Uma forte explosão fez com que os motoristas parassem seus veiculos no largo de 
São Francisco, ontem à noite.
Quando alguns esboçavam os gestos de quem vai descer, para verificar o que houve, 
surgiu um indivíduo trajado com um lençol branco e capuz sobre o rosto, tendo ao 
peito uma cruz suastica vermelha.
[…] Todos os anos o chamado ‘Grupo II’, formado por estudantes das Arcadas, […] 
comemoram, a 14 de abril, a noite das bruxas.
Montam, no patio central da Faculdade de Direito, um altar diferente, sobre o qual 
depositam o cranio de um veado, varias velas, uma garrafa com aguardente e uma 
bisnaga de lança perfume.

73Desnecessário dizer que a moradora do apartamento, Elaine Farias Veloso Hirata, não enxergou o episódio 
dessa forma. Abordaremos o episódio, ocorrido em dezembro de 1968, ao final do capítulo.
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[…] Uma forte explosão encerra o ato simbolico e, desde então, “salve-se quem 
puder”.
Começam  as  correrias  loucas,  novas  explosões  se  fazem  ouvir  e  toda  sorte  de 
loucuras se registra.  Os transeuntes se assustam, pois é difícil  entender o que se 
passa. Só ficam sabendo que “as bruxas estão a solta”. (ESTUDANTE FAZ NOITE 
DE BRUXAS, 1967)

O  episódio  em questão,  ocorrido  em  14  de  abril  de  1967,  acabou  suscitando  a 

instauração de uma sindicância da faculdade a fim de apurar a “noite das bruxas, envolvendo 

estudantes desta Academia, para apuração de responsabilidades e punição dos participantes” 

(FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2018).

Em princípios dos anos 1960,  a  fanfarronice típica do ambiente das  Arcadas e a 

ausência de identificação com a hegemonia da esquerda no XI de Agosto propiciaram, ainda, 

o surgimento do Partido do Kaos, uma agremiação efêmera que nasceu sob a influência da 

então promessa literária Jorge Mautner.

Mautner, então com pouco mais de 20 anos, estava produzindo uma trilogia literária 

sobre  o  “caos”,  com  um  discurso  exuberante  e  pretensiosamente  iconoclasta.  O  escritor 

carioca,  em dezembro de 1962, definia,  de forma burlesca e  hiperbólica,  seu “Partido do 

Kaos”:

O que é o Partido do Kaos? A Coisa Nova.  É uma nova religião que inauguro. 
Escrevo levado por um impulso místico e escrevo em transe de delirio. Dizem os 
espiritas que alguém escreve em mim, e por vezes sinto isto realmente, capto tudo 
que está aí no ar, a revolução, as contradições espirituais e economicas; sou fruto da 
segunda guerra mundial, sou o profeta da nova era, da nova coisa que se abaterá 
sobre o Brasil, e, mais tarde sobre o mundo inteiro (NEVES, 1962).

O discurso agradou o acadêmico Paulo Azevedo, que buscava criar uma alternativa à 

esquerda e à direita existentes nas Arcadas. Segundo Azevedo, 

[…] chocado pelas superstições religiosas e preconceitos da direita, intimidado pelo 
dogmatismo da esquerda e horrorizado com a brutalidade da “Canalha”, dentro da 
Faculdade e, fora dela, no mundo real, com as violências praticadas contra o homem 
pelo próprio homem, comecei a falar em “perplexismo dinâmico” (SANTOS, 2014, 
p. 99).

Ao entrar em contato com a ideia de Partido do Kaos de Mautner, Azevedo resolveu 

substituir  seu “’perplexismo dinâmico’ […] pelo  conceito  mais  fácil  que era  o  de  ‘kaos’ 

introduzido […] pelo Jorge Mautner” (SANTOS, 2014, p. 99). Nascia o Partido do Kaos, mas 

não o de Jorge Mautner, e, sim, aquele das Arcadas, de Paulo Azevedo.

Nas  Arcadas,  o  discurso  não-alinhado,  irreverente  e  iconoclasta  de  Mautner 

amoldou-se à fanfarronice estudantil e, em nome da “sacrossanta arruaça”, propôs a troca do 

grito do Ipiranga pelo grito do Alvarenga. Como explica Azevedo:
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Redigi e distribuí, em 1962, o Manifesto do Partido do Kaos. Neste manifesto, eu 
conclamava  a  juventude  a  se  rebelar  contra  tudo  que  havia;  a  promover  a 
“sacrossanta  arruaça”;  e  também  a  realizar  a  “recauchutagem  de  Jesus  Cristo”, 
contra  a  violência  de  religiões.  Dentre  os  gurus  que  deviam  ser  seguidos,  eu 
destacava  Marx  e  Freud.  E  declarava  que  o  mais  urgente  era  proclamar  a 
Independência,  pois  aquela  proclamada  por  Dom  Pedro  I  não  nos  tornara 
independentes.  Apenas  nos  colocava  sob  a  tutela  da  Grã-Bretanha  que,  tempos 
depois, era substituída pelos “Estados Unidos da América do Norte”.
[…] a exortação a que devíamos repudiar o “Grito do Ipiranga” e trocá-lo pelo grito 
irracional  e  libertário  de  um  maluco  que  frequentava  a  Faculdade,  chamado 
Alvarenga. O “grito do Alvarenga” era mais sincero que o grito de Dom Pedro I.  
Inclusive, no Partido do Kaos, havia um gritador oficial, o estudante Edson Santos 
(depois  Vice-Presidente  da  empresa  Terpa-Hipertex,  uma  gigante  que  atendeu 
governos e prefeituras do Brasil, em serviços de varrição, limpeza e transporte de 
lixo). E quem melhor urrava no Kaos era o Edson Santos, mais conhecido como 
Edson “Anômalo” dos Santos. A exemplo dos integralistas que, ao se encontrarem, 
erguiam o braço direito e  diziam “Anauê”,  os  membros do Partido do Kaos,  da 
Faculdade de Direito, quando se encontravam, erguiam os dois braços em “V” de 
vitória, e davam o urro irracional e louco do Alvarenga  (SANTOS, 2014, p. 100–
101).

A recusa ao alinhamento aos grandes atores políticos de então, a fanfarronice e o 

discurso de pretensões irreverentes e iconoclastas levaram a Cassio Scatena, ex-CCC e colega 

de faculdade de Azevedo, a definir o Partido do Kaos, compreensivelmente, de “anarcoide” 

(SCATENA,  2014,  p.  144).  Sem  embargo,  Azevedo  especula  que  “tenham  sido  estes 

‘ingredientes’ do Partido do Kaos que tenham atraído João Marcos Flaquer, que mais tarde 

seria  conhecido  como  o  ‘Comandante  do  CCC’”  (SANTOS,  2014,  p.  101).  Flaquer,  um 

calouro em 1963, travou contato com o já veterano Azevedo justamente para ingressar no 

Partido do Kaos e ali iniciou-se uma amizade que, para além da efêmera passagem de Flaquer 

no Kaos, permaneceu ao longo da vida (SANTOS, 2014, p. 96). Quanto ao caráter violento de 

Flaquer, Azevedo destaca que lhe era funcional pois “[c]om a chegada de João Marcos ao 

Kaos e seus métodos, fui mais protegido […]” (SANTOS, 2014, p. 103) pois “ele era uma 

pessoa que dava cobertura, até física, como uma tropa de choque […]” (SANTOS, 2014, p. 

102).

Tanto  o  não-alinhado  Partido  do  Kaos  quanto  monarquistas,  tefepistas  e  demais 

grupos  conservadores  não  lograram,  contudo,  abalar  a  domínio  exercido  pela  esquerda 

discente nas Arcadas. O incômodo com a hegemonia da esquerda no meio estudantil não era 

uma exclusividade das Arcadas, fazendo parte de um embate nacional na qual, a grande mídia, 

de viés liberal conservador, se prestava não apenas a tomar partido por meio de seus editoriais 

como  a  se  comportar  como  um  veículo  privilegiado  das  vozes  conservadoras  no  meio 

estudantil.

A greve do ⅓, nesse tocante, será um evento importante, pois as repercussões da 

mesma se projetariam para bem além de agosto de 1962. O combate dado aos grevistas desde 
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a direita se fez sentir em várias esferas. No âmbito parlamentar, o deputado udenista (e ex-

integralista) Raimundo Padilha, integrando a conservadora ADP, iniciou em finais de julho a 

tentativa de abrir uma CPI contra a entidade estudantil. As acusações, ecoando as pichações 

realizadas pelo MAC nos muros cariocas no início do ano, descreviam a entidade como “uma 

mazela nacional”, acusada de ligação “com organismos internacionais de carater comunistas” 

(PADILHA PEDE COMISSÃO DE INQUERITO PARA UMA DEVASSA NA UNE, 1962). 

O deputado,  entretanto,  não escondia que entre  as razões "para se  invocar  uma comissão 

parlamentar de inquerito  [...]  o arrogante desafio que os estudantes  fazem diariamente ao 

Congresso". Entre os tais desafios, "essa exigencia de delegação de poderes, principalmente 

para  que  se  incluam  nos  colegiados  das  universidades  estudantes,  na  representação 

proporcional de um terço, quando a propria Lei de Diretrizes e Bases que regula o ensino no 

País nada preceitua a respeito" (PADILHA PEDIRÁ INQUERITO SOBRE OS FUNDOS DA 

UNE, 1962). O fim da greve em agosto, esfriou os esforços para implantar a CPI, que, no 

entanto, não seria esquecida. A mesma dormitaria nos escaninhos do Congresso até meados de 

1963, quando a conjuntura política a pôs novamente na ordem do dia.

Os  grandes  veículos  da  imprensa  conservadora  também  tomaram  lado  nessa 

contenda.  O  esforço  mais  famoso  certamente  foi  aquele  empreendido  pela  estudante  de 

filosofia Sônia Maria Seganfredo nas páginas de O Jornal, o principal meio imprenso dos 

Diários Associados, império comunicacional de Assis Chateaubriand. Como coloca a própria 

Sônia Seganfredo:

Em agosto de 1962, após ter rompido a greve universitária,  de objetivo político, 
decretada  pela  UNE,  em reivindicação  a  um terço  de estudantes  nos  colegiados 
universitários, recebi um convite do jornalista Paulo Vial Corrêa, secretário de “O 
Jornal”, para escrever uma série de reportagens sobre a propaganda e a atividade 
comunista no meio estudantil (SEGANFREDO, 1963).

As matérias, de violento teor anticomunista, foram publicadas ao longo do mês de 

setembro não apenas em O Jornal mas em diversos veículos pelo país afora, impulsionados 

pelo  tamanho  do  conglomerado  midiático  de  Chateaubriand.  O  impacto  das  matérias  no 

debate  público  foi  importante,  sendo  as  mesmas  reunidas  e  publicadas  no  livro  “UNE: 

instrumento de subversão” (SEGANFREDO, 1963) em 1963 e sua autora convidada a depor 

na CPI que seria instaurada sobre a entidade estudantil nesse mesmo ano.

O Jornal dedicava espaço não apenas para as matérias de Seganfredo, mas também 

para as pequenas vitórias conservadoras no meio estudantil, comemoradas com entusiasmo. É 

assim que os ataques de Sonia Segandredo à UNE recebiam seu espaço no interior da edição 
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de 16 de setembro de 1962 (SEGANFREDO, 1962a), enquanto um box na capa anunciava 

triunfantemente:

Esquerdistas perdem contrôle dos estudantes

RECIFE,  15  (Meridional)  —  A imprensa  de  Recife  destaca  hoje  o  sensacional 
triunfo  do  estudante  Marco  Antonio  Maciel  como  candidato  antiesquerdista  à 
presidência  da  União  dos  Estudantes  de  Pernambuco  […]  (ESQUERDISTAS 
PERDEM CONTRÔLE DOS ESTUDANTES, 1962).

O  Globo  também  se  dedicou  a  esse  esforço  de  vocalização  de  setores 

ultraconservadores do meio estudantil. No dia 19 de setembro, enquanto Sonia Seganfredo 

seguia sua sequência de matérias em O Jornal  com um texto dedicado a atacar  a  “greve 

política” do ⅓ dirigida por “extremistas” (SEGANFREDO, 1962b), quem ganhava voz no 

jornal carioca era a oposição nas Arcadas.

Se  a  UNE,  definida  como “menina  dos  olhos  do  PC” no título  da  coletânea  de 

matérias de Seganfredo, causava profunda ojeriza aos setores conservadores, o mesmo pode 

ser dito da gestão do XI de Agosto que, para além da participação na greve estudantil, havia 

tomado posse em abril daquele ano com palestra do chanceler San Tiago Dantas aberta aos 

gritos  de “Viva Cuba”  (SAN TIAGO: BRASIL OPINARÁ EM TÔDAS AS QUESTÕES 

MUNDIAIS, 1962).

O Globo, que normalmente não cedia espaço para a política estudantil cotidiana nas 

Arcadas, cedeu espaço na capa e o texto principal da página dois para um manifesto assinado 

por apenas 23 acadêmicos da instituição. A chamada na capa (também título da matéria) dava 

o  tom  do  manifesto:  “Estudantes  paulistas  lançam  manifesto  contra  o  comunismo” 

(ESTUDANTES PAULISTAS LANÇAM MANIFESTO CONTRA O COMUNISMO, 1962).

O manifesto “afirmações anticomunistas”, publicado na íntegra pelo veículo, era a 

resposta dada a uma iniciativa do XI de Agosto, que por meio de um questionário, buscava 

promover o debate entre os estudantes sobre “alguns de nossos mais importantes problemas” 

(ESTUDANTES PAULISTAS LANÇAM MANIFESTO CONTRA O COMUNISMO, 1962). 

Embora O Globo não aclarasse em momento algum, a organização responsável pelo mesmo 

era  a  Tradição,  Família  e  Propriedade  (SOCIEDADE  BRASILEIRA DE  DEFESA DA 

TRADIÇÃO,  FAMÍLIA E  PROPRIEDADE,  1989).  Entre  os  abaixo-assinados,  o  décimo 

sexto nome era o do “príncipe” Bertrand de Orléans e Bragança, o tefepista que reunia a sua 

volta  o  movimento  monarquista  da  faculdade.  O sétimo  nome era  o  do  calouro  Octávio 

Gonçalves Moreira Junior, vulgo Otavinho, que estreando sua vida política nas Arcadas sob a 

TFP, fundaria, no ano seguinte, juntamente com Flaquer, o CCC.
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O manifesto — que, apesar da visibilidade outorgada por O Globo, deve ter sido de 

pouca valia para ameaçar a posição do progressista Partido Acadêmico Renovador na gestão 

do XI de Agosto — continha a prédica reacionária esperada da TFP: contra o socialismo 

(“doutrina anticristã”), contra a neutralidade ou o terceiro-mundismo, em prol do alinhamento 

cerrado com o “Ocidente”, em defesa da propriedade privada e contra o divórcio (alertando 

que a permissividade da legislação brasileira ameaçava a institucionalização “do princípio 

comunista  do  amor  livre”)  (ESTUDANTES  PAULISTAS  LANÇAM  MANIFESTO 

CONTRA O COMUNISMO, 1962).

Desafio de maiores repercussões à hegemonia da esquerda nas Arcadas foi a criação 

do Partido de Representação Acadêmica (PRA) (MIGUEL, 1999), partido que nas palavras de 

Azevedo era “a direita que se organizou”74. Frente ao crescente protagonismo estudantil nos 

anos Goulart, o PRA se constituiu na alternativa de direita para a gestão do XI de Agosto e 

sob essa condição participaria de seguidas eleições nos anos 1960.

As eleições de outubro de 1962 contariam para além do PRA, cujo candidato era 

Marco  Antônio  Peçanha,  com  o  situacionista  Oscarlino  Marçal,  pelo  Partido  Acadêmico 

Renovador, e o ex-presidente Michel Temer, pelo Partido Acadêmico Independente (O XI DE 

AGOSTO ELEGE SUA NOVA DIRETORIA, 1962).

A alternativa  direitista  amargaria  a  última  colocação  com  300  votos.  Temer,  no 

progressista  Partido  Independente,  obteve  360  votos.  O  vencedor,  com 589  votos,  foi  o 

Partido Renovador, representando a continuidade de uma plataforma política mais à esquerda 

nas Arcadas (ROXO, 2016).

A entrada dos calouros — e futuros CCCs — Flaquer e Scatena nas Arcadas, cujas 

matrículas  foram efetivadas  em março  de  1963  (303  CANDIDATOS  APROVADOS NA 

FACULDADE DE DIREITO, 1963), se deram sob a posse da gestão de Orcarlino Marçal, 

eleita no referido pleito de outubro de 1962.

Marçal tomou posse em 5 de abril  de 1963. Aproximadamente,  um ano antes do 

golpe que encerraria  abruptamente a Quarta  República.  Os calouros Flaquer  e  Scatena se 

depararam com as Arcadas profundamente atravessadas pela política nacional. A cerimônia de 

posse, que no ano anterior contara com a presença do chanceler San Tiago Dantas, agora 

contou  com a  presença  do  presidente  João  Goulart.  Um acontecimento  incomum  em se 

tratando de um centro acadêmico. O presidente, que recém-recuperara seus poderes com o 

74Paulo Azevedo define o PRA dessa forma ao comentar as eleições de 1963, na qual ele próprio havia se 
envolvido mas cuja candidatura renunciaria (SANTOS, 2014, p. 103–104).
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retorno  do  presidencialismo  no  plebiscito  de  janeiro  daquele  ano,  fez  um  discurso  que 

marcaria a tônica de seu último ano de governo.

Jango apelou para  “a mobilização total do povo, a fim de que as reformas de base 

sejam alcançadas o mais breve possível e realmente representem os anseios das classes mais 

pobres da Nação brasileira”. Goulart alertou que “não basta […] que o Govêrno Federal e o 

Congresso  Nacional  tenham  boa  vontade.  É  preciso  que  o  povo  participe  […]”  pois 

antecipava  a  dura resistência  que “a  agitação reacionária”  anteporia  às  reformas de  base. 

Esses,  denunciou Goulart,  flertariam mesmo com soluções de força,  dado que “os setores 

reacionários, a pretexto de combater ideologias estranhas ao Continente, pretendem implantar 

um  regime  gorilista  no  Brasil”  (REAÇÃO  QUER  IMPLANTAR  GORILISMO,  DIZ 

GOULART, 1963).

O discurso de Goulart nas Arcadas teve importante repercussão, sendo transcrito na 

íntegra em veículos como o Jornal do Brasil  (PRESIDENTE AFIRMA EM SÃO PAULO 

QUE NÃO PERMITIRÁ UMA DEMOCRACIA PRIVILEGIADA, 1963). Segundo o jornal, 

“[o]s círculos políticos tomaram o discurso do Presidente João Goulart no Centro Acadêmico 

XI de Agôsto, em São Paulo, como uma bem sucedida tentativa do Chefe de Govêrno de 

reaproximar-se  do  dispositivo  esquerdista”  (OSVINO  REAFIRMA  APOIO  TOTAL  A 

GOULART, 1963).

A batalha pelas reformas de base, que atravessavam o país, também tinha as Arcadas 

como um de seus palcos. Orcarlino Marçal e seus companheiros fizeram do XI de Agosto uma 

trincheira em prol não apenas das reformas no ambiente estudantil, mas da sociedade. Como 

colocado por Aluisio Teixeira, assessor da diretoria do XI de Agosto, na entrevista cedida à 

Folha de São Paulo no final daquele ano, “[a]qui se lutou no século passado pela abolição da 

escravatura: agora [se] luta pela redenção do trabalhador” (LEAL, 1963).

Flaquer e Scatena não apenas foram recepcionados nas Arcadas com um vibrante 

discurso  de  Goulart  em prol  das  reformas  de  base,  como  viveram esse  primeiro  ano  de 

faculdade  (e  último  do regime  liberal  democrático)  sob  um aguçamento  inaudito  da  luta 

movida  pela  direita  contra  o  movimento  estudantil  de  esquerda  e  a  UNE.  Isso  pois  a 

campanha de criminalização da entidade, a “menina dos olhos do PC”, ganharia novo impulso 

após o duro golpe que o IBAD recebeu com a abertura de uma CPI voltada e investigar a 

organização em maio de 1963.

O editorial de O Globo de 29 de junho de 1963 é transparente sobre a questão. O 

veículo,  criticando a postura “[da]  Câmara dos Deputados que […] tanto se apressou em 

investigar  as  atividades  e  os  recursos  do  IBAD e  do IPES,  organismos  que  combatem a 
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infiltração comunista, está no dever de estender sua curiosidade a outros fatos de verdadeira 

gravidade”. E, referindo-se ao Seminário Estudantil do Mundo Subdesenvolvido, promovido 

pela  UNE,  afirmava  que  o  mesmo  se  constituía  num “acontecimento  […]  que  mostra  a 

audácia com que se lançam os governos comunistas estrangeiros à conquista do Brasil e a 

colaboração  que  êles  recebem  dos  órgãos  governamentais  brasileiros”.  Lamenta  que  as 

denúncias contra a UNE e o referido seminário pouco ecoaram “apesar dos esforços de alguns 

setores de Imprensa (e O GLOBO se orgulha de aos mesmos pertencer)”. Por fim, alertava 

que

[o]u  o  Congresso  —  (que  até  hoje  não  apurou  como  a  União  Nacional  dos 
Estudantes gasta as imensas verbas que recebe do Ministério da Educação) — age 
agora, ou em breve estaremos a braços, no meio estudantil, com uma situação ainda 
mais séria do que a atual, caracterizada pela integração do organismo de cúpula do 
movimento  universitário  na  linha  de  atividades  do  comunismo  internacional 
(DINHEIRO DO POVO PARA A DESTRUIÇÃO DO REGIME, 1963).

De fato, no rastro da deflagração da CPI investigando o IBAD, os esforços para criar 

uma CPI sobre a UNE — que havia sido cogitada durante a greve do ⅓ no ano anterior — 

foram  retomados  (RENOVA-SE  O  PEDIDO  DE  UMA  CPI  PARA  APURAR  AS 

ATIVIDADES DA UNE, 1963). A campanha movida por O Globo e outros meios acabaria 

sendo  de  valia  para  os  esforços  conservadores  no  Congresso  (DEPUTADOS  QUEREM 

APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE O GLOBO SÔBRE O CONGRESSO ESTUDANTIL 

COMUNISTA,  1963) e  levou  a  instalação  da  CPI  contra  a  UNE  em  agosto  de  1963 

(INSTALADA AFINAL A CPI DA UNE, 1963).

A fermentação e desabrochar do CCC ocorrem nesse último ano de governo Goulart,  

imerso nessa ampla campanha de combate e criminalização da esquerda no meio estudantil. A 

sigla  surge como uma resposta  à incapacidade dos setores conservadores das Arcadas em 

derrotar a hegemonia da esquerda nesse importante espaço da política estudantil brasileira.

3.2 SOB AS ARCADAS, O CCC

Não há uma data precisa para a criação do CCC. O mesmo surgiu entre o discurso 

que Goulart proferiu nas Arcadas em abril de 1963, que marcou o ingresso de alguns de seus 

fundadores na faculdade, e a queda do petebista.

O então calouro Flaquer, “comandante do CCC”, ao quebrar o silêncio em entrevista 

concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em 1988 (ARAÚJO, 1988) e em outra à Folha de 

São Paulo em 1993 (GIRON, 1993c) ressalta o embate contra a hegemonia da esquerda nas 

Arcadas como a motivação imediata para o surgimento do grupo. “Segundo ele [(Flaquer)], [o 
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CCC] foi um movimento idealista da juventude universitária. Fundado em 1963, na Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco, tinha objetivo de dar segurança e permitir o uso da 

palavra à ala ‘da direita liberal’ do movimento estudantil” (GIRON, 1993c).

Flaquer, em ambas as entrevistas, ecoa o discurso esposado pelos grandes meios de 

comunicação  vinculados  ao  ideário  liberal  conservador  do  período.  Ou  seja,  aquele  da 

esquerda  estudantil  como  agentes  do  comunismo  financiados  pelo  governo  Goulart.  Nas 

palavras de Flaquer:

Em 1963, com o João Goulart, o movimento estudantil estava todo estruturado no 
apoio governamental. Com a Revolução, os estudantes de esquerda passaram a usar 
de violência física na Faculdade de Direito para tentar impôr suas idéias, pois já não 
tinham apoio do governo …
Mas já havia um grupo organizado na direita. Comeu o pau, botamos o pessoal pra 
correr e assim acabava a hegemonia de esquerda na faculdade (ARAÚJO, 1988).

O relato de Flaquer é confirmado por outro ex-CCC, Raul Careca. Na época, Raul 

Careca  era  estudante  de  Direito,  mas  da  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie.  Segundo 

Careca:

O CCC foi criado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para enfrentar 
a esquerda organizada. Foi idealizado por mim, pelo João Marcos Monteiro Flaquer 
[...] e pelo Otavinho [...]. O núcleo inicial era de uns quinze estudantes, só ali no 
Largo de São Francisco.
Com outras faculdades, o CCC chegou a ter uns 150 homens. Nossa proposta era dar 
cobertura aos líderes democráticos. Cobertura física, porque a AP e a Polop vinham 
de pau. Queríamos combater a esquerda. […] Acho que no começo o CCC tinha uns 
vinte membros bem ativos. O QG era na minha casa (LIMA, 2000).

Cabe lembrar que Raul Careca,  além de estudante,  era investigador do DOPS no 

período e executou atividades investigativas relacionadas ao meio estudantil. A respeito dessa 

atuação nos anos 1960, Raul Careca declara que “chegou a ficar acampado na USP enquanto 

alunos faziam curso de guerrilha, mais com os grupos ligados à AP [Ação Popular] e à Polop 

[Política. Operária]”. Inclusive, seu apelido foi dado por uma estudante de esquerda: “Quem 

me apelidou de Raul Careca foi a estudante secundarista Virgínia Terezinha Maestri. Ela era 

filiada ao Partido Comunista” (LIMA, 2000).

De qualquer maneira, embora a existência de um investigador do DOPS no CCC seja 

um fato  bastante  relevante,  cabe  ressaltar  a  justeza  da  observação realizada  por  Patto  Sá 

Motta. O CCC apresenta “um padrão discrepante em relação às interpretações correntes sobre 

o papel preponderante de militares e policiais no terrorismo anticomunista” (MOTTA, 2002, 

p. 158).  O vínculo de Careca ao CCC não se explica primordialmente pelo fato do mesmo ser 

vinculado ao aparelho repressivo estatal. Como o CCC Scatena declara em seu depoimento, 

“[s]e o Raul Careca participou, não foi porque era policial agente do DOPS. Foi porque era 
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aluno de Direito do Mackenzie” (SCATENA, 2014, p. 138). O CCC, nascido no Largo de São 

Francisco, até seu ataque à peça Roda Viva em 1968 atuou essencialmente no meio estudantil,  

sendo sua composição majoritariamente de estudantes de Direito das Arcadas e do Mackenzie. 

Scatena, sintetiza, “foi um movimento que nasceu e morreu no Largo. Teve conotações no 

Mackenzie mas nasceu no largo São Francisco” (SCATENA, 2014, p. 143–144).

Embora  a  criação  do  CCC seja  justificada  em termos  defensivos  por  Flaquer  e 

Careca, a exaltação da violência, a minimização de suas consequências bem como a atitude de 

gabar-se de sua coragem e força física estão presentes nos discursos tanto de Flaquer e Careca 

como de  Scatena.  É  uma atitude  que  remete  à  fanfarronice  e  violência  que  marcavam a 

atuação da famosa Canalha das Arcadas. Careca sobre a ação contra a peça Roda Viva, coloca 

simplesmente: “resolvemos baixar o cacete na turma do Roda-viva” (LIMA, 2000). Flaquer, 

ao rememorar sua atuação nos idos de 1964, se vangloria: “[c]omeu o pau, botamos o pessoal 

pra correr” (ARAÚJO, 1988). Azevedo, inclusive, lembra que seu amigo Flaquer recebera o 

apelido de “Flaquer, o sutil” de José Faria Parizi, um integrante da Canalha, pois Parizi sabia 

que

[…] ao debater  com ele,  caso a controvérsia se tornasse muito exaltada,  sempre 
havia  a  possibilidade  de  Flaquer  defender  seus  pontos  de  vista  com  murros  e  
pontapés. Por isso Parizi sempre se referia a Flaquer, como “O Sutil”. Jamais dizia: 
“O Flaquer estava lá no pátio ...”, por exemplo. Dizia sempre: “O Sutil estava lá no 
pátio …” (SANTOS, 2014, p. 101).

Já Scatena, ele mesmo vinculado a atividades de grupos afins à Canalha, como a 

“missa negra” de 196775, declara:

Eu nunca tive medo de nada. Não tenho medo de nada até hoje. E a maioria desse 
pessoal de direita não tinha medo de nada. Vamos usar um termo certo, quem era 
mais “cagão” era o pessoal de esquerda. Uma vez, em uma briga, eu e João Marcos 
Flaquer,  enfrentamos  sozinhos  um  pessoal  da  Faculdade  de  Arquitetura  e 
Urbanismo, e ninguém veio em cima. Se viessem, iriam apanhar. O que quero dizer 
é que não tenho medo de nada, e se algum crime houve, já prescreveu. É que todo  
mundo tem medo de falar (SCATENA, 2014, p. 148).

A agressividade e fanfarronice se expressam também na própria história por trás da 

origem da sigla. Segundo Flaquer, “[p]or gozação, começamos a usar a sigla ‘CCC’, imitando 

a camiseta da seleção de futebol soviética, que tinha as letras ‘CCCP76’” (GIRON, 1993c). A 

75O noticiamento da “missa negra” de 1967, que abordamos anteriormente (e que motivou a abertura de 
inquérito por parte da direção das Arcadas), pelo O Estado de S. Paulo motivou uma carta indignada de 
Scatena e Percy Heckmann, seu colega das Arcadas, para a redação. Ambos acusavam os jornalistas de serem 
“vinculados à esquerda” e de agirem de má-fé dado que “a maioria dos elementos presentes ao ato pertencete 
ao PUA, partido democrata radical, que, evidentemente, não conta com a simpatia dos comunistas” (SÔBRE A 
NOITE DAS BRUXAS, 1967).

76O acrônimo CCCP se refere ao nome da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em russo 
utilizando-se do alfabeto cirílico: Союз Советских Социалистических Республик. A sigla tornou-se bastante 
conhecida, pois, como o próprio Flaquer ressalta, era ostentada nos uniformes dos esportistas que 
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explicação,  sustentada  por  Flaquer  em  suas  entrevistas  ao  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo 

(ARAÚJO, 1988) e à Folha de S. Paulo (GIRON, 1993c), é endossada por seu amigo Paulo 

Azevedo  na  entrevistada  concedida  a  Gustavo  Lopes  em  2003.  Azevedo,  que  como  já 

pontuamos, considera que a fanfarronice em seu Partido do Kaos — que propunha, em nome 

da “sacrossanta arruaça”, a troca do grito do Ipiranga pelo grito do Alvarenga — tenha sido 

um dos elementos a atrair Flaquer para sua breve experiência no partido, coloca:

João  Marcos  Flaquer  me  comunicou  [...]  que  estavam  organizando  um  grupo 
chamado CCC. Falei: “O que é isso aí?”. E ele: “Você não viu na bandeira da União 
Soviética,  CCCP?”,  que  em  russo  quer  dizer  alguma  coisa  haver  com  Partido 
Comunista ou Comitê Central. Não sei qual é o significado certo, mas na tradução 
das siglas para letras vernáculas é CCCP. E continuou: “Estou fundando o CCC sem 
o P, aqui dentro do Kaos …” E perguntei novamente: “Mas o que é isso?” Explicou-
me que era um comando de caça aos extremistas de esquerda, dizendo quais pessoas 
iriam participar do CCC, entre os quais eu sabia que incluíam antissemitas, etc. E eu 
novamente: “Não acho isso bom porque parece mais KKK, Ku Klux Klan, do que 
CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Estou contra, de maneira que não vou me 
comprometer  com isso,  e  tampouco acho que  deve  ligá-lo ao  Partido do  Kaos” 
(SANTOS, 2014, p. 102).

Para além da fanfarronice e da violência, o CCC também é marcado pela atmosfera 

elitista existente nas Arcadas, mais especificamente, pelo conservadorismo oriundo de alunos 

provenientes de famílias vinculadas aos estratos superiores da sociedade. Como bem colocado 

por Azevedo,  nas Arcadas,  locus tradicional  de formação da elite  brasileira,  “a  atmosfera 

reinante era de profunda consciência de uma importância que seus membros se atribuíam, 

muito acima do que seria de bom senso atribuir. Todos se achavam, mais ou menos, donos do 

Brasil” (SANTOS, 2014, p. 97). Como vimos, algumas das expressões mais caricatas desse 

conservadorismo nas Arcadas eram os monarquistas ao redor do “príncipe” Bertrand e a TFP, 

da  qual  o  próprio  príncipe  fazia  parte.  Cabe  lembrar  que  Otavinho,  que  ingressara  na 

faculdade em 1962, antes de fazer seu caminho rumo ao CCC, atuou na TFP ao lado do 

“príncipe”.

Quanto a origem social e posição política dos estudantes que participaram do CCC, o 

ex-integrante Cassio Scatena afirma que “o CCC eram rapazes de classe média alta, todos 

tinham uma conotação só: eram todos patriotas. Todos viam o comunismo como uma coisa 

internacional”  (SCATENA,  2014,  p.  136).  Embora,  pela  natureza  clandestina,  não  seja 

possível aferir com exatidão a origem social dos envolvidos para além do filtro social que 

representa o pertencimento as Arcadas e ao Mackenzie, no que se trata das figuras públicas 

vinculadas ao grupo, a afirmação de Scatena é rigorosamente verdadeira.

representavam o antigo país socialista assim como produtos e outros materiais vinculados ao Estado soviético.
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Referente a Flaquer, o “comandante”, o depoimento de Paulo Azevedo dos Santos é 

bastante informativo dado que Azevedo foi uma pessoa muito próxima de Flaquer.  Como 

declara Azevedo:

[…] fui amigo do comandante do CCC, João Marcos Monteiro Flaquer [...] durante 
toda minha vida, a partir dos meus 22 anos, quando ele me procurou para aderir ao 
Partido  do  Kaos.  Apesar  das  divergências  ideológicas,  fui  advogado  dele  no 
processo de divórcio de sua primeira esposa, e ele, por sua vez, foi meu advogado 
em uma ação de reintegração de posse. Finalmente, acabamos nos associando, como 
advogados sediados em um escritório que manteve na avenida Paulista enquanto era 
vivo, especializado na interposição de mandados de segurança contra empréstimos 
compulsórios instituídos pelo Governo Federal de José Sarney (SANTOS, 2014, p. 
96).

Azevedo ao descrever  seu amigo Flaquer,  “o sutil”,  aponta as  origens  sociais  do 

mesmo bem como sua vida de playboy:

João Marcos era filho de um clã de Santo Amaro – os Flaquer – e também da família 
“quatrocentona”  Barros  Monteiro.  Gostava  de  esportes  radicais:  trilha,  esqui, 
caçadas, artes marciais. Foi campeão paulista de jiu-jitsu, já quarentão. Era também 
um Casanova, conquistador de muitas garotas, pilotando seu carro DKW, cujo ruído 
do motor lembrava uma panela de fazer pipocas. Gabava-se de ser um rompedor de 
hímens […] (SANTOS, 2014, p. 101).

O relato de Azevedo, apontando Flaquer como alguém “que era fino e frequentava as 

festas da alta sociedade de São Paulo” (SANTOS, 2014, p. 102) também é referendado por 

Scatena. Ao referir-se ao seu colega de CCC, Scatena define Flaquer como “[r]apaz forte, 

muito rico, de família rica, filho único, […] e foi tido sempre como o chefe [do CCC]. Ele 

gostava de ser chamado assim” (SCATENA, 2014, p. 144). Paulo Bonchristiano — delegado 

do DOPS e superior  de Raul Careca,  com a aproximação do CCC ao aparato repressivo, 

desenvolveu proximidade com Flaquer  — vai  um pouco além e conjectura que a  origem 

social de Flaquer teria sido empecilho para o estudante enveredar por uma carreira policial: 

“Ele tinha uma capacidade  fabulosa,  era  forte  demais,  um cara fora  de série,  muito meu 

amigo.  Eu o conhecia  desde o segundo ano da faculdade,  ele  queria  ser  delegado mas a 

família  dele  era  muito  rica  e  não  o  queria  metido  com polícia  […]” (AMARAL,  2012). 

Azevedo endossa essa paixão de seu amigo, afirmando que “o João Marcos era amigo de 

dezenas de militares e seguramente um militar frustrado. Nunca deveria ter ido à Faculdade de 

Direito, mas à Academia Militar” (SANTOS, 2014, p. 114–115).

Outro CCC famoso é Octávio Gonçalves Moreira Junior, conhecido como Otavinho. 

Otavinho nasceu em Olímpia, interior de São Paulo, em 1938 (SEPULTADO NO MORUMBI 

DELEGADO MORTO NO RIO, 1973). Formado nas Arcadas em 1966, ficaria famoso pela 

brutalidade  com  que  desempenhou  suas  atividades  no  combate  à  esquerda  nos  aparatos 

repressivos do Estado no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Seu enfrentamento com 
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as  esquerdas  teve  final  trágico  em  1973,  quando  foi  vítima  de  um  “justiçamento”  pela 

esquerda armada. A trajetória policial de Otavinho, que abordaremos brevemente no terceiro 

capítulo, contudo, se deu após seu tempo de Arcadas e após a desarticulação do CCC em fins 

de 1968.

Otavinho, como vimos, ingressou nas Arcadas antes de Flaquer e Scatena. Em 1962, 

um  ano  antes  do  ingresso  de  seus  colegas,  enquanto  aluno  do  primeiro  ano,  atuou 

politicamente ao lado do “príncipe” Bertrand na TFP. A militância na TFP não se explica 

apenas  devido  ao  violento  anticomunismo  de  Otavinho.  Para  além  da  agressividade  e 

conservadorismo  político,  o  futuro  policial  é  descrito  como  uma  pessoa  extremamente 

religiosa por seus colegas. Scatena afirma que “[e]le era muito religioso” (SCATENA, 2014, 

p. 139), já Azevedo o descreve como um “delegado equivocado por um fanatismo religioso” 

(SANTOS, 2014, p.  112).  De fato,  quando foi assassinado,  Otavinho portava consigo um 

cartão com o pedido de que um padro católico fosse chamado em caso de “acidente”, mesmo 

que estivesse morto (SOUZA, 2000, p. 164, 167).

A unir Otavinho e Flaquer não esteve apenas o objetivo de enfrentar violentamente a 

esquerda. A grande amizade entre Flaquer e Otavinho é mencionada por seus colegas. Scatena 

coloca que Flaquer era “muito amigo do Otávio” (SCATENA, 2014, p. 144). Azevedo, que 

refuta a fama negativa de Otavinho, afirma que o antigo colega “apesar de ser um fanático 

[religioso], era uma pessoa de grande coração; uma pessoa que João Marcos, quando falava 

dele, enchia os olhos de lágrimas” (SANTOS, 2014, p. 112).

Para além da amizade e da agressividade, Otavinho, compartilhava com Flaquer uma 

origem familiar privilegiada. Scatena aponta que Otavinho “era muito ligado ao Ministro [da 

Justiça] Gama e Silva” e que “ficava muito na casa do irmão do ministro Gama e Silva, no 

Rio” (SCATENA, 2014, p. 144). Essa ligação se explica pois Otavinho era sobrinho de Matias 

Joaquim Gama e Silva (SOUZA, 2000, p. 165), irmão de Luís Antônio da Gama e Silva. Luís 

Antônio da Gama e Silva, vulgo “Gaminha”, importante lembrar, foi diretor da Faculdade de 

Direito da USP entre 1959 e 1962, reitor da USP entre 1963 e 1969 e ministro da Justiça entre 

1967 e 1969.

A proximidade  de  Otavinho  com Gama  e  Silva  pode  ser  observada  através  das 

colunas sociais. Em 16 de maio de 1971, Otavinho marcou presença na seção “Vida Social” 

da Folha de S. Paulo, ao participar de “um grupo ‘top’ [que] esteve presente ao jantar dos 

jovens Gama e Silva, para as despedidas de José Fernando que partia rumo a Lisboa, onde 

estão seus pais, o nosso embaixador em Portugal e sra. Luiz Antonio da Gama e Silva” (NA 

RUA JACAREZINHO ..., 1971). No jantar, também esteve presente Luís Antônio da Gama e 
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Silva Filho, irmão de José Fernando, que possuía laços de amizade não apenas com Otavinho 

mas  com  outros  rapazes  do  CCC.  Scatena,  afirma  que  o  jovem  Gama  e  Silva  Filho, 

“brincalhão e boêmio”, “era nosso amigo”,  mas ressalta que “nunca se metia em política, 

porcaria nenhuma” (SCATENA, 2014, p. 144).

O ministro Gama e Silva possuía outra pessoa próxima a seu círculo familiar  no 

CCC. Nos referimos a Raul Careca, então estudante de Direito do Mackenzie e investigador 

do DOPS. Raul Careca era sobrinho-neto de Sebastião Nogueira Lima (RAUL NOGUEIRA 

LIMA, 2002) — que entre os diversos postos públicos ocupados, consta uma rápida passagem 

como interventor federal do Estado de São Paulo em 1945 — e sua mãe era prima de Acrísio 

da Gama e Silva (LIMA, 2000), vulgo Gamão, pai de Gaminha. Por ocasião da morte do 

ministro Gama e Silva, em 1979, quando vários políticos evitaram se associar a imagem do 

ministro  responsável  pelo  AI-5,  Raul  Careca  não  apenas  compareceu  ao  enterro  como 

controlou  o  acesso  da  imprensa  e  se  apresentou  como  “membro  da  família”  (AI-5, 

LEMBRADO E ELOGIADO NO ENTERRO DO EX-MINISTRO, 1979).

Por fim, temos Cassio Scatena, que para além de ressaltar a origem de “classe média 

alta”  dos  rapazes  do  CCC,  faz  questão  de  apresentar  sua  própria  origem  famíliar  e 

socioeconômica. Sua mãe é oriunda de família gaúcha tradicional, seu avô materno, Valdir 

Niemeyer, foi Ministro do Trabalho do governo Café Filho, já seu bisavô materno, Irineu 

Machado, foi senador da República Velha. Scatena é, inclusive, um orgulhoso descendente de 

Delfim Carlos de Carvalho, o “Barão da Passagem”, pertencente à elite imperial. Seu pai foi 

um migrante italiano, mas ressalta:  “meu pai era médico.  Não era um simples imigrante” 

(SCATENA, 2014, p. 134). Scatena arremata enfatizando que “não possui raiz popular” e que 

muito de sua formação política “conservadora” se devia às suas “origens” (SCATENA, 2014, 

p. 134).

Como podemos constatar, ao menos no que se refere as figuras tornadas públicas do 

CCC,  a  afirmação  de  Scatena  sobre  a  origem social  privilegiada  é  correta.  Embora  seja 

temerário realizar generalizações incisivas a partir desses indivíduos, cabe lembrar o filtro 

social que se afigurava o próprio pertencimento ao quadro estudantil das faculdades de Direito 

da USP e do Mackenzie.

Considerado o estrato social e a atmosfera em que conviviam Scatena e diversos de 

seus colegas, vale a pena proceder a uma articulação entre a subjetividade pessoal de Scatena, 

expressa em sua entrevista, e uma “estrutura de sentimentos” comum a ele e seus colegas, 

moldada por uma comunhão de experiências em comum. Para tanto, podemos inspirar-nos no 

estudo do historiador argentino Alejandro Pozzi (2012), que nos lembra que a subjetividade 
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de  um  indivíduo  não  diz  respeito  apenas  a  si  próprio,  mas  também  é  profundamente 

impactada pelas experiências próprias à sua classe social.

Pozzi  realizou  entrevistas  com  militantes  argentinos  de  esquerda  de  diferentes 

estratos  sociais  e  percebeu  que  a  “subjetividade  militante”  daqueles  de  origem  operária 

tinham especificidades próprias assim como aquela dos militantes de setores médios. Essas 

diferenças marcavam a estrutura narrativa mas também denunciavam processos de politização 

individual  e  coletivo  distintos.  Enquanto  para  aqueles  de  origem operária  o  processo  de 

politização é descrito a partir de suas condições laborais, como uma “descoberta” de suas 

reais  condições  (POZZI,  2012,  p.  78),  aqueles  dos  setores  médios  tendiam a  colocar  seu 

processo de politização como uma sensibilização para uma realidade social injusta que, no 

entanto, lhe é “externa” (POZZI, 2012, p. 71).

Se para os militantes de esquerda de origem operária estudados por Pozzi, o processo 

de politização é tido como descoberta de sua real condição e para aqueles de classe média é 

descrito como de sensibilização — algo que não está distante do engajamento sob a forma de 

“procuração  tácita”  descrito  por  Schwarz  (1999,  p.  172–174) ao  referir-se  à  jovem 

intelectualidade progressista da qual fez parte nos anos 1960 — no caso do conservadorismo 

expresso pelo orgulhoso estrato social da qual Scatena e Flaquer faziam parte, o processo 

remete ao berço, à sua origem privilegiada. A “atmosfera [...] de profunda consciência de uma 

importância que seus membros se atribuíam”, de se sentirem “donos do Brasil”, apontada por 

Azevedo (SANTOS, 2014, p. 97), é explicitada quando Scatena ressalta que “não possui raiz 

popular”, que descende de uma família cuja influência política remonta ao império e, por fim, 

que  suas  convicções  políticas  “conservadoras”  estariam  determinadas  por  essa  nobre 

linhagem dado que “é muito difícil de se romper com as origens” (SCATENA, 2014, p. 134).

Previsivelmente,  a origem social  privilegiada e os laços sociais  daí advindos que 

marcam figuras chaves do CCC ajudam a explicar como o grupo, apesar de se constituir numa 

minoria política nas Arcadas, pôde agir impunemente contra a esquerda estudantil sem ser 

importunado pelas autoridades acadêmicas e policiais.

No âmbito das Arcadas, o grande nome vinculado ao CCC certamente é o de Gama e 

Silva. Aparentado de Raul Careca e Otavinho, a proximidade de Gaminha com o grupo ia para 

além de ambos, sendo reconhecida pelo próprio Flaquer na entrevista concedida para a Folha 

de S. Paulo: “O grande aliado da organização, segundo o líder, foi o professor Luiz Antônio 

Gama e Silva” (GIRON, 1993c). De fato, era um aliado estratégico. Gama e Silva não apenas 

foi o famoso ministro da Justiça (1967 – 1969) que ficou célebre pela autoria do AI-5, como 

foi diretor da Faculdade de Direito da USP entre 1959 e 1962 e reitor da USP entre 1963 e  
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1969. Gaminha, portanto, esteve em posições de poder importantes, no âmbito institucional e 

governamental, para a proteção do CCC.

Raul Careca, inclusive, se gaba dos laços existentes com Gaminha para a impunidade 

do grupo:

O CCC era um estado de espírito. Foi exatamente isso o que relatou o delegado 
Alípio Flores, encarregado de fazer uma sindicância para a Secretaria da Segurança. 
Não deu em nada. Minha mãe era prima do Gamão [pai de Gaminha]. O Otavinho 
foi aluno do  Gaminha na USP. Quando o Otavinho morreu, eu vesti o corpo dele 
para o enterro. O Ricardo Osni da Silva Pinto, amigão do Gaminha [os dois voltaram 
juntos de Brasília depois que foi decretado o AI-5], era do CCC (LIMA, 2000).

A militância  política  reacionária  de  Gaminha  é  conhecida.  “Revolucionário”  de 

primeira leva, Gaminha, antes de ser o “ministro do AI-5”, exerceu papel de liderança no 

IPES  (DREIFUSS,  1981,  p.  466),  o  importante  instrumento  de  organização  da  direita 

empresarial para derrocar Goulart, e, após o golpe, ocupou os cargos de ministro da Justiça e 

de Educação e Cultura no curto governo de Ranieri Mazilli que precedeu a posse do ditador 

Castelo Branco (efetuada duas semanas após a destituição de Jango). Sem surpresas, aquele 

que foi apontado como o grande aliado do CCC por Flaquer, foi acusado por Abreu Sodré, 

então  governador  de  São  Paulo,  de  ter  levado  membros  do  CCC  para  sua  assessoria 

ministerial quando o mesmo ocupou a pasta da Justiça (FON, 1979b, p. 65).

Se não temos os  nomes dos  indivíduos do CCC que teriam ocupado funções no 

ministério da Justiça de Gama e Silva, o temos para o ministério de Alfredo Buzaid (1969 – 

1974),  seu  sucessor.  Buzaid,  tal  qual  Gaminha,  era  professor  nas  Arcadas  e  ocupou, 

previamente ao cargo de ministro da Justiça, importantes funções na USP. Entre elas, Buzaid 

foi diretor da Faculdade de Direito durante boa parte do período de existência do CCC, entre 

1966  e  1969.  Buzaid  em  1970,  enquanto  ministro  da  Justiça,  nomeou  nada  menos  que 

Flaquer,  o  comandante  do  CCC,  como  oficial  de  gabinete.  Vale  ressaltar  que  na  época, 

Flaquer  já  era  publicamente  associado  ao  CCC.  O  seu  nome,  por  exemplo,  constava  na 

famosa  matéria  “CCC ou o  Comando  do Terror”  publicada  em fins  de  novembro em O 

Cruzeiro (MEDEIROS, 1968). Flaquer, entretanto, por causas não esclarecidas, permaneceu 

pouco tempo na função. A portaria de sua nomeação data de 25 de março de 1970 e a portaria 

de sua dispensa de 15 de maio de 197077.

A militância política de Buzaid assim como seus laços com a extrema-direita são 

conhecidos. Buzaid foi militante integralista durante sua juventude  (ABREU et al., 2010a). 

77Paulo Jorge Corrêa Campos, em sua tese de doutorado sobre Alfredo Buzaid, realizou uma investigação 
documental sobre a nomeação de Flaquer como oficial de gabinete no ministério de Buzaid (CAMPOS, 2019, 
p. 91–93).
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Plínio Salgado, prócer do integralismo, em artigo de maio de 1968 sobre a preparação de uma 

nova geração de integralistas, destaca, com orgulho, que sua pregação nas Arcadas conseguiu 

nomes como o do então jovem Buzaid (SALGADO, 1968). Das Arcadas, o jovem Buzaid 

levou não apenas o contato com o integralismo mas também uma amizade duradoura com 

Gama e Silva, seu colega de faculdade (ABREU et al., 2010a). A relação íntima entre ambos é 

tal  que Rodolfo Costa Machado em sua dissertação sobre Buzaid o define como “o mais 

íntimo colaborador de Gama e Silva” (MACHADO, 2015, p. 95). Buzaid também, tal qual 

Gama e Silva, esteve vinculado ao IPES. Buzaid foi consultor jurídico do líder do IPES Fuad 

Lutfalla (DREIFUSS, 1981, p. 466) e integrou o Conselho Orientador do IPES paulista eleito 

em 1967 (MACHADO, 2015, p. 789).

Buzaid e Gaminha compartilham, para além da amizade e os laços estreitos com a 

direita (e extrema-direita) do período, uma ascensão importante ao longo dos anos 1960 por 

postos chaves da administração pública tanto na esfera da USP como em cargos chaves do 

governo federal. Considerados ambos, o CCC teve aliados decisivos ao longo de toda a sua 

existência tanto na USP como no governo federal. Se Gama e Silva foi diretor da Faculdade 

de Direito da USP entre 1959 e 1962 e reitor da USP entre 1963 e 1969, Buzaid foi diretor da 

Faculdade de Direito entre 1966 e 1969. Ambos exerceram o cargo de Ministro da Justiça — 

Gama e Silva foi sucedido no Ministério da Justiça (1967  –  1969) por seu colega Buzaid 

(1969  –  1974)  —  e  suas  relações  com  os  vitoriosos  do  golpe  se  davam  em  espaços 

importantes como o IPES. Os laços com os militares alçados ao poder e integrantes do aparato 

repressivo também teve feições familiares dado que Gaminha, para além de aparentado de 

Otavinho e Raul Careca, era primo do ditador Costa e Silva (sob a qual serviu como Ministro 

da Justiça).

No tocante aos laços que o CCC possuía com as forças policiais, o vínculo mais 

explícito  certamente  é  a  participação  no  grupo  de  Raul  Careca,  estudante  de  Direito  no 

Mackenzie e investigador do DOPS. A fama de violento de Raul Careca é afirmada mesmo 

por  pessoas  próximas  ao  CCC.  Azevedo,  por  exemplo,  que  discorda  da  merecida  fama 

negativa que paira sobre Otavinho e suas violações aos direitos humanos, refuta qualquer 

comparação entre Careca e Otavinho. Referindo-se ao “justiçamento” aplicado a Otavinho 

pela esquerda armada coloca:

Outro membro completamente enlouquecido do CCC, era o Delegado Raul Careca. 
Este homem, provavelmente, era um psicopata, uma pessoa meio louca, mas não um 
patriota. O próprio Otavinho, bem mais sadio que ele, apesar de ser um fanático, era 
uma pessoa de grande coração […]. Se o Otavinho não tivesse uma excelente índole, 
não seria cultuado por toda polícia de São Paulo. Em toda delegacia via-se uma foto 
do  Otavinho.  Querer  pintá-lo  como  um  monstro,  tal  como  o  Raul  Careca,  é 
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impossível, pois este último era uma pessoa desequilibrada; a ponto de um diretor do 
XI  de  Agosto  que  veio  depois  do  Golpe  de  1964,  Carlos  Eduardo  de  Azevedo 
Francischini Vecchio — porque um outro presidente assumiu  durante o “pega pra 
capar”  de  1968  — teve  uma  arma  apontada  em  suas  costas  pelo  Raul  Careca, 
dizendo: “Não se mova, porque você é presidente do XI de Agosto ...”. O Otavinho, 
presente naquele momento, correu em direção ao Raul Careca, e falou: “Solte este 
camarada,  não tem nada a ver,  ele  é  presidente do XI de Agosto ...”.  E o Raul  
Careca: “Quando estou em ação, não costumo voltar de mãos abanando!” Houve 
uma discussão  entre  os  dois,  e  nesta  predominaram os  argumentos  de  Otavinho 
(SANTOS, 2014, p. 112).

O caráter  violento  de  Raul  Careca  não  se  expressou apenas  em seu  combate  às 

esquerdas. Em 3 de agosto de 1967, por exemplo, envolveu-se em uma briga de trânsito com 

o médico José Cássio Puppo Dutra Paz. Segundo o depoimento do médico:

[…] dois homens desceram do DKW, um deles — mais tarde identificado como 
“Raul Careca” — apontou uma arma no seu peito. O incidente foi contornado por 
três  outras  pessoas  que  se  aproximaram,  uma  das  quais  cuidou  de  desarmar  o 
policial. Nesta ocasião, conforme contou o médico, houve um comentário: “Tire a 
arma dele (Raul) que ele é meio doido”. José Puppo conta, ainda, que chamou uma 
viatura  da  RUPA  e  acabou  sendo  todos  encaminhados  ao  DOPS,  onde  Raul 
Nogueira  Lima  servia  como  investigador.  Nesta  repartição,  conforme  afirmou, 
voltou a ser ameaçado (“CARECA”: JUIZ OUVE AS TESTEMUNHAS, 1979).

O uso de seus privilégios enquanto integrante das forças policiais não se deu apenas 

em querelas pessoais. Careca, ao falar sobre os ensaios de apuração contra o CCC no rastro da 

grande repercussão midiática da ação do grupo contra a peça Roda Viva em 1968, explicita a 

forma pela qual realizaram ameaças contra Hely Meirelles (então secretário de Segurança 

Pública de São Paulo):

A sindicância não deu em nada porque nós nos reunimos na Operação Bandeirante e 
de lá um de nós telefonou para a Secretaria da Segurança para deixar um recado ao 
secretário Hely Meirelles. Ao mesmo tempo, os motores das viaturas foram ligados e 
ficamos acelerando ao máximo. Aquele ronco era um recado. Ao telefone, o aviso: 
“Depende do senhor …” (LIMA, 2000).

O vínculo entre o CCC e as forças policiais também se expressa na figura de José 

Paulo Bonchristiano, chefe de Raul Careca no DOPS. A repórter Marina Amaral, Agência 

Pública, realizou entre junho de 2011 e janeiro de 2012, uma série de entrevistas totalizando 

mais de quinze horas com Bonchristiano (AMARAL, 2012). Na reportagem produzida por 

Amaral, o ex-delegado, em tom falastrão, discorre longamente sobre o período e não poupa 

elogios a si mesmo e seus colegas. Para além de sua atuação na repressão, incluindo o relato  

da execução do militante de esquerda Marco Antônio Brás de Carvalho (“Marquito”) pelo 

subordinado Raul Careca em 1969, Bonchristiano coloca seus vínculos com o CCC e Flaquer:

Foi o João Marcos que fundou o CCC e salvou os estudantes de passarem todos para 
o comunismo, por isso os americanos também gostavam dele”, diz o ex-delegado. 
“Ele tinha uma capacidade fabulosa, era forte demais, um cara fora de série, muito 
meu  amigo.  Eu  o  conhecia  desde  o  segundo  ano  da  faculdade,  ele  queria  ser 
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delegado mas a família dele era muito rica e não o queria metido com polícia, então 
ele vinha para o DOPS comigo. Ele dirigia toda essa parte de estudantes, infiltrava 
gente entre os esquerdistas.  Se tinha alguma coisa que interessava ao DOPS, ele 
fazia. Mas só com minha anuência”, gaba-se o ex-delegado [...] (AMARAL, 2012).

Para além do tom hiperbólico e elogioso com que descreve Flaquer e a si mesmo, 

uma constante  na  entrevista,  cabe  lembrar  que  essa  paixão  de  Flaquer  pela  vida  policial 

também é lembrada por Azevedo. Como vimos, Paulo Azevedo coloca que seu amigo Flaquer 

“era amigo de dezenas de militares e seguramente um militar frustrado. Nunca deveria ter ido 

à Faculdade de Direito, mas à Academia Militar” (SANTOS, 2014, p. 114–115). Vale ressaltar 

que Flaquer, como veremos no próximo capítulo, após graduar-se nas Arcadas, desenvolveu, 

inicialmente, atividades vinculadas ao II Exército.

Sobre  a  profundidade  de  eventual  vínculo  entre  membros  do  CCC  com  “os 

americanos” não há nenhuma menção disso nos  depoimentos de Scatena,  Flaquer  e Raul 

Careca. Bonchristiano, que realizou diversos cursos nos Estados Unidos e possuía amizade 

com instrutores  estadunidenses,  menciona,  de  passagem,  sobre  os  cursos  prestados  pelos 

estadunidenses  no  Brasil,  que  “[a]lguns  dos  meninos  do  CCC também participaram”  de 

“curso de algemas, tiro rápido e outros para os policiais do DOPS” prestado pelo policial 

norte-americano Peter Costello (que os ministrou na condição de instrutor do Office of Public 

Safety) (AMARAL, 2012).

Para além da possível participação de algum membro do CCC em cursos prestados 

por estadunidenses às forças policiais brasileiras, “oportunidade“ que poderia ser explicada 

pela  presença  de  Raul  Careca  no  grupo,  o  depoimento  de  Bonchristiano  expõe  o 

relacionamento próximo do CCC com autoridades policiais e políticas sob uma faceta mais 

informal. Ao mencionar o relacionamento próximo que manteve com Niles Bond (adido da 

embaixada estadunidense no Rio de Janeiro e cônsul-geral em São Paulo), cita a realização de 

happy hours em que marcava presença ao lado de Flaquer, Fleury e mesmo de Gama e Silva. 

Vejamos:

 “Então  trabalhávamos  juntos,  viajávamos  juntos  em  muitos  casos,  mas  nossas 
reuniões eram fora do DOPS, na happy hour de bares de hotéis como o Jandaia e o  
Jaraguá, no centro de São Paulo. O Fleury também ia, o Flaquer, o Gama e Silva e 
até o Carlos Lacerda [...]. O Niles Bond era chefe lá deles, sujeito bacana, conhecia  
bem o Brasil, e gostava muito de mim. Me chamava de Mr. Dops, porque eu sempre 
o atendia em tudo que precisava e era ele que me mandava para Langley”, frisa mais 
uma vez, mostrando uma foto sua com trajes de George Washington ao lado de um 
colega  fantasiado de soldado federalista,  tirada  durante uma de suas  estadas  em 
Washington (AMARAL, 2012).

A confraternização dos  rapazes  do CCC com Gama e Silva  não é  uma surpresa 

devido a já mencionada proximidade de Otavinho, Careca, Scatena e Flaquer com o ministro 
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e sua família. Não à toa, Scatena menciona a amizade do grupo com o filho de Gaminha, Luís  

da  Gama e  Silva  Filho,  “brincalhão  e  boêmio”  e  coloca  que  “Gaminha,  o  Ministro,  era 

também um brincalhão, gozador, um sujeito boêmio” (SCATENA, 2014).

A atuação do CCC não contou apenas com laços privilegiados nos meios policiais e 

institucionais,  o  grupo  atuou  dentro  da  mobilização  mais  ampla  realizada  pela  direita 

brasileira contra Goulart e as forças que se batiam pelas reformas de base. O confronto contra 

a esquerda nesse período inicial do grupo se deu conjuntamente com a pesada campanha de 

criminalização contra a esquerda estudantil e, em especial, da UNE. Campanha cujo marco 

mais evidente foi a mencionada CPI aberta contra a entidade estudantil em agosto de 1963.

Vimos no final do capítulo anterior, como os rapazes do CCC alcançariam a capa dos 

jornais  apenas  três  dias  após  o  Comício  da  Central  do  Brasil,  ao  participar  da  ação  que 

impediu violentamente na noite de 16 de março de 1964 a palestra de João Pinheiro Neto — 

superintendente da SUPRA e responsável pelo decreto relativo à reforma agrária assinado por 

Jango no comício — nas Arcadas a convite do XI de Agosto. Naquele momento, o CCC ainda 

era uma sigla  restrita  ao ambiente estudantil  e o episódio foi  relatado como fruto de um 

confronto entre estudantes. A extrema-direita que circulava entre as Arcadas e o Mackenzie, 

da qual o CCC é a expressão mais famosa, protagonizou, antes do golpe, ainda outro evento 

com alcance na imprensa nacional.

Nos referimos ao violento tumulto que interrompeu a palestra de Paulo de Tarso, 

Ministro da Educação, no auditório da Universidade Mackenzie na noite de 3 de outubro de 

1963. Cinco meses antes do ataque contra João Pinheiro Neto. Esse primeiro ataque contra 

uma  autoridade  do  governo  Goulart,  tal  qual  aquele  contra  Pinheiro  Neto,  não  deve  ser 

compreendido como ação isolada protagonizada por um grupo de extremistas.

O ataque se deu em momento que a  campanha de criminalização do movimento 

estudantil de esquerda alcançava grande repercussão no debate público devido aos trabalhos 

da CPI da UNE. Quem, novamente, se encontrava sob os holofotes era Sônia Seganfredo. A 

grande visibilidade que suas denúncias, publicadas originalmente nos veículos dos Diários 

Associados,  alcançaram,  lhe  garantiu  uma participação  de  destaque  na  CPI78.  Seganfredo 

78Sônia Seganfredo se colocava, e assim era apresentada pela mídia conservadora, como a antítese do estudante 
de esquerda. Seganfredo, apesar de ser personagem anticomunista com presença constante nos veículos da 
época, era apresentada como alguém que “não gosta de política”. Segundo Seganfredo, a politização excessiva 
seria justamente um dos problemas da influência da esquerda no meio estudantil: “O estudante ideal devia 
estudar mais e fazer menos política”. Seu engajamento político era justificado num linguajar comum ao 
moralismo udenista dos setores médios conservadores, dado que seu interesse por politica é justificado “por 
uma necessidade moral” defendendo a necessidade de um “expurgo total dos incompetentes, oportunistas e 
corruptos que dominam o País” (SONIA SEGANFREDO: “O ESTUDANTE IDEAL DEVIA ESTUDAR 
MAIS E FAZER MENOS POLÍTICA”, 1963).
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depôs longamente durante três dias (entre 24 e 26 de setembro), que, desnecessário dizer, 

foram acompanhados com vívido interesse pelos meios de imprensa conservadores.

O tom acusatório contra a UNE esteve em sintonia com aquele comumente utilizado 

pelo amplo arco que compunha a direita brasileira. O MAC definia a UNE como “lacaios de 

Moscou”, o Estado de S. Paulo como “elementos a serviço de Moscou”  (ATENTADO OU 

PROVOCAÇÃO,  1962) e  Seganfredo insistia  que  a  “menina  dos  olhos  do  PC”  era  um 

instrumento de subversão diretamente financiado pelo comunismo internacional:

A UNE […] recebe dinheiro da China, da Rússia e de Cuba, para a propaganda 
comunista que faz. Não posso provar, mas os relatórios da entidade o sugerem, os 
relatórios  de congressos internacionais falam em ajuda aos países  “coloniais” da 
América  Latina,  África  e  Ásia,  a  fim  de  que  os  mesmos  se  libertem  do 
“imperialismo ianque”. A UNE só faz política, afirmação que é da própria instituição 
(A EX-ESTUDANTE DE FILOSOFIA DENUNCIA NA CPI AS LIGAÇÕES DA 
UNE COM PAÍSES COMUNISTAS, 1963).

Para além do discurso fervorosamente anticomunista, temos um curioso nexo entre 

Seganfredo e  a extrema-direita  paulistana.  O jornal  O Globo, ao antecipar o conteúdo do 

primeiro dia de depoimentos de Sônia Seganfredo, anunciava que a mesma pretendia indicar à 

CPI a fim de ser ouvido em depoimento “um investigador  do DOPS de São Paulo,  Raul 

Nogueira Lima” (DEPÕE HOJE NA CPI A AUTORA DO LIVRO “UNE, INSTRUMENTO 

DE SUBVERSÃO”,  1963).  Desconhecemos  os  eventuais  laços  entre  Seganfredo  e  Raul 

Careca  bem como se  Careca  — cuja  ação violenta  ao  lado  de  Flaquer  e  Otavinho seria 

marcada  pela  criação  do  CCC naquele  ano  — realmente  chegou  a  ser  indicado.  Mas  a 

indicação de Careca, que fazia de sua condição de estudante de Direito um ponto de acesso 

privilegiado à política estudantil para o DOPS, certamente parece apropriada.

As  acusações  de  teor  macarthista  de  Seganfredo  se  estendiam  ao  ministro  da 

Educação. Paulo de Tarso, do Partido Democrata Cristão (PDC), seria, segundo Seganfredo, 

um comunista (SÔNIA SEGANFREDO DÁ À CPI OS NOMES DOS REAIS CHEFES DA 

UNE,  1963) a  quem caberia  a  “responsabilidade  criminosa,  [por  estar]  financiando,  com 

vultosas  somas  de  dinheiro  do  Ministério,  congressos  e  festivais  onde  se  praticam 

licenciosidades, como principal atração” (A EX-ESTUDANTE DE FILOSOFIA DENUNCIA 

NA CPI AS LIGAÇÕES DA UNE COM PAÍSES COMUNISTAS, 1963).

O  depoimento  de  Seganfredo  foi  saudado  pela  mídia  conservadora.  O  Globo 

publicou em 28 de setembro violento editorial contra a UNE em que exaltava a importante 

participação de Segranfredo e redobrava as críticas ao ministro da Educação. No editorial, 

intitulado  “Ponta  de  lança  a  sôldo  de  Moscou”  (PONTA DE  LANÇA A SÔLDO  DE 

MOSCOU,  1963),  é  exaltada  “a  bravura  cívica  [de  Seganfredo]  evidenciada  em  seu 
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desassombrado  depoimento  ante  a  CPI”.  O  conteúdo  de  suas  denúncias  contra  a  UNE 

“precisa[ria] ser atentamente considerado pelos órgãos ligados à segurança nacional”. Quanto 

ao ministro da Educação, “[h]omens como o Sr. Paulo de Tarso — que serve às manobras 

comunistas […] — são verdadeiros traidores de suas convicções […]”. O Globo alertava ao 

ministro que “[n]ão é prestigiando congressos onde se pede a supressão das universidades 

católicas  e  a  extinção  da  família  que  êsse  Ministro  que  se  diz  democrata-cristão  está 

atendendo aos deveres que assumiu em face dos que o elegeram”. Finalmente, advertia que se

[a]cha o ingênio ou mal-intencionado Ministro que a hora é a das esquerdas. Com 
elas quer ficar bem. Certamente o consegue, procedendo dessa maneira. Mas […] 
[que] quanto mais se conhece de sua atuação na pasta que desdoura, mais êle se  
afasta da maioria democrática do País, que já o identifica como um Homem da UNE 
(PONTA DE LANÇA A SÔLDO DE MOSCOU, 1963).

Cinco dias mais tarde, quando o “Homem da UNE” foi palestrar na Universidade 

Mackenzie,  onde Careca estudava,  foi  impedido por  um distúrbio de grandes  proporções. 

Paulo de Tarso foi conferenciar sobre o tema “Educação e Desenvolvimento” a convite da 

União Estadual dos Estudantes (UEE-SP), da União Paulista dos Estudantes Secundaristas 

(UPES-SP)  e  de  sindicatos  locais  (MEC  DENUNCIA  “REAÇÃO  ARMADA  É 

ORGANIZADA EM SÃO PAULO”, 1963). A mobilização de forças conservadoras visando 

impedir a palestra era óbvia. Na sala onde o ministro aguardava para participar do evento, se 

comentava “o ambiente desfavoravel da plateia” (ESTUDANTES NÃO QUISERAM OUVIR 

PAULO DE TARSO, 1963).  Mal o ministro adentrou no auditório,  as  vaias  espoucaram. 

Paulo de Tarso denunciou que recebera ameaças na véspera para não comparecer ao evento, 

mas  que  não  se  deixaria  intimidar.  Os  gritos  de  “Comunista  aqui  não  fala”  (TARSO 

IMPEDIDO  DE  FALAR  EM  S.  PAULO,  1963) rapidamente  foram  sucedidos  por 

“[s]ucessivas  lutas  corporais  [que]  se  verificaram  na  platéia  enquanto  o  ministro, 

inaudivelmente,  tentava  falar,  debaixo  de  vaias  ensurdecedoras”  (ESTUDANTES  NÃO 

QUISERAM OUVIR PAULO DE TARSO, 1963). Em poucos minutos o ministro teve de se 

retirar, as faixas e cartazes de sindicatos que se faziam presentes no evento foram arrancados e 

rasgados (ESTUDANTES NÃO QUISERAM OUVIR PAULO DE TARSO, 1963).

A compreensão do ocorrido como um episódio protagonizado de forma premeditada 

pela extrema-direita foi esposada tanto pelo ministro como pela esquerda estudantil e sindical 

de São Paulo. Em nota, o Ministério da Educação ressaltou “a existência em São Paulo de 

uma reação organizada e armada, que se sente estimulada em suas agressões ao Govêrno 

Federal pela inércia ou pela omissão oficial”. A nota reforçava a denúncia colocada por Paulo 

de  Tarso  ainda  na  abertura  da  conferência,  ao  afirmar  que  “[d]urante  todo  o  dia  […]  o 
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Ministro  e  sua  família  foram  reiteradas  vêzes  ameaçados  por  telefone,  ameaças  que  se 

cumpririam se o Ministro insistisse em comparecer à reunião do Mackenzie”. As agressões, 

para além socos e pontapés, incluíram o arremesso de uma “ampola de ácido lançada contra a 

mesa do Ministro […]”  (MEC DENUNCIA “REAÇÃO ARMADA É ORGANIZADA EM 

SÃO PAULO”, 1963).

A esquerda estudantil, batida no Mackenzie, anunciou para o dia seguinte um ato de 

desagravo num espaço menos vulnerável às ações da extrema-direita: as Arcadas. Na noite do 

dia  4  de  outubro,  marcaram  presença  nas  Arcadas  representantes  de  forças  sindicais  e 

estudantis  da  cidade.  O  ato  transcorreu  sem percalços  e  em meio  as  denúncias  contra  a 

violência sofrida no Mackenzie, foram feitas exortações a se formarem organismos de ação 

direta para responder a novas agressões  (O MINISTRO NÃO FOI À FACULDADE, 1963) 

(DESAGRAVO AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO XI DE AGOSTO, 1963).

Meses  mais  tarde,  quando  Flaquer  e  companhia  tomaram  partido  de  evento 

semelhante, na qual lograram impedir palestra do superintendente da SUPRA nas Arcadas, 

representantes de organizações políticas estudantis da faculdade denunciaram à Folha de S. 

Paulo que os agressores seriam “os mesmos responsaveis pelo incidente de há meses,  no 

Mackenzie,  quando deveria  falar  o  sr.  Paulo  de  Tarso”  (JUREMA HOJE EM SP,  1964). 

Anivaldo Pereira Padilha, a época militante da Ação Popular, em depoimento na Comissão 

Nacional da Verdade, responsabiliza, mais explicitamente, o CCC:

Lembro muito bem, em um evento no Mackenzie,  em 63, Paulo de Tarso era o 
Ministro da Educação e foi  convidado para  fazer  uma palestra  lá,  pela  UEE na 
época, e o CCC entrou para fazer a provocação, provocar o público, provocar quem 
estava na mesa, e criar tumulto. Depois a provocação permanente na época da crise 
da Maria Antonia [1968], eu estudava lá nessa época […] (PADILHA, 2012).

Em fins de 1968, quando o CCC se tornara célebre, uma reportagem do Jornal do 

Brasil colocava que “os membros do CCC não sabem definir exatamente o momento em que 

surgiu  sua  organização.  Alguns  preferem dizer  que  foi  em fins  de  1963,  quando  alguns 

estudantes conseguiram impedir que o Ministro Paulo de Tarso fizesse uma conferência na 

Universidade Mackenzie” (CCC NASCEU SOB PANCADA E HOJE ATERRORIZA O PAÍS 

COM BOMBAS E MORTES A WINCHESTER, 1968).

Dado que o conflito no Mackenzie antecede aquele em que Flaquer e companhia 

tomaram parte nas Arcadas em março de 1964, esse é possivelmente o primeiro evento na 

qual  o  grupo  teve  alguma  participação  e  cujas  repercussões  alcançaram  os  noticiários. 

Independente  da  precisão  dessas  declarações  referentes  especificamente  à  participação do 

CCC  no  episódio,  os  eventos  protagonizados  pela  extrema-direita  nas  Arcadas  e  no 
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Mackenzie  nesse  período  pré-golpe  não  projetaram  o  CCC  ou  qualquer  outra  sigla  no 

noticiário  nacional.  Eventos  como os  tumultos nas  palestras  do Ministro da Educação no 

Mackenzie  e  do  superintendente  da  SUPRA nas  Arcadas,  embora  com a  participação  de 

grupos organizados, tal qual o grande conflito da Maria Antônia, envolveram um número de 

indivíduos  que  excedia  significativamente  essas  organizações.  E,  portanto,  só  podem ser 

compreendidos  no  cenário  de  beligerância  política  de  então.  Um cenário  que  excedia  os 

grupos de extrema-direita e o próprio ambiente estudantil.

É o que, desde sua ótica particular, demonstra O Estado de São Paulo ao noticiar o 

ocorrido no Mackenzie. Longe de condenar a violenta interrupção da palestra do ministro da 

Educação como um atentado à vida democrática do país ou ao menos como um condenável 

episódio de intolerância, o jornal coloca que “[o] acontecimento de ontem foi definido como 

um sinal evidente de inicio da revolta contra a desbragada propaganda totalitaria que já vem 

atingindo  em  São  Paulo  proporções  desmedidas”  (ESTUDANTES  NÃO  QUISERAM 

OUVIR PAULO DE TARSO, 1963). A simpatia do jornal para com o “inicio da revolta contra 

a  desbragada propaganda totalitaria” é explícita,  sendo que seus promotores são descritos 

como  “estudantes  indignados  pelo  fato  de  o  ministro  ir  fazer  pregação  política  numa 

Universidade”  enquanto  seus  oponentes,  muitos  também  estudantes,  são  descritos 

simplesmente como “comunistas” (ESTUDANTES NÃO QUISERAM OUVIR PAULO DE 

TARSO,  1963).  O  jornal  O  Globo,  em chave  semelhante,  endossou  a  autodefinição  dos 

agressores aos descrevê-los pela forma como a qual então se denominaram em oposição aos 

“comunistas”,  mackenzistas  “democratas”  (APUPADO  PAULO  DE  TARSO  NA 

UNIVERSIDADE MACKENZIE, 1963).

Para  além da condenação veiculada  em jornais  próximos ao  campo de  esquerda, 

como o Última Hora  (ATENTADO A ÁCIDO CONTRA PAULO DE TARSO, 1963), não 

houve manifestações relevantes de solidariedade ao ministro ou condenação do ocorrido nos 

principais veículos. O país se encontrava em meio a uma nova crise deflagrada por Lacerda79 

e  as  atenções  se  voltavam  para  as  especulações  (que  se  confirmariam)  de  que  Goulart 

solicitaria o Estado de Sítio. Nos grandes jornais vinculados à direita liberal, predominou o 

79Carlos Laceda, em entrevista ao jornal estadunidense Los Angeles Times (BRAZIL GOVERNOR SEES 
GOULART FALL, URGES U.S. TO WITHHOLD AID FUNDS, 1963), declarou acreditar que o governo 
Goulart não duraria até o final do ano e que os militares poderiam derrubá-lo. As declarações de Lacerda 
motivariam dura nota crítica dos ministros militares ao governador guanabarino e ao pedido de sítio por 
Goulart no dia 4 de outubro de 1963, um dia após a agressão sofrida por Paulo de Tarso na Universidade 
Mackenzie.
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noticiamento protocolar do ocorrido em meio as críticas contundentes que Paulo de Tarso, o 

“Homem da UNE”, recebia habitualmente (e que haviam se ampliado por ocasião CPI)80.

Quinze dias após a agressão contra Paulo de Tarso, a esquerda e a direita estudantis 

se enfrentaram novamente, porém, dessa vez, nas urnas, nas eleições do XI de Agosto. O 

PRA,  “a  direita  que  se  organizou”  (SANTOS,  2014,  p.  103–104),  pela  segunda  vez se 

apresentou  como  alternativa  à  hegemonia  da  esquerda.  A  esquerda,  que  até  então  se 

apresentava por  meio de diversos partidos, se uniu. Conforme colocado pelo candidato da 

esquerda,  João  Miguel,  sob  o  clima  de  polarização  então  vigente,  o  Partido  Acadêmico 

Renovador (do então presidente Orcarlino Marçal), o Partido Acadêmico Independente (do 

candidato derrotado Michel Temer) e o Partido Acadêmico Socialista se apresentaram sob a 

chapa conjunta Unidade (MIGUEL, 1999, p. 1644).

A campanha eleitoral já se encontrava a pleno vapor quando da agressão ao ministro 

Paulo de Tarso. Em 20 de setembro, duas semanas antes do incidente no Mackenzie, o PRA 

organizou, como parte da campanha eleitoral, uma palestra com o senador conservador Mem 

de Sá. Na ocasião, o evento foi noticiado pelo O Estado de S. Paulo. O senador fez um duro 

discurso alertando que  o Brasil  “atravessa  um dos  seus  momentos  cruciais:  ou  derrota  o 

comunismo,  insuflado  pelo  próprio  presidente  da  Republica,  ou  perece  como  instituição 

democratica”  (MEM  DE  SÁ:  O  PRESIDENTE  INSUFLA E  APÓIA O  COMUNISMO, 

1963). As Arcadas foram descritas pelo jornal como um espaço “considerado um ‘bastião 

vermelho’” e o PRA apresentado como a alternativa aos “extremistas”  (MEM DE SÁ: O 

PRESIDENTE INSUFLA E APÓIA O COMUNISMO, 1963). Por ocasião da realização do 

pleito, O Estado de S. Paulo definiria ainda o PRA como a chapa de “orientação democrática” 

(ELEIÇÕES NA FACULDADE DE DIREITO, 1963).

As  eleições  ocorreram em 18  de  outubro  de  1963.  Um mês  após  a  palestra  do 

senador Mem de Sá organizada pelo PRA no “bastião vermelho”. E quinze dias após o ataque 

a  Paulo  de  Tarso  no  Mackenzie.  A agressão  atravessou  o  calendário  eleitoral,  tendo  os 

“extremistas” das Arcadas organizado um ato em desagravo ao ministro da Educação no dia 

seguinte ao ocorrido. Para frustração dos estudantes de “orientação democrática”, a esquerda 

confirmou novamente sua hegemonia.  Marcelo Barbosa Cotrim do PRA foi derrotado por 

João Miguel da Unidade.

80Exemplos da abordagem na imprensa podem ser encontrados em O Globo (APUPADO PAULO DE TARSO 
NA UNIVERSIDADE MACKENZIE, 1963), Folha de São Paulo (PAULO DE TARSO FOI IMPEDIDO DE 
FALAR, ONTEM, NO MACKENZIE, 1963) e Correio da Manhã (TARSO IMPEDIDO DE FALAR EM S. 
PAULO, 1963).
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A cerimônia oficial de posse da nova gestão, assim como na eleição anterior, se daria 

em abril. João Miguel, o presidente eleito, convidou novamente o presidente Goulart para a 

posse (ASSIS BRASIL PROMETE APOIO MILITAR À PASSEATA QUE XI DE AGÔSTO 

FARÃ EM SÃO PAULO, 1964). A cerimônia, agendada para 20 de abril de 1964, contudo, 

não ocorreria em razão do golpe.

A identificação e proximidade da direção do XI de Agosto com o governo trabalhista, 

entretanto, era tal que não apenas a posse como uma série de atividades em março e abril de 

1964 contariam com a presença de autoridades centrais  do governo.  Para além da posse, 

estava agendado entre os dias 21 e 27 de abril a realização da Semana da Paz (FIGUEIREDO, 

1964) (MIGUEL, 1999, p. 1645). Um evento de grande porte que também contaria com a 

presença do presidente. Para o mês de março, estavam agendadas palestras de João Pinheiro 

Neto, superintendente da SUPRA, no dia 16 e de Abelardo Jurema, ministro da Justiça, no dia 

17. A irritação da direita nas Arcadas era evidente. Em manifesto de 28 de março de 1964, o 

PRA, descrito como “ala democrática da Fac. de Direito” pelo O Estado de S. Paulo, lançou 

manifesto denunciando o propósito de “transformar a Faculdade de templo do Direito em peça 

do chamado ‘processo revolucionário’” e apontava como indício desse objetivo o fato de que

os dirigentes do Centro Acadêmico XI de Agosto so se lembram de convidar para 
proferir  conferencias  na  Faculdade  de  Direito  elementos  conhecidamente 
esquerdistas, ou de tendencias esquerdizantes. E isso vem sendo feito reiterada e 
sistematicamente  desde  o  ano  passado,  continuando  na  atual  gestão  (REAGEM 
ALUNOS DA ALA DEMOCRÁTICA DA FAC. DE DIREITO, 1964).

As  visitas  das  autoridades  do  governo  Goulart  em  março  de  1964,  contudo, 

diferentemente da visita do próprio Goulart em abril de 1963, não ocorreram tranquilamente. 

Em meio a uma grande agitação das forças conservadoras no país, a extrema-direita estudantil 

empregou novamente  a  tática  utilizada  meses  antes  na  Universidade  Mackenzie  contra  o 

ministro da Educação, mas, agora, mais ousadamente, no “bastião vermelho”.

O ambiente político para tal investida da extrema-direita estudantil nas Arcadas era 

mais propício que em outubro de 1963. Se naquela ocasião o jornal O Estado de S. Paulo 

apontava que “[o] acontecimento [...] foi definido como um sinal evidente de inicio da revolta 

contra a desbragada propaganda totalitaria que já vem atingindo em São Paulo proporções 

desmedidas”  (ESTUDANTES NÃO QUISERAM OUVIR PAULO DE TARSO, 1963), em 

março  de  1964  os  sinais  já  eram consolidados  e  amplamente  comemorados  por  grandes 

veículos jornalísticos vinculados à direita liberal.

Como exploramos ao final do capítulo anterior,  os meses iniciais  de 1964 foram 

marcados por uma grande agitação conservadora que teve Minas Gerais como um de seus 
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epicentros. Em janeiro, o I Congresso da Central Única dos Trabalhadores da América Latina 

(CUTAL) foi obrigado, após protestos anticomunistas virulentos, a ser realocado da capital 

mineira para Brasília. A mídia liberal conservadora regojizou-se com o episódio. O Globo 

exibia em sua capa uma agressiva manchete que mesclava alegria e frustração (pois o evento 

não fora cancelado): “PERMITEM EM BRASÍLIA O CONGRESSO COMUNISTA QUE O 

POVO  DE  BELO  HORIZONTE  ESCORRAÇOU”  (PERMITEM  EM  BRASÍLIA  O 

CONGRESSO COMUNISTA QUE O POVO DE BELO HORIZONTE ESCORRAÇOU, 

1964). Mesmo a Folha de S. Paulo, de posicionamentos tradicionalmente mais comedidos, 

alertava que “tolerancia […] tem limites; e quando eles são atingidos, a reação não se faz 

esperar” e encerrava comemorando o fato de que “há cada vez menos lugares no país onde os 

totalitarios  possam,  aproveitando-se  da  nossa  conhecida  liberalidade,  fazer  a  apologia  de 

idéias liberticidas” (REPULSA À SUBVERSÃO, 1964).

Um mês depois, em 25 de fevereiro de 1964, vinte dias antes da palestra de João 

Pinheiro Neto nas Arcadas, as forças de esquerda estavam determinadas a não se deixaram 

silenciar novamente em Minas Gerais e insistiram na realização de um grande comício em 

prol das reformas de base. O evento, promovido pela Frente de Mobilização Popular, tinha 

como um de seus destaques a presença de Brizola, símbolo da resistência anti-golpista de 

1961. As ruas de Belo Horizonte foram cenário de violentos confrontos de rua com dezenas 

de  feridos.  Numa  derrota  para  a  esquerda,  Brizola  não  pode  discursar.  O  desfecho  foi 

celebrado por setores conservadores e, certamente, a capa de O Globo expressava o estado de 

espírito  de  muitos  com sua  manchete:  “DEMOCRATAS  IMPEDEM  CONCENTRAÇÃO 

PRÓ-REFORMAS  EM  BELO  HORIZONTE”  (DEMOCRATAS  IMPEDEM 

CONCENTRAÇÃO PRÓ-REFORMAS EM BELO HORIZONTE, 1964). Se em outubro de 

1963, O Estado de S. Paulo cogitava a agressão ao ministro da Educação no Mackenzie como 

o  sinal  positivo  do  início  de  uma  revolta  contra  “a  desbragada  propaganda  totalitaria” 

(ESTUDANTES NÃO QUISERAM OUVIR PAULO DE TARSO, 1963), O Globo enxergou 

nos episódios envolvendo o congresso da CUTAL e o comício da FMP o início efetivo da 

“mobilização geral contra o comunismo”. Em editorial, anunciava que “[o] toque de reunir 

partiu de Minas e ressoa vibrante por todo o Brasil […]. É um movimento incontrolável e 

invencível” (MOBILIZAÇÃO GERAL CONTRA O COMUNISMO, 1964).

São Paulo não ficou indiferente ao ocorrido em Belo Horizonte. Em 28 de fevereiro, 

três  dias  após  a  derrota  do  comício  da  FMP em  Minas  Gerais,  houve  um  evento  para 

instalação da referida frente na capital paulista. E as forças conservadoras se mobilizaram 
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para repetir o sucedido em Belo Horizonte. A expectativa de novos confrontos implicou num 

forte esquema de policiamento:

Foram colocados em diversos pontos do auditorio soldados do Exercito armados de 
metralhadoras portateis, assim como mais de cinquenta guarda-civis, componentes 
de  dois  pelotões  de  choque  da  Força  Publica  e  elementos  da  Policia  Feminina. 
Também a parte exterior do edificio e adjacencias estavam fortemente guarnecidas 
pelo Exercito e pela polícia (MARCADA POR TUMULTOS A INSTALAÇÃO DA 
FMP, 1964).

Entre os presentes para a cerimônia estavam os deputados federais Almino Afonso 

(PTB)  e  Paulo  de  Tarso  (PDC),  ex-ministro  da  Educação  e  vítima  no  episódio  da 

Universidade Mackenzie, José Serra, presidente da UNE, e, nas palavras de O Estado de S. 

Paulo, “numerosos dirigentes sindicais e estudantis, conhecidos por sua orientação totalitaria” 

(MARCADA POR TUMULTOS A INSTALAÇÃO DA FMP, 1964). As forças conservadoras, 

lideradas  pela  deputada  estadual  Conceição  da  Costa  Neves  (PSD),  lograram perturbar  o 

evento, havendo agressões e diversas prisões, mas fracassaram em impedi-lo. Em meio a troca 

de insultos, o deputado Almino Afonso lembrou o ocorrido em Minas Gerais: “lá também, 

como aqui, as vozes contrarias, apoiadas pela policia, representavam o simbolo da  minoria 

reacionaria” (MARCADA POR TUMULTOS A INSTALAÇÃO DA FMP, 1964). O periódico 

“Brasil,  Urgente”,  vinculado  à  esquerda  católica,  comemorou  o  fracasso  dos  direitistas 

liderados pela deputada Costa Neves: “[…] São Paulo deu uma grande lição de civismo. O 

povo  garantiu  uma  manifestação  nacionalista,  desafiando  o  histerismo  da  direita  e  as 

arbitrariedades da polícia do Ponto IV” (PT, 1964c).

Uma semana depois da tentativa frustrada de impedir a cerimônia de instalação da 

FMP em São Paulo, a direita paulistana voltaria a carga. O objetivo era impedir a participação 

de Miguel Arraes, governador de Pernambuco, no programa “Pinga Fogo” da emissora Tupi, 

gravado no prédio da emissora em São Paulo. O incidente se passou em 6 de março de 1964, 

apenas dez dias antes da agressão contra Pinheiro Neto nas Arcadas. Há, inclusive, matérias 

escritas em 1968, por ocasião das famosas ações do CCC, que afirmam a participação de 

membros do CCC no episódio. O mesmo consta como uma das primeiras agressões do grupo 

em uma espécie de dossiê publicado no Jornal do Brasil em novembro de 1968 sob o título 

“CCC nasceu sob pancada e hoje aterroriza o país com bombas e mortes a Winchester” (CCC 

NASCEU SOB PANCADA E HOJE ATERRORIZA O PAÍS COM BOMBAS E MORTES A 

WINCHESTER, 1968). Já em matéria da revista Veja de 23 de outubro de 1968, sete rapazes 

que se diziam do CCC prestaram a seguinte declaração para a revista: “Nós vivíamos na base 

da  pancada.  Foi  assim  quando  expulsamos  João  Pinheiro  Neto  (da  Supra)  da  porta  da 
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Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Foi assim que tentamos impedir 

Miguel Arrais [sic] de falar na TV em São Paulo” (O CCC SABE O QUE VAI FAZER COM 

OS CAÇADOS, 1968).

Dado o contexto de “mobilização geral contra o comunismo” da direita nacional e a 

agitação existente em São Paulo, com o engajamento da direita paulistana em vários episódios 

do tipo, tal afirmação é bastante verossímil. Contudo, nos depoimentos de membros do CCC e 

pessoas  próximas ao grupo,  décadas  mais  tarde,  o  evento não é  mencionado.  O que não 

necessariamente invalida as alegações das matérias produzidas em 1968, podendo a omissão 

se dever simplesmente a uma compreensível secundarização de um episódio no qual o grupo 

não teve nenhum destaque,  sendo mais um grupo na massa de indivíduos que se fizeram 

presentes.

Tanto Miguel Arraes como Pinheiro Neto sofriam na ocasião uma pesada campanha 

difamatória nos veículos de imprensa conservadores, o que motivou colunas a respeito. O 

jornalista Joel Pinheiro, por exemplo, em coluna que alcançou as bancas no mesmo dia em 

que ocorreu a agressão (6 de março), opinou:

As fôrças mais reacionárias concentram agora seus fogos principalmente na direção 
de duas figuras do instante brasileiro:  o governador Arraes e o sr. João Pinheiro 
Neto. Contra o primeiro, usa-se o recurso, velho, sediço, mas teimoso, de chamá-lo 
de comunista  e  de acusá-lo estar  tentando implantar  em Pernambuco “um clima 
revolucionário  propício  à  consolidação  e  posterior  vitória  do  bolchevismo 
moscovita”, para usar a expressão de um jornal carioca (SILVEIRA, 1964).

O  feroz  discurso  anticomunista  propalado  na  mídia  conservadora  contra  Miguel 

Arraes ganhou materialidade na noite de 6 de março quando o governador estava as portas do 

prédio  da  emissora  Tupi.  Uma  multidão  se  encontrava  no  local.  Logo  formaram-se  dois 

grupos,  a  favor  e  contra  o  governador  (ARRAES ACREDITA NA REALIZAÇÃO DAS 

ELEIÇÕES DE 1965, 1964). Aos gritos de “não queremos comunistas”  (VIOLÊNCIAS À 

ENTRADA DE ARRAES NA TV, 1964), forças conservadoras tentaram impedir a entrada de 

Miguel Arraes no prédio. “[E]m alguns pontos da multidão várias vêzes houve violências” 

(VIOLÊNCIAS À ENTRADA DE ARRAES NA TV, 1964). Entre as agressões, o “pugilato” 

e  o arremesso de  ovos  (ARRAES ACREDITA NA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 

1965,  1964).  A direita  que  se  mobilizara  até  o  local,  contudo,  se  veria  frustrada.  Arraes 

conseguiu entrar no edifício pelos fundos da emissora e participou do programa. O que não 

impediu um último e frustrado intento: “Os contrários ao governador Miguel Arraes, ao se 

verem enganados tentaram forçar a entrada na estação de televisão, sendo contidos pelo forte 

policiamento existente no local” (VIOLÊNCIAS À ENTRADA DE ARRAES NA TV, 1964).
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Os grandes veículos da imprensa conservadora minimizaram a agressão ocorrida na 

frustrada tentativa de impedir a participação de Arraes no programa “Pinga Fogo”, estando 

ausentes  demonstrações  de solidariedade ao desafeto  político.  O Globo,  em nota  sobre o 

ocorrido, optou em seu título por atribuir o tumulto não àqueles que tentaram impedir Arraes, 

mas  à  própria  presença  do  governador:  “Tumulto  em  S.  Paulo  Por  Causa  de  Arraes” 

(TUMULTO EM S. PAULO POR CAUSA DE ARRAES, 1964). Postura diferente tomaria o 

progressista  “Brasil,  Urgente”,  que,  denunciando  a  escalada  de  violência  promovida  pela 

direita, valorizou a derrota dos provocadores:

O último episódio é ilustrativo. A reação quis impedir que o governador Miguel 
Arrais [sic] falasse numa das estações de televisão desta capital. Mobilizou-se para 
impedir que a voz do governador nordestino fôsse ouvida. De Minas Gerais veio um 
famoso padre, auxiliar do Arcebispo de Diamantina, Dom Proença Sigaud (Reforma 
Agrária:  Questão de Consciência…) para liderar  a  exploração da fé,  já  levada a 
efeito, com exito, nas Alterosas.
Aí então a reação conheceu a sua grande derrota. O povo mobilizado para garantir a 
palavra ao governador Arraes.  Estudantes, trabalhadores,  camponêses, mulheres e 
intelectuais,  de  mãos  dadas,  enfrentaram  os  gorilas  e  a  polícia  do  governador 
Adhemar  de  Barros  (polícia  atrabiliária  que  prendeu apenas  os  nacionalistas,  no 
caso, os agredidos) e o sr. Miguel Arrais [sic] falou (PT, 1964b).

Uma  semana  depois  da  tumultuada  participação  de  Arraes  no  programa  “Pinga 

Fogo”,  o governador  pernambucano estava novamente em evento público,  mas dessa vez 

como ator coadjuvante. Nos referimos ao famoso Comício da Central  do Brasil,  a grande 

batalha pública que se seguiu aos tumultos ocorridos no comício da FMP em Belo Horizonte. 

Anunciado  oficialmente  ainda  em  6  de  fevereiro,  em  meio  a  escalada  de  violência 

conservadora em Minas Gerais, o comício foi desde então cercado de expectativas devido ao 

mesmo ser um anunciado marco para o início efetivo das reformas de base.

Abordamos no final  do primeiro capítulo como o comício mexeu profundamente 

com o país. Os grandes veículos midiáticos da direita liberal, que foram omissos ou mesmo se 

empolgaram com a onda de violência conservadora, fizeram pressão não para que houvessem 

garantias para que o evento ocorresse em segurança, mas para que Goulart o cancelasse. O 

grau  de  tensão que  cercou o  comício  é  algo  raramente  lembrado nos  textos  relativos  ao 

período.

Para frustração da direita, apesar da tensão e da pesada propaganda negativa que o 

antecedeu, o comício foi um sucesso. Arraes, Brizola e outras estrelas da esquerda nacional se 

fizeram  presentes.  O  grande  personagem,  contudo,  foi  o  presidente  Goulart,  que  deu 

concretude ao discurso em prol das reformas de base com a assinatura de dois decretos. Um 

deles, o “decreto da SUPRA”, de autoria de Pinheiro Neto (outro dos grandes personagens do 

evento), dava o pontapé na reforma agrária.
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A reação conservadora mais famosa ao Comício da Central do Brasil foi a realização 

em São Paulo da “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” em 19 de março, seis dias 

depois do comício de Goulart. Mas outra resposta foi dada nas Arcadas apenas três dias após o 

comício do líder trabalhista. O alvo foi Pinheiro Neto, convidado pelo XI de Agosto para 

palestrar  justamente  sobre  a  questão  agrária  e,  mais  precisamente,  sobre  o  “decreto  das 

desapropriações” (DECRETO DA SUPRA PODE SOFRER MODIFICAÇÕES, 1964). Como 

antes  mencionado,  para  além  de  Arraes,  Pinheiro  Neto  era  outro  grande  alvo  da  mídia 

conservadora naquele momento.  O jornalista  Joel Pinheiro,  dez dias  antes da palestra nas 

Arcadas, denunciou a campanha de difamação sobre ambos, refutando as acusações de que 

Pinheiro Neto “está a serviço do comunismo” e afirmando que ambos eram “as duas espinhas 

que hoje mais importunam a garganta da reação intolerante e do anti-reformismo em pânico” 

(SILVEIRA, 1964) 81.

A política interna das Arcadas se cruzava com a política nacional num momento 

explosivo.  E  o  dito  “bastião  vermelho”,  que  meses  antes  fora  abrigo  para  a  esquerda 

denunciar as violências sofridas pelos estudantes progressistas e o ministro da Educação no 

Mackenzie, foi o palco da agressão protagonizada pela extrema-direita paulistana. O clima de 

intranquilidade podia se ler nas entrelinhas da declaração concedida pelo presidente do XI de 

Agosto, quando este se viu compelido a declarar, em 9 de março, a previsão de “que a reunião 

deverá  ser  realizada  na  maior  tranquilidade”  (DECRETO  DA SUPRA PODE  SOFRER 

MODIFICAÇÕES, 1964).

A palestra estava agendada para a noite do dia 16 de março. Flaquer e seus colegas 

de CCC estavam determinados a evitar que a mesma ocorresse. Paulo Azevedo, amigo de 

Flaquer, relembra que “João Marcos se articulou com o pessoal do Mackenzie, e decidiram 

impedir que o Ministro viesse fazer a conferência na Faculdade de Direito. Por outro lado, o 

pessoal  de  esquerda,  dos  sindicatos,  também  se  articulou  para  garantir  a  palavra  dele” 

(SANTOS,  2014,  p.  104).  Tal  articulação  repetia  o  padrão  ocorrido  nos  então  recentes 

episódios  da  instalação  da  FMP e  da  entrevista  de  Arraes  à  emissora  Tupi  na  cidade.  A 

esquerda se articulava para garantir a realização de seu evento e a direita para impedi-lo. No 

dia da palestra, coloca Azevedo:

João  Marcos,  conversando  com o  Ênio  Araújo  — que  me  foi  apresentado  pelo 
próprio, porque um grande amigo dele e um dos principais líderes do Partido do 

81Joel Pinheiro, ironizando os setores conservadores que diziam reconhecer a necessidade de reformas, mas se 
opunham a toda e qualquer intento de pô-las em prática, colocou que para esses setores seria necessário 
substituir Pinheiro Neto, tido por “imaturo e irresponsável”, “por qualquer acomodado e sábio reformista do 
PSD — dêsses que acabarão encontrando na desapropriação das terras às margens do Xingu ou do Solimões a 
fórmula perfeita para a consumação da reforma agrária no Brasil” (SILVEIRA, 1964).
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Kaos, e que depois indiquei para diretor do restaurante do XI de Agosto —, chegou 
e lhe disse: “Ênio, não venha hoje à noite aqui”. E o Ênio: “Mas por quê? Quero ver 
o ministro do Jango, e participar”. “Não venha porque nós vamos impedir o ministro 
de falar”, respondeu João Marcos. “Mas como impedir? Isso é um atentado a tudo 
que  significa  a  Faculdade  de  Direito.  Aqui  é  uma  faculdade  da  palavra”.  João 
Marcos, ultimando-lhe: “Ênio, não venha, porque senão vou te quebrar a cara”. Aí  
estava o “Sutil”! O Ênio nunca mais perdoou o João Marcos. Por volta de 1985,  
1986, reaproximaram-se, mas nunca mais foram amigos. João Marcos nunca falou 
comigo desse jeito, nunca me ameaçou. (SANTOS, 2014, p. 105)

De fato,  na  noite  de  16  de  março,  quando  o  carro  de  Pinheiro  Neto  chegou  as 

Arcadas, irrompeu o conflito. Eram aproximadamente 20 horas e dois grandes grupos, a favor 

e  contra,  esperavam a  chegada do político.  Os tradicionais  gritos  de “fora comunista”  se 

faziam  ouvir  (ESTUDANTES  IMPEDEM  PINHEIRO  NETO  DE  FALAR  NUMA 

FACULDADE  EM  SÃO  PAULO,  1964).  O  veículo  do  superintendente  da  SUPRA foi 

recepcionado  “com bombas,  pedradas  e  pauladas”  (PINHEIRO DIZ  QUE VOLTA COM 

GARANTIAS, 1964). Pinheiro Neto nem chegou a descer do carro. Assim que o veículo se 

retirou do local, o conflito se generalizou, “[…] havendo os guardas civis feito varios disparos 

[de  metralhadora]  para  o  ar”  (CONFLITO  IMPEDE  FALA DE  PINHEIRO  NETO  NA 

FDUSP,  1964).  “Os  estudantes  esquerdistas,  considerando  a  desigualdade  de  condições, 

refugiaram-se no vestíbulo da Faculdade”  (ESTUDANTES IMPEDEM PINHEIRO NETO 

DE  FALAR  NUMA FACULDADE  EM  SÃO  PAULO,  1964),  trancando  as  portas  da 

faculdade e erguendo barricadas para impedir o acesso dos direitistas. Esses, por sua vez, 

situados do lado de fora, quebraram os  vidros do  prédio (CONFLITO IMPEDE FALA DE 

PINHEIRO NETO NA FDUSP, 1964).  “Começaram, então,  as provocações:  o pessoal da 

esquerda, resistindo, de portas fechadas; os outros, no pórtico da Faculdade, a atirar pedras e 

mandar  que  eles  saíssem,  para  ‘uma  luta  corpo  a  corpo’”  (ESTUDANTES  IMPEDEM 

PINHEIRO NETO DE FALAR NUMA FACULDADE EM SÃO PAULO, 1964).

Pinheiro  Neto,  derrotado,  seguiu  para  a  Televisão  Paulista,  onde,  às  23  horas, 

aproximadamente, proferiu uma fala indignada contra aqueles que o impediram de palestrar 

nas  Arcadas.  O superintendente  da  SUPRA denunciou  que  foram “agredidos  a  pedradas, 

pauladas e com bombas”. Negou o suposto caráter comunista do decreto assinado no Comício 

da  Central  do  Brasil,  enfatizando  que  tal  decreto  criaria  mais  proprietários:  “Isso  não  é 

comunismo  —  acrescentou  —  não  é  socialismo;  é  capitalismo  puro.  Apenas  10  mil 

propriedades  deverão ser atingidas por esse decreto”.  Sobre seus algozes,  declarou ainda: 

“nossa  mensagem  equilibrada  foi  impedida  por  mercenarios,  não  estudantes.  Esses 

malfeitores são os coveiros da democracia, que se intitulam defensores da democracia. Deus 
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nos livre desses defensores” (PINHEIRO ACUSA NA TV “MALTA DE MERCENARIOS”, 

1964).

A esquerda estudantil, entrincheirada nas Arcadas, entretanto, ainda não se dera por 

vencida. Pouco após a meia-noite,  deliberou, por assembleia, solicitar o retorno de Pinheiro 

Neto.  Estavam  determinados,  caso  necessário,  a  realizarem  eles  próprios  a  escolta  do 

convidado. Era “uma questão de honra” (CONFLITO IMPEDE FALA DE PINHEIRO NETO 

NA FDUSP, 1964).  “A 1 h 30 [...],  o  sr.  Pinheiro  Neto,  com garantias  policiais,  saiu da 

Televisão Paulista rumo à Faculdade de Direito.  Os estudantes levantaram as barricadas e 

armaram-se de pedaços de pau, prontos para enfrentar um grupo que retornara ao largo São 

Francisco para impedir novamente a entrada do sr. Pinheiro Neto" (CONFLITO IMPEDE 

FALA DE PINHEIRO NETO NA FDUSP, 1964). Quando Pinheiro Neto chegou na entrada 

da faculdade, contudo, as autoridades policiais declararam que não garantiriam a segurança do 

político dentro da instituição (SEGUNDA TENTATIVA MALOGRA NOVAMENTE, 1964). 

Pinheiro Neto recuou então pela segunda e última vez. A palestra não ocorreria. Flaquer, seus 

colegas de CCC e demais estudantes conservadores que se engajaram no episódio tinham sua 

primeira grande vitória nas Arcadas.

Figura 1: Conflito impede palestra de Pinheiro Neto nas Arcadas.

Fonte: (PINHEIRO DIZ QUE VOLTA COM GARANTIAS, 1964).
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O saldo imediato do conflito, para além de que “foram quebrados quase todos os 

vidros da fachada do edificio da escola”, incluiu diversas pessoas feridas. Entre os feridos, 

quatro estudantes e o fotógrafo João Brankovan, da revista Manchete. Brankovam chegou a 

ser levado para o Hospital das Clínicas (CONFLITO IMPEDE FALA DE PINHEIRO NETO 

NA FDUSP, 1964).

A imprensa conservadora,  apesar  da grande repercussão do evento,  tal  como nos 

episódios  anteriores  envolvendo  autoridades  e  políticos  próximos  ao  governo  federal, 

minimizou a gravidade do sucedido e renovou suas críticas aos desafetos políticos. Afinal de 

contas, o episódio fazia parte da “mobilização geral contra o comunismo” que diversos desses 

veículos  endossavam.  A ação  exitosa  levada  a  cabo  por  setores  radicalizados  da  direita 

paulistana, da qual Flaquer e seus colegas integravam sem se destacar, foi descrita pela Folha 

de S. Paulo como um “conflito” que “imped[iu] fala de Pinheiro Neto”, seus protagonistas 

foram descritos como “manifestantes” e não há um tom crítico a esses (CONFLITO IMPEDE 

FALA DE PINHEIRO NETO NA FDUSP, 1964). O mesmo tom assumiu o Jornal do Brasil 

(PINHEIRO  NETO  IMPEDIDO  DE  FALAR  EM  SÃO  PAULO,  1964) (ESTUDANTES 

IMPEDEM PINHEIRO NETO DE FALAR NUMA FACULDADE EM SÃO PAULO, 1964) 

e  O  Globo  (ESTUDANTES  E  POPULARES  PAULISTAS  IMPEDIRAM  QUE  JOÃO 

PINHEIRO NETO ENTRASSE NA FACULDADE DE DIREITO, 1964). O jornal O Estado 

de  S.  Paulo,  diferente  de  Pinheiro  Neto  — que  criticou  seus  algozes  apontado-os  como 

“coveiros da democracia, que se intitulam defensores da democracia”  (PINHEIRO ACUSA 

NA TV “MALTA DE MERCENARIOS”,  1964) —, chegou a  adotar  a  autodefinição dos 

agressores:  “estudantes  democraticos”  (UNIÃO  DOS  PARTIDOS  POLÍTICOS  EM  SÃO 

PAULO PARA A DEFESA DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS, 1964) (FAZ APÊLO 

ÀS FORÇAS ARMADAS O CHEFE DO EXECUTIVO PAULISTA, 1964). O Última Hora, 

diferentemente dos anteriores, manifestou dura crítica ao sucedido e fez uma descrição dos 

“estudantes democráticos” que certamente poderíamos aplicar a indivíduos como Flaquer e 

Scatena:

Quanto  aos  grupos  agressores,  não  foi  difícil  identificar  os  que  chefiavam  os 
baderneiros  profissionais  que  os  acompanhavam.  Entre  aquêles,  a  reportagem 
identificou  vários  e  conhecidos  “playboys”  pertencentes  aos  quadros  do  Clube 
Atlético Paulistano, e da Sociedade Harmonia de Tênis — centros da chamada alta 
sociedade  paulista”  (BOMBAS  E  METRALHADORAS  CONTRA  JOÃO 
PINHEIRO NETO EM SÃO PAULO, 1964).
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Figura 2: Conflito impede palestra de Pinheiro Neto nas Arcadas.

Fonte: (EXÉRCITO SECRETO DO TERROR ATACA EM S. PAULO, 1964).

Ilustrativo  da postura adotada pelos grandes veículos de imprensa da direita liberal 

frente às manifestações de violência de grupos direitistas ao longo do governo Goulart é o 

editorial de 18 de março da Folha de São Paulo — um jornal normalmente mais cauteloso que 

seus pares como O Estado de S. Paulo e O Globo — refletindo sobre o ataque contra Pinheiro 

Neto. O jornal — tal como parte importante da imprensa o fizera frente a estreia do terrorismo 

de direita no país (o ataque do MAC contra a UNE em janeiro de 196282) — desqualificou as 

vítimas  — o  próprio  Pinheiro  Neto  “te[ria]  agido,  mais  de  uma vez,  como elemento  de 

agitação e provocação” (AUDACIA & INSENSATEZ, 1964), insinuou, sem provas, que as 

vítimas poderiam ter forjado o ataque com interesses políticos escusos — “[e]ntre essa gente 

era possível perceber alguns conhecidos agentes da esquerda […] que não haveriam de perder 

uma oportunidade daquelas para criar um clima de ‘intranquilidade’, que depois se prestasse a 

82Abordarmos o episódio e a reação de diversos jornais e atores políticos no primeiro capítulo.
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manipulações  contrarias  ao  governo  do  Estado”.  Assim,  “[n]ão  é  desprovido  de  senso, 

infelizmente a hipótese de que o próprio tumulto haja sido conduzido à praça para esse fim” 

(AUDACIA & INSENSATEZ, 1964), e colocou, por fim, que se de fato foi obra de direitistas, 

“a  audácia  dos  provocadores  se  junta  à  insensatez  dos  provocados”  (AUDACIA  & 

INSENSATEZ, 1964).

O episódio, embora um evento menor situado entre o Comício da Central do Brasil e 

a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, obteve grande repercussão na imprensa e 

serviu como estopim para uma crise entre o XI de Agosto e o governador paulista — cuja 

polícia foi acusada de colaborar com os agressores de Pinheiro Neto — bem como para uma 

grande mobilização do movimento estudantil paulista que apenas seria desarticulada com o 

golpe.

No dia seguinte ao ataque, 17 de março, o XI de Agosto lançou manifesto declarando 

uma greve  geral  (XI  DE AGOSTO: “GREVE GERAL”,  1964) e  a  agendada palestra  de 

Abelardo Jurema, ministro da Justiça, cercada por forte aparato de segurança (CASSETETES 

CANTAM PARA JUREMA FALAR, 1964), se transformou num verdadeiro ato de desagravo 

(JUREMA:  –  GOVÊRNO  VAI  ASSEGURAR  A PRESENÇA DO  POVO  EM  PRAÇA 

PÚBLICA, 1964). As aulas, declarou a congregação da faculdade, ficariam suspensas até o 

dia 30 de março, véspera do golpe, com a finalidade de reparar as depredações e realizar um 

inquérito  sobre  o  ocorrido  (ESTUDANTES  ARTICULAM  GREVE  GERAL  EM  SÃO 

PAULO  PARA QUE  PINHEIRO  NETO  POSSA FALAR,  1964).  A suspensão  das  aulas 

favoreceu a decisão dos estudantes de manterem uma greve geral “até que se garanta a palavra 

do sr.  João Pinheiro Neto”  (XI DE AGOSTO: “GREVE GERAL”, 1964). A ocupação da 

Faculdade de Direito por efetivos policiais, com os estudantes deslocados para a sede do XI 

de Agosto (POLICIAIS OCUPAM A FAC. DE DIREITO; ALUNOS FICAM NO CA, 1964), 

levou a que a greve se alastrasse por outras entidades estudantis paulistas como a Escola 

Politécnica e a Faculdade de Filosofia da USP (DIREITO: OS ALUNOS INSISTEM EM 

REALIZAR PASSEATA, 1964).

Uma das atividades que marcou esse conflito entre o XI de Agosto e o governo 

estadual  foi  o  anunciado  enterro  simbólico  do  secretário  da  Segurança  e  do  próprio 

governador. As pressões para que tal ato não fosse realizado vieram tanto do governo estadual 

— cujo secretário da Segurança chegou a declarar que permitiria o seu “enterro”, mas não o 

do governador — quanto da própria congregação, que ameaçava com solicitar a ocupação da 

sede do XI de Agosto pelas forças policiais caso os estudantes persistissem com o “enterro” 

(POLICIAIS OCUPAM A FAC. DE DIREITO; ALUNOS FICAM NO CA, 1964). Apesar das 
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pressões, o ato acabaria sendo realizado em 20 de março, no dia seguinte à Marcha da Família 

com Deus  pela  Liberdade.  As ameaças  da  polícia  paulista  contra  o enterro  simbólico  do 

governador fez com que os estudantes, reunidos em assembleia permanente no XI de Agosto, 

iniciassem  o  ato  sem  aviso  prévio.  O  medo  de  que  a  intervenção  policial  impedisse  o 

“enterro” fez com que optassem por uma cerimônia mais rápida: incendiaram o caixão (EM 

VEZ DE ENTERRO, FOGO NO ESQUIFE, 1964).

A mobilização mantida pelo XI de Agosto e o movimento estudantil paulista contra o 

governo estadual — acusado de cumplicidade com as seguidas agressões da direita a eventos 

da esquerda — apenas se detiveram com o golpe de 31 de março de 1964. O cruzamento entre 

a política nacional e aquela das Arcadas se explicitava no fato de que quando ocorreu o golpe, 

João Miguel, presidente do XI de Agosto, se encontrava em Brasília. Uma semana antes, em 

25 de março, João Miguel,  no Rio de Janeiro,  acertou com Goulart  questões referentes a 

participação do presidente na Semana da Paz, que ocorreria em abril, e um pedido de verbas 

para, entre outros gastos, a reabertura de um restaurante. Conforme João Miguel:

Atendido  nosso  pedido,  dirigimo-nos  a  Brasília,  no  dia  30,  tendo  o  Centro 
Acadêmico XI de Agosto recebido o cheque de cinco milhões de cruzeiros contra o 
Banco do Brasil, no dia 31 de março de 64, que até hoje encontra-se em meu poder.
Sobreveio o Movimento de 31 de março e manifestei-me em Brasília, por meio do 
rádio e da televisão em defesa da liberdade e da democracia. (MIGUEL, 1999)

Goulart,  apeado  da  presidência,  exilou-se  no  Uruguai.  João  Miguel,  também 

removido da presidência do XI de Agosto, ficaria preso por 29 dias e devido a represálias do 

corpo discente, que abriu um inquérito disciplinar contra o estudante, não conseguiu se formar 

em 1965, tendo que aguardar mais um ano (MIGUEL, 1999).

Uma nova fase se iniciava na política discente. A esquerda estudantil, submetida a 

um golpe violento, iniciaria uma penosa etapa de reestruturação e resistência. Para a direita 

estudantil, articulada com os novos senhores da situação, abria-se oportunidade única para 

deslocar os adversários e ocupar espaços que não o puderam fazer por vias democráticas.

É o que  se passou no XI de  Agosto.  Durante  os  momentos  iniciais  do golpe,  a 

Universidade Mackenzie se tornou o quartel-general dos estudantes alinhados à “revolução”83. 

Os estudantes progressistas ocupavam espaços como as Arcadas e a Faculdade de Filosofia da 

83Como veremos adiante, a direita estudantil das Arcadas também se deslocou para a Universidade Mackenzie e, 
inclusive, declarou que a sede do XI de Agosto estava temporariamente sediada na mesma 
(TRANQUILIDADE E ORDEM NA CAPITAL, 1964). O papel importante da Universidade Mackenzie como 
quartel-general dos estudantes alinhados ao golpe foi exaltado em cerimônia oficial na instituição no dia 6 de 
abril. Na cerimônia, tiveram destaque a participação de estudantes e professores do curso de Direito 
(MACKENZIE: MESTRES PRESTAM HOMENAGEM AOS UNIVERSITÁRIOS, 1964).
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USP. Entretanto, ainda no dia primeiro de abril, caia o “bastião vermelho”. Nas palavras de O 

Estado de S. Paulo:

Atendendo ao apêlo formulado pelo reitor da USP, prof. Gama e Silva [aliado do 
CCC],  para  que  assumissem posição  firme  em  defesa  da  legalidade,  estudantes 
democratas da Faculdade de Direito apossaram se ontem daquele estabelecimento. 
Os estudantes comunistas abandonaram as Arcadas recolhendo-se à sede da UEE e à 
Casa do Estudante, na avenida São João. (EMPOLGOU SÃO PAULO A VITÓRIA 
DAS ARMAS LIBERTADORAS, 1964)

No dia  2  de  abril  o  alvo  foi  a  Faculdade  de  Filosofia  da  USP.  Pela  manhã,  os 

“estudantes democratas” reunidos no Mackenzie empastelaram o Grêmio da Faculdade de 

Filosofia da USP. Pela noite, as forças policiais invadiram a faculdade, interrompendo as aulas 

e investindo contra uma assembleia estudantil que organizava a resistência ao golpe (DOPS 

INTERVEM EM REUNIÃO DE ESTUDANTES DA FILOSOFIA, 1964) 84.

No  dia  3  de  abril,  a  prévia  tomada  física  do  XI  de  Agosto  pela  direita  foi 

complementada  com  a  tomada  institucional  do  mesmo.  Pela  tarde,  esses  estudantes 

entregaram um documento  ao  secretário  paulista  da  Segurança  — o  mesmo  acusado  de 

cumplicidade com o ataque contra Pinheiro Neto — em nome de todos os estudantes das 

Arcadas.  O  manifesto  anunciava  a  destituição  de  João  Miguel  da  presidência  do  centro 

acadêmico, com a promessa de novas eleições quando oportuno, e que se decidira “mudar 

provisoriamente  a  sede  do  Centro  para  a  Universidade  Mackenzie,  onde  se  encontravam 

reunidos todos os estudantes democratas de São Paulo”. Entre os motivos alegados para a 

destituição de João Miguel, estavam “a vinculação do presidente do Centro Academico XI de 

Agosto com o esquema comunista,  totalitario  e  anticristão”,  e,  num plágio  do argumento 

utilizado  para  dar  aparência  legal  à  deposição  de  Goulart,  a  consideração  de  que  “até  o 

presente momento [o presidente] não se encontrava a testa do XI de Agosto em evidente 

situação de abandono do cargo” (TRANQUILIDADE E ORDEM NA CAPITAL, 1964).

O mês de abril nas Arcadas seria marcado pela luta pelo controle do XI de Agosto. 

Em 17 de  abril,  a  direita,  após  uma assembleia  marcada  por  violência  (CONFLITO NA 

ASSEMBLÉIA DO CENTRO  XI  DE AGÔSTO,  1964),  “elegeu”  José  Carlos  Madia  de 

Souza,  candidato  único,  como  o  novo  presidente  do  centro  acadêmico  (NOVAMENTE 

OCUPADO O XI DE AGÔSTO, 1964).  Dois dias depois,  era divulgado na imprensa um 

comunicado do XI de Agosto reiterando seu apoio a “revolução” e  ao “valoroso e probo 

soldado da legalidade,  defensor do Povo e da Patria e guardião da Democracia,  marechal 

Castelo  Branco”  (ANTIGOS  DEPUTADOS  CONGRATULAM-SE  COM  CASTELO 

84Para um breve relato pessoal sobre a ocupação, ver o depoimento do professor Antonio Candido de Mello e 
Souza (2014, p. 231–232).
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BRANCO, 1964). A esquerda, porém, desconhecendo as medidas tomadas pela direita desde 

o  golpe,  retomaria  as  instalações  do  centro  acadêmico  em  24  de  abril.  Os  “estudantes 

democratas”, como os qualificava O Estado de S. Paulo, ameaçavam retomar a força o XI de 

Agosto. É nesse ponto que Buzaid, vice-diretor da Faculdade e próximo dos rapazes do CCC 

e seus colegas “democratas”, “avistou-se com [os] estudantes democratas que se preparavam 

para retomar o Centro Academico.  Pediu-lhes  que  não o fizessem,  pois  se  incumbiria  de 

resolver o problema” (NOVAMENTE OCUPADO O XI DE AGÔSTO, 1964). A congregação 

das Arcadas interviria no conflito.

Os embates de abril de 1964 pelo controle do XI de Agosto e, em especial, a tomada 

violenta de suas instalações, são valorizados por Flaquer que, embora coloque que o CCC 

surgira em 1963, considera o episódio um dos gestos inaugurais do grupo. Flaquer lembra que 

em abril o “Centro Acadêmico 11 de Agosto sofreu intervenção e a linha dura da esquerda 

reagiu com violência. ‘Resultado: botamos para quebrar na Sala dos Estudantes’” (GIRON, 

1993c).

A solução adotada pela congregação das Arcadas não foi, contudo, um movimento 

destinado  a  sustar  o  assalto  protagonizado  por  Flaquer  e  companhia  ao  XI  de  Agosto. 

Alinhada aos vitoriosos de 31 de março, a congregação designou, em 29 de abril, José Luiz de 

Anhaia Mello, docente-livre da cadeira de Direito Constitucional, como interventor do centro 

acadêmico  (A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE INTERVÉM NO “XI DE AGÔSTO”, 

1964). Entre as credenciais de Anhaia Mello, estaria o fato de ser o único entre os professores 

que,  em seus  tempos  de  estudante,  fora  presidente  do  XI  de  Agosto  (PROFESSOR DA 

FACULDADE DE DIREITO PAULISTA NÃO CRÊ EM TERROR NA UNIVERSIDADE, 

1964).

Para  além  de  ex-presidente  do  XI  de  Agosto,  Anhaia  Mello  possuía  outras 

características que o credenciavam para a intervenção ocorrida na sequência do golpe. Ainda 

em agosto de 1962, no rastro da greve do ⅓ que agitara o meio estudantil, o professor assinou, 

junto de 38 professores das Arcadas, um manifesto de teor francamente reacionário redigido 

por Miguel Reale. Anhaia Mello alinhava-se nesse manifesto a Miguel Reale, Gama e Silva e 

Alfredo  Buzaid.  Como  lembrado  pelo  historiador  Paulo  Campos,  todos  os  que  viriam a 

ocupar  o  cargo  de  diretor  da  Faculdade  de  Direito  nos  dez  anos  seguintes  assinaram o 

documento (CAMPOS, 2019, p. 80). No manifesto eram condenadas as “[e]ntidades sindicais 

[…] [que] arvoram-se em mentores do destino do País, lançando mão de greves políticas […] 

com  o  intuito  ilícito  de  impor  programas  de  govêrno”  e  os  “organismos  estudantis, 

convertidos em instrumentos de subversão das hierarquias universitárias [...], dominados por 
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uma minoria ativista que mal disfarça os seus desígnios revolucionários” (O EDITOR, 1962, 

p. 273).

O vínculo de Anhaia Mello com personagens e organizações estreitamente ligados ao 

golpe se manifestaria ainda em sua participação, junto de Buzaid, do Conselho Orientador do 

IPES paulista eleito em 1967 (IPES - São Paulo apud MACHADO, 2015, p. 789). Não chega 

a ser uma surpresa, portanto, que João Miguel, presidente deposto do XI de Agosto, tenha 

declarado que enquanto se encontrava preso:

[…] o Interventor, a mando da Congregação, ameaçando-me com transferência para 
o navio Raul Soares ou para a ilha de Fernando de Noronha onde encontravam-se 
presos políticos, pediu que assinasse a carta de renúncia, com o que estaria a salvo 
de qualquer represália, Disse-lhe que nas suas aulas aprendera o respeito à Carta 
Magna  e  como  nossos  Estatutos  eram  nossa  Constituição,  a  menos  que  me 
apresentasse um motivo justo não abdicaria da Presidência. (MIGUEL, 1999)

Por meio da intervenção de Anhaia Mello, como colocado por Paulo Azevedo dos 

Santos,  ele,  outros  integrantes  do  Partido  do  Kaos  mas  também do CCC,  como Flaquer, 

participaram  da  gestão  do  XI  de  Agosto  (SANTOS,  2014,  p.  104).  Os  “estudantes 

democratas” finalmente alcançavam a gestão do XI de Agosto.

Como podemos  depreender  do  rastro  de  episódios  violentos  protagonizados  pela 

efervescente direita paulistana, dos quais também tomaram parte Flaquer e companhia, nos 

meses precedentes ao golpe, os rapazes do CCC não foram lobos solitários que se voltaram 

contra a sociedade brasileira. E nem mesmo se destacaram nesses conflitos. Fizeram parte, 

como  “estudantes  democratas”,  de  uma  ampla  frente  conservadora  que  se  engajara  num 

festejado e agressivo “movimento geral contra o comunismo”.

Fica claro, portanto, que as declarações de membros do CCC nos anos 1990 e 2000 

buscando justificar a existência do grupo em virtude da necessidade de enfrentar os estudantes 

“totalitários”  para  garantir  espaços  aos  estudantes  “democratas”  não  são  simplesmente 

afirmações anacrônicas que buscam legitimar o seu passado desde um presente marcado pela 

hegemonia de valores liberais.

Flaquer, por exemplo, em entrevista à Folha de S. Paulo, coloca que o CCC “foi um 

movimento idealista da juventude universitária. Fundado em 1963, na Faculdade de Direito 

do Largo de São Francisco, tinha objetivo de dar segurança e permitir o uso da palavra à ala  

‘da direita liberal’ do movimento estudantil, representado pelo PRA” (GIRON, 1993c). Raul 

Careca afirma que  “[n]ossa proposta  era  dar  cobertura aos  líderes  democráticos”  (LIMA, 

2000).
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Os termos com que Flaquer e Raul Careca definem seus opositores e a si mesmos, 

como vimos, são os mesmos adotados por políticos e veículos de imprensa representantes da 

direita liberal do período, inclusive nos episódios violentos. Entre os diversos exemplos que 

apresentamos, basta lembrarmos que o jornal O Estado de S. Paulo, a propósito do ataque 

contra o superintendente da SUPRA, colocou que “João Pinheiro Neto veio a São Paulo para 

fazer uma ‘conferencia’ na Faculdade de Direito, a convite do Centro XI de Agosto. Não 

pôde,  porém,  fazê-o,  em virtude  da  reação  dos  estudantes  democraticos”  (UNIÃO  DOS 

PARTIDOS  POLÍTICOS  EM  SÃO  PAULO  PARA  A  DEFESA  DAS  LIBERDADES 

DEMOCRÁTICAS, 1964).

A má compreensão do ambiente politico de então e a subestimação do caráter  da 

frente ampla conservadora constituída, levou a atribuição retroativa  de episódios violentos 

promovidos pela direita como fruto exclusivo de grupos deslocados do restante do campo 

conservador. Exemplo famoso é a atribuição do incêndio da sede da UNE no Rio de Janeiro à 

ação de grupo extremista, no caso, o próprio CCC. Sem dúvida, a obra de maior circulação a 

trazer essa afirmação é a “Brasil: nunca mais”. Lançada originalmente em 1985 e produto de 

dezenas de edições. Nela podemos ver: “Com efeito, já no dia 1º de abril de 1964, a sede da 

UNE,  na  praia  do  Flamengo,  Rio  de  Janeiro,  foi  ocupada,  saqueada  e  incendiada  pelos 

golpistas, através de uma organização paramilitar denominada CCC — Comando de Caça aos 

Comunistas” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 2009, p. 131). A afirmação pode ainda ser 

encontrada no final do ano de 1968, momento em que pipocavam ações atribuídas à sigla, em 

matéria  que  buscava  explicar  a  erupção  do  CCC na  cena  pública  (CCC NASCEU SOB 

PANCADA  E  HOJE  ATERRORIZA  O  PAÍS  COM  BOMBAS  E  MORTES  A 

WINCHESTER, 1968).

Quando analisamos os jornais da época do incidente85, contudo, não há quaisquer 

indícios  de  que  o  incêndio  foi  produto  de  uma ação  do CCC.  A UNE,  alvo  de  violenta  

campanha  difamatória  por  parte  da  imprensa  conservadora,  foi  assediada,  ao  longo  do 

governo Goulart, das mais diversas formas. Atentados, intervenções policiais e a abertura de 

uma  CPI  visando  criminalizá-la.  A  entidade  era  um  dos  símbolos  mais  odiados  da 

efervescência de signo progressista naqueles anos e o golpe, vivamente comemorado nas ruas 

pelas forças “democráticas”, abriu a janela de oportunidade para uma vigorosa desforra. Ação 

que foi levada a cabo não por grupo extremista, mas por multidão e que, certamente, encheu 

de regozijo amplos setores “democratas”.

85Nos detivemos sobre os jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Tribuna da 
Imprensa e Última Hora.
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É assim que os  jornais  da época,  mesmo os  conservadores,  enxergam com certa 

naturalidade  o  ocorrido  e  não  buscam  explicar  o  incêndio  atribuindo-o  a  algum  grupo 

clandestino. Antes, os jornais alinhados à “revolução” reconhecem que o incêndio é obra de 

populares e “democratas” exaltados. O Jornal do Brasil, traz a imagem do incêndio com as 

descrições  “O  FOGO  DO  POVO”  e  “Populares  exaltados  invadiram  a  sede  da  UNE, 

incendiando-a” (O FOGO DO POVO, 1964).  O paulista  O Estado de S.  Paulo traz uma 

simpática e descritiva matéria sobre o ocorrido:

O predio da UNE, na praia do Flamengo, foi incendiado por populares. Cerca das 17 
horas, um grupo de pessoas, em frente à UNE, deu início a uma manifestação pela  
vitoria das forças democraticas, e os mais exaltados iniciaram o apedrejamento da 
sede dos estudantes.
Nas janelas superiores, algumas pessoas a tudo assistiam sem esboçar o menor gesto 
de reação. Nesta altura,  o povo acompanhado dos estudantes invadiu a entidade. 
Moveis,  cartazes  e  papeis  foram  atirados  pelas  janelas  e  depois  incendiados, 
devolvidos em chamas para o interior do edificio. O fogo rapidamente tomou conta 
de tôdas as dependencias da entidade estudantil. O povo cantava o Hino Nacional e 
dava gritos pela democracia, pela constituição e pela liberdade. A massa que assistia 
ao incendio do quartel  general dos estudantes agitava lenços brancos e bandeiras 
brasileiras. Um enorme cortejo de automoveis passava em frente a UNE tocando 
suas buzinas em ritmo coordenado. (POPULARES INVADEM E INCENDEIAM O 
EDIFÍCIO DA UNE, 1964)

Não surpreende, tampouco, a ausência de críticas ao ataque contra a sede da UNE 

mesmo nos jornais da direita liberal mais comedida. Se quisermos encontrar críticas incisivas 

devemos  buscar  em  jornais  como  o  Última  Hora  (AGITADORES  INCENDIARAM 

PRÓPRIO DA UNIÃO: UNE, 1964), ele próprio, vítima de ação semelhante àquela que se 

abateu sobre a UNE, tendo sua redação empastelada e a frota de veículos destruída (ULTIMA 

HORA DEPREDADA E INCENDIADA, 1964).

Talvez o jornal que, junto com O Estado de S. Paulo, melhor exprima o estado de 

espírito  das  forças  “democratas”  frente  ao  episódio  do  incêndio  da  sede  da  UNE seja  O 

Globo. A desforra “democrata” é bem captada pelo jornal carioca:

O  Edifício-sede  da  UNE,  na  Praia  do  Flamengo,  foi  incendiado,  ontem,  por 
populares e estudantes democratas. Cêrca das 17 horas, um grupo de pessoas, em 
frente ao prédio, deu início a manifestação pela vitória das fôrças democráticas.
[…]
Começaram então  a irromper  alguns focos  de  incêndio.  Rapidamente as  chamas 
tomaram conta de tôdas as dependências do edifício. O povo aglomerado, sem fazer 
caso  da  chuva,  cantava  o  Hino  Nacional  e  dava  gritos  pela  democracia,  pela 
Constituição e pela liberdade. (INCENDIADO O PRÉDIO DA UNE, 1964)

O noticiamento simpático do incêndio da sede da entidade estudantil da edição de 2 

de abril é seguido por texto, do dia 3, cujo título eloquente comemora a “nova” UNE que 

surgiria  das  cinzas  da  finada (e  vermelha)  UNE: “Vida Nova Para a  UNE Ressurge Das 

Cinzas” (VIDA NOVA PARA A UNE RESSURGE DAS CINZAS, 1964).
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Para além da ausência de quaisquer indícios de envolvimento do CCC no incêndio da 

UNE nos jornais da época, o episódio também está ausente nos depoimentos dos envolvidos 

— que sempre ressaltam seu caráter local. Um exemplo é Scatena que, tal como os outros 

envolvidos, não nega a autoria do grupo no polêmico ataque à peça de teatro Roda Viva, mas 

é taxativo sobre o incêndio da UNE: “Nunca houve ligações do CCC ter posto fogo na UNE, 

porque não havia elementos no Rio. Nem em Minas, nem no Norte, nem no Sul. Apenas 

restritos às Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e do Mackenzie. Nem na 

Católica” (SCATENA, 2014, p. 141).  O mais provável é que, nos dias em que transcorria o 

golpe,  a  maioria  dos  rapazes  identificados  com  o  CCC estavam,  conjuntamente  com  os 

demais  “estudantes  democratas”  paulistas  reunidos  no Mackenzie,  ocupados  em enfrentar 

seus desafetos nas Arcadas e na Faculdade de Filosofia nos episódios antes relatados.

Qualquer ilusão existente nas Arcadas referente a agitação protagonizada pelo CCC 

ser apenas um espasmo passageiro protagonizado de forma inorgânica por um punhado de 

estudantes durante os últimos e convulsionados meses do governo Goulart seria desmentida 

ao longo do ano de 1964. O grupo persistiria assim como sua ação se desenvolveria de forma 

entrelaçada  com  aquela  levada  pelas  autoridades  universitárias  bem como  outros  setores 

relevantes da direita nacional.

É assim que nos meses de setembro e outubro de 1964 assistimos a um ponto alto do 

confronto entre os “revolucionários” e seus opositores no âmbito educacional, em especial, o 

universitário. Sindicâncias eram levadas a cabo contra estudantes e professores em diversas 

universidades.  As  denúncias  de  “terrorismo  cultural”  se  avolumavam conforme  os  IPMs 

ampliavam  seu  raio  de  alcance.  Naturalmente,  a  USP  era  um  locus importante  dessa 

confrontação e, dentro dela, a Faculdade de Direito.

 A título de exemplo, o jornal Última Hora de 14 de setembro noticiava que os abusos 

levados a cabo pelos responsáveis do IPM instaurado na USP suscitou a publicação de um 

manifesto pelo Diretório Central dos Estudantes “que exige o fim da guerra contra a cultura e 

conclama  os  universitários  a  permanecerem  unidos  por  uma  Universidade  autônoma” 

(TERRORISMO CULTURAL NAS ESCOLAS: S. PAULO, 1964). Os alunos da Faculdade 

de  Filosofia  anunciavam que  não  retornariam às  aulas  enquanto  o  professor  e  sociólogo 

Florestan  Fernandes  não fosse  libertado  pelas  autoridades.  Na  Faculdade  de  Medicina,  o 

professor Isaias Raw e outros assistentes haviam sido presos. Na Faculdade de Arquitetura, a 

sede do grêmio foi lacrada mesmo após rigorosa devassa (onde nada de “subversivo” foi 

encontrado). Já nas Arcadas, “prosseguem os interrogatórios de universitários até durante 7 

horas consecutivas” (TERRORISMO CULTURAL NAS ESCOLAS: S. PAULO, 1964). Entre 
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os ouvidos, João Miguel, o presidente deposto do XI de Agosto. João Miguel entrara com 

mandato  de  segurança  para  permanecer  no  cargo,  mas  as  eleições  do  XI  de  Agosto  se 

aproximavam e a lentidão da justiça tornou nulo seus esforços (MIGUEL, 1999).

Mesmo  no  meio  da  vaga  repressiva,  o  movimento  estudantil  de  esquerda  se 

organizava e buscava retomar as posições perdidas. Podemos ver o “Colegiado Interventor” 

da UEE (União Estadual dos Estudantes) paulista lançando carta pública em 3 de setembro 

denunciando “nova manobra totalitária”. A “manobra”, no caso, era levada a cabo pelas forças 

estudantis depostas no golpe de primeiro de abril. Essas, com João Miguel a frente, recusavam 

tanto o “Colegiado Interventor” da UEE — estabelecendo uma nova diretoria  — como a 

legitimidade  da  intervenção  de  Anhaia  Mello  no  XI  de  Agosto  (UEE:  O  COLEGIADO 

DENUNCIA NOVA MANOBRA TOTALITÁRIA, 1964).

A resistência da esquerda estudantil se manifestava por seguidas vitórias eleitorais, o 

que suscitou reação no largo das forças direitistas,  extrapolando o ambiente escolar,  e da 

própria ditadura. Em 21 de setembro, após derrotas eleitorais contundentes — na Federação 

dos Estudantes Universitários de Brasília (FEUB), no tradicional Centro Acadêmico Cândido 

de Oliveira86 (CACO) e na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília 

(UNIVERSITÁRIOS  DERROTAM  O  GOVÊRNO  PELA  TERCEIRA  VEZ:  DCE  DE 

BRASÍLIA, 1964) — o Ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, propôs a suspensão 

das eleições no meio estudantil até a criação de nova regulamentação eleitoral. A razão era 

exposta sem grandes constrangimentos, dado que “no momento, a seu ver, os democratas se 

omitem e os extremistas conseguem eleger seus representantes” (O MINISTRO FLÁVIO DE 

LACERDA PROPÔS A SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES ESTUDANTIS, 1964). A proposta 

interventora, que suscitou críticas veementes por parte das mesmas forças que denunciavam o 

“terrorismo cultural”, cindiu mesmo a imprensa conservadora que se empenhara na causa da 

“revolução”.

A Folha de S. Paulo dedicou editorial a criticar a postura do ministro da Educação. O 

texto,  contudo,  não  é  exatamente  um  manifesto  antiautoritário,  mas  mais  uma  crítica 

“construtiva”  à  “Revolução”.  Os  editorialistas  partem  de  premissa  comum  à  ditadura:  a 

incômoda hegemonia da esquerda no meio estudantil, dado que “muitos estudantes, de fato, 

deixaram-se ou deixam-se seduzir pelo canto da sereia dos extremistas e dos demagogos”. O 

jornal, contudo, alerta que os “menos culpados por isso foram os estudantes”, tendo sido a 

juventude  acadêmica  “grandemente  ‘trabalhada’  pelo  governo  deposto”,  um  “governo 

86O CACO é o centro acadêmico da Faculdade Nacional de Direito. Foi fundado em 1916, apenas 12 anos após 
a criação do XI de Agosto.



183

agitador  e  demagogico”.  Alerta-se,  contudo,  que  as  medidas  repressivas  ventiladas  terão 

“efeitos negativos”, “adiar[ão], apenas, as manifestações de inconformismo e ampliar[ão] as 

suas  proporções”,  podendo empurrar,  ainda  mais,  “os  estudantes  ‘para  o  lado de  lá’”.  O 

editorial encerra pedindo uma correção de rumos, o embate direto com os estudantes deve ser 

substituído por um diálogo que busque “conquistar os moços”: “A palavra é essa: reconquista 

dos  estudantes,  sem  o  que  a  pouco  pode  aspirar  a  Revolução”  (ESTUDANTES: 

RECONQUISTA, 1964).

Outros  veículos  da  imprensa  liberal  conservadora,  contudo,  endossaram,  sem 

constrangimentos, a necessidade de uma política estudantil abertamente repressiva. O jornal O 

Estado de S. Paulo, em editorial que foi republicado integralmente em O Globo, defendeu 

decididamente a gestão do ministro da Educação bem como a conveniência de se adiar as 

eleições  estudantis  até  nova legislação dado que o “resultado […] será bem outro,  se  os 

pleitos  se  efetuarem em condições  diversas,  de  modo  a  garantir  a  livre  manifestação  da 

vontade  dos  estudantes,  vale  dizer,  a  escolha  de  dirigentes  autenticamente  democráticos” 

(NORMALIZAÇÃO DA VIDA ACADÊMICA, 1964). O Globo, para além de republicar o 

editorial  do colega paulista,  também publicou editorial  defendendo o ministro,  negando o 

caráter  de  “terrorismo  cultural”  e  defendendo  as  medidas  tomadas  tendo  em  vista  a 

necessidade de “limpá-la [a instituição estudantil]  daqueles que tentaram desmoralizá-la e 

enlameá-la  com  intuitos  indefensáveis”  (REGIME  DEMOCRÁTICO  E  NÃO 

“TERRORISMO CULTURAL”, 1964).

Não faltaram mesmo vozes na imprensa conservadora a criticar a tibieza do ministro 

da  Educação  e  defender  medidas  muito  mais  severas.  A título  de  exemplo,  o  colunista 

Maurício de Medeiros, em O Globo, observou que:

[…] venceram os agitadores  nas  eleições  do diretório da Faculdade Nacional  de 
Direito.
É  uma  vitória  inadmissível,  se  se  quer  o  retorno  da  vida  pacífica  aos  meios 
acadêmicos.
O ministro pode e deve anular  essas  eleições,  tendo em vista  o pronunciamento 
nitidamente político e oposicionista do presidente eleito para o CACO. […]
Se se permitir a permanência dêsse primeiro foco de agitação política nos meios 
estudantis,  em  breve  teremos  voltado  à  lamentável  situação  anterior  … 
(DIRETÓRIOS ACADÊMICOS, 1964)

O colunista Maurício Joppert da Silva, no mesmo jornal, defendia uma postura ainda 

mais  radical.  Silva  inicia  recordando  que,  em  artigo  de  fins  de  agosto,  advertira  que 

“noticiava-se  a  recomposição  da  UNE,  das  UMEs  e  das  outras  organizações  estudantis, 

dissolvidas com a vitória da revolução. Preparam-se os estudantes — e supostos estudantes — 

para eleições próximas em que serão reconstituídas as respectivas diretorias. Faz-se necessária 
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uma advertência ao Govêrno […] pois nem todos os seus membros estão a par do que foi a 

infiltração comunista […] nas massas estudantis”. Diante de vitórias eleitorais como aquela 

no CACO, propõe simplesmente que “[p]ara segurança do regime, os diretórios acadêmicos 

deverão  permanecer  fechados,  até  que  deixem  as  escolas  os  alunos  matriculados 

anteriormente a 1964, isto é, por quatro ou cinco anos”. Nesse período os mesmos poderiam 

ser substituídos por “comissões de representantes que tratarão com as autoridades do ensino 

do que fôr interêsse real dos estudantes” (SILVA, 1964).

É nesse conturbado ambiente político que transcorrem nas Arcadas as eleições que 

deveriam pôr termo ao “mandato” do professor interventor Anhaía Mello. O pleito repetiu a 

dinâmica  das  eleições  de  1963:  a  direita,  agora  alinhada  ao  governo  “revolucionário”, 

novamente fez se representar pelo PRA — a “chapa democratica” (ELEIÇÕES NO “XI DE 

AGOSTO”, 1964), segundo o jornal O Estado de S. Paulo —, e a esquerda apresentou uma 

candidatura única apoiada pelos partidos acadêmicos Renovador e Independente.

A postura da congregação seria ventilada pelo professor interventor em entrevista 

publicada em 18 de setembro em O Globo. Anhaia Mello admite a existência de um IPM no 

XI de Agosto “que está apurando subversão e corrupção” mas ressalta que os afetados por tais 

medidas na universidade paulista é “um pequeníssimo grupo de aproveitadores da boa-fé da 

imensa alma do estudante”. A Faculdade de Direito se encontra, segundo Mello, “na mais 

completa paz” e espera que o processo eleitoral, que se dava pari passu ao IPM, transcorresse 

de  forma  serena.  Mais  genericamente,  se  pronunciando  sobre  a  repressão  no  ambiente 

universitário,  enfatiza:  “Repito:  não  acredito  nem  em  terror  e  nem  em  perseguição  na 

Universidade”.  E,  num  momento  em  que  as  denúncias  de  tortura  e  demais  violências 

incomodavam, coloca: “Para terminar diria que a Revolução brasileira jamais irá pecar pelos 

excessos”  (PROFESSOR  DA FACULDADE  DE  DIREITO  PAULISTA NÃO  CRÊ  EM 

TERROR NA UNIVERSIDADE, 1964).

Uma  nota  publicada  no  Jornal  do  Brasil  no  dia  16  de  setembro,  na  véspera  da 

referida entrevista alcançar as bancas, desmentia o ambiente de “completa paz” que, segundo 

Anhaía Mello, reinaria nas Arcadas. As pretensões do ministro da Educação de impedir, por 

meio  de  medidas  agressivas,  as  vitórias  eleitorais  da  esquerda,  reverberavam  em  outros 

espaços para além das colunas de jornais como O Globo e O Estado de S. Paulo. Flaquer e 

companhia também faziam esforços incisivos para embaraçar a esquerda estudantil. Vejamos:

AGRESSÃO
A estudante Cristina Kopke, aluna do 1.º ano da Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco foi  agredida, ontem, quando distribua manifesto da ala  acadêmica 
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renovadora,  pelo  acadêmico  João  Marques  Flaquer,  apontado  como  membro  do 
Comando de Caça aos Comunistas, organizado naquela Escola.
O  estudante  tomou-lhe  os  manifestos,  parte  da  campanha  do  acadêmico  Hélio 
Navarro, candidato à Presidência do Centro Acadêmico XI de Agôsto, e atirou-a ao 
chão, Cristina feriu-se levemente no joelho e no tornozelo, pretendendo apresentar 
queixa à Central de Polícia e à Direção da Faculdade.
Esse  tipo  de  agressões  vem-se  registrando,  com  alguma  regularidade,  desde  o 
comêço do ano. Os rapazes que compõem o Comando de Caça aos Comunistas, são 
geralmente grandes e fortes, conhecidos nos meios estudantis de São Paulo como os 
halterofilistas. São ligados ao Partido de Representação Acadêmica, considerado de 
tendência conservadora dentro da Escola. (AGRESSÃO, 1964)

A nota acima — a primeira menção jornalística explícita a sigla do Comando de 

Caça  aos  Comunistas  que  encontramos  em nossa  pesquisa  — corrobora  a  declaração  de 

Flaquer  de  que  a  agrupação  surgira  tomando  partido  da  “direita  liberal”  nos  conflitos 

estudantis  das  Arcadas.  Expõe,  porém,  com mais  crueza  o  significado  de  seu  propalado 

“objetivo de dar segurança e permitir o uso da palavra à ala ‘da direita liberal’ do movimento 

estudantil, representado pelo PRA” (GIRON, 1993c). No caso, a agressão física a uma colega 

de faculdade que fazia campanha para a chapa de esquerda nas Arcadas. Algo que ressalta a 

matéria, vinha se registrando “com alguma regularidade” desde o começo do ano.

Os  empecilhos  que  se  apresentaram  à  esquerda  das  Arcadas  —  marcados  pela 

convergência da repressão institucional, cujo IPM era a face mais presente mas que incluía 

também as ameaças de intervenção do ministro da Educação sob os pleitos estudantis, ambos 

com apoio em setores relevantes da imprensa nacional, e a atuação sem grandes embaraços de 

Flaquer e seus colegas de CCC — não foram suficientes para interromper sua hegemonia 

eleitoral. Em 20 de outubro de 1964, Hélio Navarro87, representando os partidos Independente 

e Renovador, foi eleito com 748 votos contra 540 recebidos por Antonio Bragança Neto do 

PRA  (PLEITO  NA  FACULDADE  DE  DIREITO,  1964).  A  esquerda,  embora  numa 

conjuntura  francamente  desfavorável  a  sua  livre  atuação,  retomava  o  controle  do  XI  de 

Agosto e o manteria por meio de uma sequência de vitórias que adentraria os anos 1970.

A convergência de esforços entre setores da mídia liberal conservadora, os rapazes 

do  CCC  e  as  autoridades,  relativa  aos  embates  empreendido  pela  “revolução”  contra  a 

subversão na USP — a denunciada campanha de “terrorismo cultural”  —, se explicitaria 

ainda na campanha de solidariedade prestada ao reitor Gama e Silva. Gaminha, padrinho do 

CCC e “revolucionário” íntimo do poder, foi apontado como um dos principais responsáveis 

da onda repressiva na USP.

87Hélio Navarro — de forma condizente com a tradição das Arcadas como um espaço de formação para as 
lideranças políticas do país — se elegeria deputado federal em 1966 pelo MDB. Navarro, entretanto, teve seu 
mandato cassado pelo AI-5.
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Em 22 de setembro, o Conselho Universitário da USP aprovou moção de apoio ao 

reitor e negou as acusações de “terrorismo cultural” (APOIO AO REITOR, 1964). A moção 

recebeu apoio entusiástico de O Estado de S. Paulo em editorial do dia seguinte intitulado 

“Reconstituída a verdade” (RECONSTITUÍDA A VERDADE, 1964). Nele, o jornal exalta o 

Conselho Universitário  que “reagiu com dignidade e firmeza á  campanha que vem sendo 

movida contra a entidade maxima da cultura e ciencia paulistanas, acusando-a de haver-se 

omitido diante do pretenso clima de terrorismo cultural, que estaria prejudicando o ensino e a 

pesquisa  em nosso  Estado”.  Relativo  às  denúncias,  o  editorial  endossava  as  palavras  do 

Conselho Universitário de que “já vai longe o tempo em que os democratas ingenuamente 

confiavam numa democracia, cujas estruturas legais eram convertidas em meros instrumentos 

de sua própria destruição”. Por fim, frente as denúncias que se estavam punindo professores e 

alunos por atividades anteriores à “revolução” segundo leis inexistentes na época, o jornal 

afirma  que  “[a]  Revolução  não  se  fez  para  criar  privilegiados:  os  que  podem  ter  suas 

atividades anteriores a 31 de março investigadas de acordo com as leis vigentes na época, e os 

que não podem” (RECONSTITUÍDA A VERDADE, 1964).

Duas semanas mais tarde, em 7 de outubro, foi a vez de O Globo sair em defesa da 

“revolução”  e  da  necessária  “restauração  e  atualização  das  Universidades  brasileiras” 

referendando outro manifesto de apoio ao reitor Gama e Silva. Aos detratores, que acusavam 

a revolução de “terrorismo cultural”, O Globo ressaltava que “a Revolução já foi defendida 

por várias Congregações, entre outras a da veneranda Faculdade de Direito de São Paulo” 

(UM COMPROMISSO DA REVOLUÇÃO, 1964). O manifesto dos professores das Arcadas 

fora publicado no dia 3 de outubro e — defendendo a justeza das investigações levadas a cabo 

na instituição — declarava “nosso apoio e solidariedade ao professor Luis Antônio Gama e 

Silva, Magnífico Reitor, pela atitude serena, signa e patriótica com que dirige os destinos da 

nossa  Universidade  […]”  (A  FACULDADE  DE  DIREITO  DA  USP  DESMENTE 

TERRORISMO CULTURAL E APÓIA O REITOR, 1964). O alinhamento de O Globo com a 

obra educacional da “revolução” contra seus detratores seria exaltado dias depois pelo próprio 

Gama e Silva. Elogio que seria noticiado de forma embevecida pelo jornal carioca no texto 

“Aplauso a O GLOBO” (APLAUSO A O GLOBO, 1964).

Da onda de solidariedade a  Gama e Silva,  compreensivelmente,  também fizeram 

parte os alunos “democratas” das Arcadas. Em 16 de outubro, quatro dias antes das eleições 

do XI de Agosto, uma comissão de estudantes da Faculdade de Direito entregou pessoalmente 

ao reitor um abaixo-assinado composta por centenas de assinaturas. O manifesto denuncia que 

“nossa Universidade e seu reitor são objetos de insidiosa campanha por parte de órgãos de 
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imprensa que falham em sua missão de bem informar o grande público”, se solidariza “com as 

moções de apoio ao magnífico reitor-professor doutor Luis Antonio Gama e Silva”,  faz a 

ressalva  elogiosa  dos  “grandes  órgãos  de  divulgação  do  país,  que,  em  editoriais,  se 

manifestaram em defesa da Universidade” — entre eles, nominalmente, constam O Globo e O 

Estado de S. Paulo — e, concluindo, afirma que “em nossa ‘velha e sempre nova Academia’ 

não reside nenhum clima de terror cultural  que uns poucos querem fazer crer que existe” 

(ACADÊMICOS  DÃO  APOIO  AO  REITOR  DA USP,  1964).  O  Globo  fez  questão  de 

ressaltar o elogio recebido ao noticiar o manifesto (ESTUDANTES SOLIDÁRIOS COM O 

REITOR DA USP, 1964).

A comissão que entregou em mãos o manifesto a Gama e Silva era composta por 

cinco estudantes. Wilson Silveira, Otávio Uchôa da Veiga Filho, Elício de Cresci Sobrinho, 

José Carlos Madia de Souza e João Marcos Monteiro Flaquer (ACADÊMICOS DÃO APOIO 

AO REITOR DA USP, 1964). Os três últimos estando diretamente envolvidos com a tomada 

do XI de Agosto ocorrido na esteira do golpe. Elício de Cresci Sobrinho foi declarado, ainda 

nos  primeiros  dias  da  “revolução”,  durante  assembleia  dos  estudantes  “democratas” 

paulistanos reunidos no Mackenzie, o presidente do XI de Agosto (TRANQUILIDADE E 

ORDEM NA CAPITAL, 1964). Pouco mais de duas semanas do golpe, seria a vez de José 

Carlos Madia de Souza ser “eleito” presidente do XI de agosto pelos “estudantes democratas” 

(NOVAMENTE OCUPADO O XI DE AGÔSTO, 1964). Por fim, temos Flaquer, líder do 

CCC e próximo de Gaminha — do qual declararia ter sido o grande aliado do grupo (GIRON, 

1993c). Flaquer entregou ao reitor e grande aliado um manifesto afirmando que “não reside 

nenhum clima de terror cultural” exatamente no aniversário de um mês de que sua agressão à 

estudante Cristina Kopke alcançara as páginas do Jornal do Brasil. Quatro dias após a entrega 

do manifesto, a chapa de Cristina Kopke derrotaria aquela apoiada por Flaquer nas eleições no 

XI de Agosto.

O  grande  marco  desse  conflito  entre  “revolucionários”  e  opositores  no  âmbito 

educacional foi a aprovação da Lei Suplicy, nomeada em razão do ministro da Educação, no 

Congresso em fins de outubro. Sancionada em 9 de novembro de 1964, a Lei Suplicy cumpria 

as ameaças do ministro da Educação de intervenção nos órgãos de representação estudantil. 

Os estudantes perdiam a autonomia para organizarem de forma independente seus processos 

eleitorais, devendo os mesmos serem acompanhados pela instituição de ensino. Para além da 

proibição de envolvimento dos referidos órgãos estudantis na atividade político-partidária do 

país,  restavam  proibidas  a  União  Nacional  dos  Estudantes  e  as  Uniões  Estaduais  de 

Estudantes. A proibição da UNE pelo governo ditatorial foi um duro golpe que concluía a 
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obra  iniciada  com o incêndio  de primeiro  de  abril  por  mãos de  populares  apoiadores  da 

“revolução”. O golpe que destruiu a Quarta República também foi uma derrota estratégica 

para a esquerda estudantil e a reconquista do protagonismo na vida política nacional seria uma 

tarefa a ser levada a cabo pelos próximos anos.

Após esses episódios, tornados mais visíveis por estarem inseridos em momentos de 

grande comoção, rareiam as menções ao CCC e seus membros. O mesmo deve-se tanto a 

pouca visibilidade midiática de ações como aquela que atingiu a estudante Cristina Kopke 

como  ao  descenso  do  nível  de  conflito  devido  à  desarticulação  das  forças  de  esquerda, 

incluindo estudantil, como produto do golpe. De qualquer maneira, como vimos, o CCC não 

se tornou conhecido enquanto grupo para além do meio estudantil paulista, apenas algumas 

das  ações  em que  tomaram parte  é  que  tiveram ampla  repercussão.  O  CCC continuaria 

existindo,  mas apenas temos registros pontuais  de sua atuação nos  corredores de espaços 

acadêmicos através de notas na imprensa e relatos de contemporâneos.

Podemos concluir  que a atuação do CCC possuiu a aparência de uma agressão à 

ordem  instituída  e  de  negação  da  política,  mas  que,  no  entanto,  foi  realizada  com  o 

protagonismo de rapazes socialmente bem situados e que contou com a conivência e/ou apoio 

de  autoridades  acadêmicas,  policiais,  representantes  políticos  tradicionais  e  importantes 

veículos midiáticos. Uma “rebeldia conservadora” na qual se agita, luta e fere para que “nada 

mude”. No ocaso do governo Goulart, o CCC fez parte do grande esforço das forças políticas 

conservadoras  para  barrar  as  reformas  de  base  e  o  clima  de  “pré-revolução  desarmada” 

(SCHWARZ, 1999, p. 174) que as cercava, sem, no entanto, se destacar no meio do caudal de 

grupos anticomunistas. Após a vitória do golpe, participaram da vaga repressiva que o seguiu 

— um esforço no qual atuaram em sintonia com importantes atores da vida política nacional, 

mas seria uma atuação de baixo perfil, mais restrita aos embates da política estudantil num 

momento de duro revés das esquerdas. O grupo ganharia visibilidade nacional apenas em 

1968,  com  o  ascenso  da  contestação  à  ditadura  que  tinha,  novamente,  como  importante 

protagonista, a esquerda estudantil.

3.3 O CCC SOB HOLOFOTES

Embora o CCC não seja produto “do tempo de 68” nem sua existência deva ser 

compreendida em função do fechamento ditatorial que viria em fins desse ano com o AI-5, tal 

qual “ensaios de terrorismo”, 1968 afigura-se no ano mais marcante da existência do grupo e 

é  impossível  compreender  a  perpetuação  da  sigla  no  imaginário  político  brasileiro  sem 
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considerar as peculiaridades desse ano e as formas como o CCC resolveu atuar na conjuntura 

desse.

Após o golpe de 1964 e o duro revés infligido à esquerda estudantil em decorrência 

da repressão que o seguiu, a atuação do CCC adquiriu uma visibilidade de baixo perfil. A 

reorganização da esquerda constitui-se num lento processo que lograria um desafio aberto à 

ditadura,  por meio de manifestações massivas, apenas em 1968. Nesse ínterim, mesmo as 

eleições das agora ilegalizadas organizações estudantis pré golpe, sofriam repressão por parte 

de  autoridades  governamentais.  O  CCC atuou  durante  esses  anos  em dobradinha  com o 

regime, com a truculência voltada a seus colegas nas Arcadas e em outros espaços estudantis 

como o  Mackenzie.  A menor  escala  dos  conflitos,  restrita  a  escaramuças  nos  corredores 

estudantis,  somada à impunidade e conivência das autoridades e a indiferença de grandes 

veículos  de  imprensa  —  mais  atentos  com  seus  opositores  de  esquerda,  os  “estudantes 

totalitários” — garantiram uma atuação sem grandes embaraços.

Ainda assim, é possível encontrá-los nas páginas dos jornais em momentos de maior 

importância para a vida política estudantil.  Ainda que, geralmente, em notas tímidas cujos 

eventos noticiados e seus protagonistas logo eram esquecidos.

Em 27 de outubro de 1966, dois anos após a ilegalização da UNE e das UEEs, o 

movimento  estudantil  paulista  levou a cabo as  eleições  da UEE.  A chapa eleita,  Sete  de 

Setembro, carrega o nome em referência ao fato de “nesse dia, a Polícia ter reprimido um 

congresso  da  UEE,  previamente  proibido  pelos  órgãos  de  segurança  do  Estado  em  São 

Bernardo do Campo, prendendo 178 estudantes” (EXTINTA UEE NÃO MUDA DE MÃOS 

EM SÃO PAULO, 1966).  As eleições,  contudo,  lograram ser realizadas  sem interferência 

policial.  Para  além  de  resistências  das  autoridades  acadêmicas  —  o  reitor  da  Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, por exemplo, proibiu a realização da votação no interior 

da mesma (EXTINTA UEE NÃO MUDA DE MÃOS EM SÃO PAULO, 1966) — o único 

local em que ocorreram distúrbios foi nas Arcadas. Conforme o Jornal do Brasil, os distúrbios 

ocorreram: 

[…]  quando  o  grupo  denominado  Comando  de  Caça  aos  Comunistas  (CCC), 
formado  por  estudantes  dos  últimos  anos,  todos  praticantes  de  halterofilismo  e 
fisicamente avantajados, arrebataram bruscamente duas listas de votação na mesa 
apuradora, provocando a suspensão da votação, e, posteriormente a impugnação das 
urnas. (EXTINTA UEE NÃO MUDA DE MÃOS EM SÃO PAULO, 1966)

O  jornal  Correio  da  Manhã  trouxe  mais  detalhes  do  episódio:  “O  incidente, 

provocado pelo ‘comando caça comunistas’, que tinha à frente o investigador Raul Careca, 

teve lugar  pela  manhã,  quando seus componentes invadiram, uma das salas de votação e 
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arremeteram  contra  a  mesa,  destruindo  as  listas”  (ESTUDANTE  DA POLÍCIA CAUSA 

INCIDENTE: SP, 1966).

Exceto curtas notas nos jornais,  o assunto foi  ignorado na imprensa.  Tal  qual no 

episódio  envolvendo  a  estudante  Cristina  Kopke,  o  destaque,  nos  títulos,  quando  houve, 

apontava mais para a existência da agressão que para a existência de um “Comando de Caça 

aos  Comunistas”.  Vale  lembrar  que  Raul  Careca  era  estudante  do  Mackenzie  e  não  das 

Arcadas. A atuação sem embaraços do “estudante da polícia”, como noticiado no Correio da 

Manhã, indivíduo alheio às Arcadas, demonstra que a dobradinha entre CCC e autoridades 

governamentais na repressão ao movimento estudantil ganhava características paramilitares. 

O grupo, contando com a participação de indivíduos do aparato repressivo oficial,  atuava 

violentamente contra opositores do regime sem sofrer consequências legais.

Um ano mais tarde, em 26 de outubro de 1967, novamente se organizaram eleições 

para a UEE paulista. A esquerda estudantil se reestruturava a olhos vistos e, mais confiante, 

ousou realizar as eleições também dentro da conservadora Universidade Mackenzie. Como 

colocado por Renato Leonardo Martinelli — estudante de Direito da referida universidade — 

os estudantes do Mackenzie tiveram de votar fora da instituição nos anos anteriores: 

Em 1967, pela primeira vez depois do golpe militar, nós organizamos a eleição da 
UEE dentro do Mackenzie, no campus da Universidade; pois até então, em 1965 me 
parece, fizemos na Medicina. Quer dizer, os estudantes saíam do Mackenzie e iam 
votar  em uma urna do Mackenzie na Medicina.  Em 1966,  acho que fizemos na 
Arquitetura,  na rua Maranhão [...].  Mas em 1967, os estudantes já estavam bem 
fortes, e decidimos fazer a eleição dentro do campus […]. (MARTINELLI, 2014, p. 
175)

Esse  fortalecimento  da  esquerda  dentro  do  Mackenzie  se  espelhava  também  na 

inédita conquista do diretório acadêmico do curso de Direito para a gestão de 1967 – 1968. 

Conforme Martinelli:  “Depois  de 1964,  o  primeiro  estudante de centro-esquerda  contra  a 

ditadura, a favor do movimento estudantil, com participação na UEE, UNE, eleito presidente 

foi Lauro Ferraz, pelo Partido Libertador Acadêmico” (MARTINELLI, 2014, p. 174).

A determinação do governo em não permitir as eleições, com ameaças de prisão, era 

anunciada explicitamente nos jornais da véspera:

O Departamento de Policia Federal autorizou o delegado Alcides Cintra Bueno, da 
Delegacia da Ordem Politica, a impedir a realização da eleição da nova diretoria da 
UEE; marcada para hoje, em diversas Faculdades situadas na Capital e no Interior 
do Estado.
O dr. Cintra Bueno enviou radio a todas as delegacias regionais de Policia, alertando 
as  autoridades  acerca  da  orientação  e  determinou a  prisão  dos  que  pretenderem 
contrariar  o  dispositivo legal  que  declarou  extinta  a  UNE.  (POLÍCIA COIBIRÁ 
ELEIÇÕES, 1967)
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As ameaças não se demonstrariam bravatas. Se um ano antes, em outubro de 1966, 

fora o CCC que investira contra o processo eleitoral da UEE nas Arcadas, agora, o dia se 

encerrou com uma incursão das forças policiais que apreendeu duas urnas e prendeu Aloysio 

Nunes  Ferreira  Filho,  presidente  do Centro  Academico XI de Agosto  (BRIGA FAZ USP 

FECHAR FACULDADES, 1967).

O  grande  conflito,  entretanto,  ocorreu  ao  longo  do  dia  e  teve  por  estopim  um 

previsível  confronto  no  Mackenzie.  Como  colocado  por  Lauro  Ferraz,  o  presidente  de 

esquerda do diretório acadêmico de Direito do Mackenzie:

Nessa ocasião, elementos do CCC do Mackenzie se uniram aos alunos do CCC da 
Faculdade  de  Direito  do  largo  de  São  Francisco,  cercaram os  organizadores  da 
eleição e travaram a maior batalha campal dentro da Universidade Mackenzie, em 
frente ao DCE, no pátio central. (FERRAZ, 1988, p. 223)

O conflito repetia a dinâmica que já ocorrera por ocasião da palestra do ministro da 

Educação  Paulo  de  Tarso  em  outubro  de  1963  no  Mackenzie  e  de  Pinheiro  Neto, 

superintendente da SUPRA, em março de 1964 nas Arcadas: estudantes direitistas de ambas 

as  instituições  tentavam,  violentamente,  impedir  atividades  promovidas  pela  esquerda 

estudantil.  A escala  do  conflito,  entretanto,  foi  bastante  maior  e  o  confronto  se  estendeu 

também à Faculdade de Filosofia da USP, tornando o presente episódio um precursor direto da 

famosa batalha da rua Maria Antônia que ocorreria aproximadamente um ano depois entre as 

mesmas forças. Inclusive, como colocado tanto por Martinelli (MARTINELLI, 2014, p. 176) 

como por Lauro Ferraz (FERRAZ, 2014, p. 160), uma das fotos emblemáticas do confronto,  

publicada pela Folha de S. Paulo e ganhadora do Prêmio Esso de Fotografia, acabaria sendo 

publicada  repetida  e  equivocadamente  como  um registro  da  futura  batalha  da  rua  Maria 

Antônia.
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Figura 3: Conflito entre estudantes durante eleições da UEE de 1967 (foto ganhadora do 
Prêmio Esso de Fotografia).

Fonte: (DE REPENTE, A VIOLÊNCIA: POR CAUSA DE ELEIÇÕES DA UEE, ESTUDANTES ENTRAM 
EM CHOQUE, MACKENZISTAS INVADEM A USP, E HÁ PRISÕES, 1967).

A reportagem “Briga faz USP fechar faculdades” da Folha de São Paulo contém uma 

viva descrição do conflito. O confronto iniciou-se logo pela manhã, quando os estudantes que 

cuidavam do  processo  eletivo  no  Mackenzie  foram cercados  por  estudantes  contrários  a 

realização da eleição. Lauro Ferraz e outros estudantes tiveram de se trancar numa sala para 

tentarem evitar agressões. Aos poucos, “[c]omeçaram a chegar estudantes — poucos — que 

defendiam a eleição. Grupos trocavam socos e pontapés. Houve disparos. Quatro ou cinco 

tiros para o ar. Pauladas. Correntadas” (BRIGA FAZ USP FECHAR FACULDADES, 1967). 

A polícia interveio, mas como denunciado por Lauro Ferraz, “quem estava sendo agredido foi 

preso,  por  estar  organizando  uma  eleição”  (FERRAZ,  1988,  p.  224)  ao  passo  que  os 

agressores ficavam impunes. Mais precisamente, a polícia conduziu os presos de forma que 

tiveram  de  passar  por  um  corredor  humano  composto  de  estudantes  oposicionistas  que 
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“cuspiam neles e cuspiram durante todo o tempo — mais de vinte metros” (BRIGA FAZ USP 

FECHAR FACULDADES, 1967). Lauro Ferraz e seus colegas foram presos e “enquadrados 

na Lei de Segurança Nacional art. 36 (tentar reorganizar entidade extinta por lei)” (BRIGA 

FAZ  USP  FECHAR  FACULDADES,  1967).  O  diretório  acadêmico  de  Direito  sofreu 

intervenção da administração do Mackenzie e Lauro Ferraz apenas conseguiu reassumir a 

entidade mediante mandato de segurança (FERRAZ, 1988, p. 224).

O conflito,  todavia,  não se esgotou no Mackenzie.  Antecipando a batalha da rua 

Maria Antônia de 1968, os estudantes direitistas resolveram investir contra a Faculdade de 

Filosofia e inviabilizar as eleições também naquela instituição. Conforme descreve a Folha de 

S. Paulo:

Aos gritos de "morram os comunistas", alunos do Instituto do Mackenzie invadiram 
a Faculdade de Filosofia da USP para impedir a realização das eleições da UEE, 
depois de terem feito o mesmo na sua própria universidade, utilizando, em ambos os 
casos, um forte argumento: socos, pontapés, pauladas e palavrões.
[…]
Os invasores  entraram em luta corporal  com os alunos da USP,  arrebentando as 
urnas,  destruindo  os  materiais  para  as  eleições  e  quebrando  mesas,  cadeiras  e 
armarios da sede do Gremio. (BRIGA FAZ USP FECHAR FACULDADES, 1967)

A colaboração entre a polícia e os estudantes de direita, previsivelmente, era estreita. 

Como coloca a Folha de S. Paulo:

Alunos  do  Mackenzie,  visivelmente  exaltados,  gritando  "abaixo  os  comunistas", 
surgiram [...]  buscando "elementos subversivos",  prendendo-os e entregando-os a 
agentes da Policia Federal e do DOPS, que estavam no interior da Universidade, 
onde já havia 19 estudantes presos. (BRIGA FAZ USP FECHAR FACULDADES, 
1967)

O produto dessa colaboração entre polícia, CCC e demais estudantes direitistas foi o 

empastelamento do grêmio da Filosofia da USP, dado que “[a]pós a pancadaria, o Gremio da 

Filosofia está em completa desordem: Mesas, cadeiras, bancos, armarios e vidros quebrados, 

cedulas eleitorais, propaganda das chapas, tudo se mistura em total confusão” (BRIGA FAZ 

USP FECHAR FACULDADES, 1967).

Entre os membros do CCC presentes na ação, estava Ricardo Osni Silva Pinto, que 

acompanhou um colega  ferido  na  ação ao  DOPS para  prestar  queixa  (BRIGA FAZ USP 

FECHAR FACULDADES, 1967). Como veremos, Ricardo Osni, amigo pessoal de Scatena 

(SCATENA, 2014, p. 143) e do ministro Gama e Silva (LIMA, 2000), seria apontado como o 

responsável pelo assassinato do estudante José Carlos Guimarães na batalha da Maria Antônia 

em 3 de outubro de 1968.

Cinco meses mais tarde, o movimento estudantil irromperia definitivamente na cena 

política brasileira, inaugurando o 1968 estudantil brasileiro. O cenário não seria São Paulo 
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mas o Rio de Janeiro e seu estopim, de certa forma, foi mais obra de seus algozes que dos 

estudantes. Na noite de 28 de março, a polícia carioca irrompeu no restaurante Calabouço 

reprimindo  estudantes  que  reivindicavam  melhorias  para  o  restaurante.  O  Calabouço  — 

apelido  do  Restaurante  Central  dos  Estudantes  — era  um restaurante  estudantil  de  baixo 

custo, atraindo basicamente estudantes secundaristas que não tinham condições financeiras de 

optar  por  outros  restaurantes.  Na repressão,  a  polícia  assassinou com um tiro  no peito  o 

secundarista Edson Luis de Lima Souto. Um estudante pobre de dezessete anos, migrante do 

norte e sem militância política. Foi considerado o primeiro estudante morto pela ditadura. Os 

estudantes, numa pequena vitória, impediram a polícia de se apropriar do corpo e, num cortejo 

indignado, o expuseram no salão da Assembleia Legislativa. O assassinato chocou o país e o 

enterro, no dia seguinte, contou com a presença de 50 mil pessoas. Protestos se espalharam 

pelo país. O primeiro de abril, aniversário do golpe, transformou as ruas da cidade do Rio de 

Janeiro num verdadeiro campo de batalha,  ocasionando mais duas mortes.  Em Goiânia,  a 

repressão policial  também matou um jovem de dezenove anos.  No dia 4 de abril,  missas 

referentes ao sétimo dia da morte de Edson Luis se multiplicaram pelo país. Os estudantes 

cariocas moviam as massas e sinalizavam o início de um confronto turbulento com a ditadura. 

O  1968  estudantil  brasileiro,  portanto,  não  foi  simples  “mimetização”  do  maio  francês, 

antecedendo-o, inclusive, em alguns meses, embora dele também tenha se alimentando.

Os meses de abril e maio contaram com mobilizações estudantis de menor monta. 

Em São Paulo, o primeiro de maio contou com a presença explosiva de dois dos grandes 

atores do 1968 contestador: o movimento estudantil e operário radicalizados. O governador 

paulista, Abreu Sodré, resolveu participar das festividades do primeiro de maio através de um 

comício  na  Praça  da  Sé.  No palanque,  além do governador,  estavam lideranças  sindicais 

moderadas. Mal o governador começou a falar, foi expulso do palanque pela intervenção de 

militantes operários junto de estudantes de postura mais à esquerda do PCB. Abreu Sodré teve 

de  se  refugiar  na  Catedral  de  Sé.  Em  menos  de  30  minutos,  a  cerimônia  oficial  foi 

violentamente  encerrada.  A  “cerimônia”  que  se  seguiu  contou  com  discursos  de  Luis 

Travassos,  presidente  da UNE, pregando a  união estudantil  operária,  e  falas  de  operários 

convocando a derrubada da ditadura, inclusive pela via armada  (AGITAÇÃO COMEÇOU 

NA PRALA DA SÉ,  1968).  Os manifestantes,  então,  saíram pelas  ruas  entoando slogans 

críticos à ditadura, mas, antes, destruíram e incendiaram o palanque preparado para o primeiro 

de maio (1.O DE MAIO VIOLENTO EM SP, 1968). A revolta da Praça da Sé na data mais 

importante do calendário da cultura operária foi procedida,  semanas antes,  em Contagem, 

Minas Gerais, pela primeira vitória de uma greve operária desde o golpe de 1964. Vitória que 
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motivou  novas  mobilizações  grevistas  em  julho  na  cidade  de  Osasco  e,  novamente,  em 

Contagem no mês de outubro.

O mês de junho, sob o impulso do maio francês e seus congêneres mundo afora, 

assistiu  à  retomada  das  manifestações  estudantis  de  grandes  proporções  e,  com ela,  uma 

vigorosa adesão popular. O palco principal novamente era a cidade do Rio de Janeiro. No dia 

19  de  junho  os  protestos  derivaram  num  confronto  duro  com  as  forças  policiais  que 

resultaram em cerca  de  cem presos  (SETE HORAS DE GÁS LACRIMOGÊNEO PARA 

REPRIMIR OS ESTUDANTES,  1968).  No  dia  20  de  junho,  estudantes  — que  haviam 

ocupado a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na véspera — foram 

alvo de brutal e humilhante ação policial que resultou em mais de duzentos presos e chocou a 

opinião pública (A GUERRA CONTRA OS ESTUDANTES, 1968). O dia seguinte, 21 de 

junho,  sexta-feira,  assistiu,  como resposta,  a  protestos que tomaram o centro da cidade e 

foram alvo de repressão ainda mais brutal,  resultando em centenas de presos,  dezenas  de 

feridos  e  quatro  mortos  (QUATRO MORTOS NAS LUTAS DE RUA GOVÊRNO NÃO 

PENSOU EM SÍTIO, 1968). O episódio ficou conhecido como  “sexta-feira sangrenta”.

Mesmo  jornais  conservadores  estreitamente  vinculados  com  o  regime  ditatorial 

adotaram uma postura cautelosa. O Globo, por exemplo, que vinha adotando uma postura de 

criminalização  dos  atos,  reconheceu  a  brutalidade  da  repressão,  ainda  que  adotando  a 

narrativa de desresponsabilizar o governo, atribuindo-a exclusivamente a excessos policiais. É 

assim que a cobertura dos episódios do dia 19, anteriores à “sexta-feira sangrenta”, levava 

uma capa com a manchete “AGITADORES LEVAM ANARQUIA AO CENTRO DO RIO” 

(AGITADORES LEVAM ANARQUIA AO CENTRO DO RIO, 1968) e o agressivo editorial 

“Os ativistas do niilismo” (OS ATIVISTAS DO NIILISMO, 1968). No editorial, buscou-se 

desqualificar os protestos como propriamente estudantis argumentado que “a imensa maioria 

dos estudantes continuou entregue às suas ocupações normais” e encerrou prestando apoio 

inequívoco a repressão: “O GOVÊRNO TERÁ o apoio da Nação para liquidar no nascedouro 

êsses alienados que pretendem importar o pior produto da pauta de exportação francesa: o 

caos.  O Brasil  não será  ‘congolizado’ por  êsses  irresponsáveis  ativistas  do niilismo” (OS 

ATIVISTAS DO NIILISMO, 1968). O editorial do dia 22, após a “sexta-feira sangrenta”, 

contudo,  buscou  encetar  alguma  espécie  de  diálogo  com  a  crescente  legitimidade  do 

protagonismo  estudantil  e,  ainda  que  apelando  para  a  separação  entre  estudantes  e 

“agitadores”  —  referindo-se  às  lideranças  estudantis  —,  reconhecia  a  violência  policial 
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(embora valendo-se de uma falsa equivalência dessa com as ações “das chamadas lideranças 

estudantis”) (AGITADORES CONTRA ESTUDANTES, 1968) 88.

O  rastro  de  indignação  que  seguiu  a  “sexta-feira  sangrenta”  foi  marcado  por 

protestos — o mais famoso sendo a Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro — e uma onda 

de  ocupações  em  estabelecimentos  estudantis.  O  1968  brasileiro  alcançava  o  auge  das 

mobilizações.

A Passeata dos Cem Mil, realizada em 26 de junho, explicitou que a contestação à 

ditadura extrapolara em muito o meio estudantil e adquirira um caráter de massas. Era o maior 

ato de contestação à ditadura desde o golpe e, para além dos estudantes, o ato contou com a 

participação de intelectuais, religiosos e artistas de grande visibilidade. Embora o governo, 

pressionado pela opinião pública, não reprimiu o ato, as tentativas de diálogo não resultaram 

em concessões significativas e os meses seguintes seriam marcados por uma sequência de 

medidas repressivas.

A onda de ocupações estudantis que seguiu a “sexta-feira sangrenta” foi inaugurada 

em São Paulo pela ocupação de quatro faculdades logo nos primeiros dias após o episódio. No 

sábado foram ocupadas as faculdades de Filosofia e Economia da USP. Na segunda-feira, dia 

24 de junho, eram ocupadas89 as faculdades de Direito da PUC e da USP (SÃO QUATRO AS 

FACULDADES OCUPADAS, 1968). A rua Maria Antônia, onde se localizava a Faculdade de 

Filosofia da USP, se encontrava bloqueada por barricadas e, nas Arcadas,

[o]s alunos da Faculdade espalharam oleo combustivel em grande quantidade pelos 
corredores e algumas salas da escola. As entradas do predio foram fechadas com 
tijolos  conseguidos  de  um  caminhão  que  passava  em  frente  a  Faculdade,  no 
momento da  tomada do  predio.  O motorista,  que  não sabia  ao  certo  o local  da 
entrega  da  carga,  cedeu  os  tijolos  aos  universitarios,  por  persuasão.  Estes 
imediatamente  bloquearam  as  passagens  que  dão  acesso  ao  interior  da  escola. 
(GOVÊRNO NÃO VAI AGIR NAS ARCADAS, 1968)

Iniciava-se um longo período de ocupação nas Arcadas, 25 dias, marcado por uma 

contínua agitação e debates sobre os rumos do país e a reformulação do ensino universitário.

O espírito do maio de 68 parisiense confluía com a histórica luta pela democratização 

da universidade brasileira — basta nos lembrarmos da greve do ⅓ de 1962 — e transparecia 

no manifesto lançado pelo XI de Agosto logo no primeiro dia de ocupação:

O  primeiro  objetivo  expresso  no  manifesto  daquele  CA é  a  total  reforma  do 
curriculo da escola. “Não queremos — diz o texto — exames semestrais com duas 

88Um artigo interessante que explora os diferentes posicionamentos de veículos de imprensa perante os 
episódios de efervescência estudantil ao longo de 1968 é aquele escrito por Maria Ribeiro do Valle (2008).

89Há divergências nos jornais quanto a data exata do início da ocupação, se dia 24 ou 23 de junho. Uma 
reportagem de 27 de junho, por exemplo, aponta a data como sendo dia 23 de junho (“COMANDO” ACUSA 
AÇÃO SUBVERSIVA, 1968).
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perguntas, salas com 200 alunos, conferencias ao invés de aulas e aulas praticas que 
são apenas teoricas”. Conclui afirmando: “Queremos em fim novas estruturas para o 
ensino nas Arcadas e em todas as Universidades”.  (GOVÊRNO NÃO VAI AGIR 
NAS ARCADAS, 1968)

Os estudantes entrincheirados nas Arcadas, apesar do conservadorismo hegemônico 

no corpo docente, encontraram aliados entre os professores. É assim que logo no segundo dia 

de ocupação, os professores Alberto Moniz da Rocha Barros, Dalmo de Abreu Dallari e José 

Ignacio Botelho de Mesquita visitaram a ocupação, a apoiaram e se dispuseram a encetar um 

diálogo vistas a atender as demandas (DIREITO-USP É VISTORIADA, 1968).

As  ocupações  estudantis,  contudo,  ocorreram  num  ambiente  adverso.  Após  um 

momento inicial de vacilação, na esteira da Passeata dos Cem Mil, o governo Costa e Silva 

enveredou pelo caminho abertamente repressivo.  Se no dia 2 de julho recebia a chamada 

“Comissão Popular dos Cem Mil”, sem qualquer avanço, no dia 5 o ministro Gama e Silva 

“recomendava”  aos  governadores  a  proibição  de  toda  e  qualquer  manifestação  estudantil 

(GOVÊRNO FEDERAL PROIBE PASSEATAS, 1968).

A reação governamental — importante lembrar — não foi mal recebida por uma 

sociedade civil desejosa de ares mais livres do qual uma classe estudantil homogeneizada 

seria a sua vanguarda. Apesar do desgaste do regime desde o golpe90, diversos dos setores 

“revolucionários” que haviam encampado a luta contra o comunismo e o governo Goulart 

ansiavam pelo recrudescimento. O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, em editorial do 

dia 6 denunciava a letargia da “administração da Republica” afirmando que

o país já se vai cansando de presenciar a facilidade com que esses facciosos querem 
a toda a força confundir direitos legitimos [...] com a licenciosidade que se exprime 
pelo  radicalismo  estudantil.  Os  adeptos  deste  […]  apoderam-se  das  nossas 
faculdades, transformando-as em outros tantos postos de comando, de onde irradiam 
as diretivas com que pretendem manter toda a coletividade sob a enervante ameaça 
de  novos  ataques  á  propriedade  particular  e  publica.  (AGRAVA-SE  A CRISE 
NACIONAL, 1968)

O  editorial,  escrito  logo  após  as  instalações  do  jornal  serem  depredadas  por 

manifestação estudantil,  foi  contemplado mais  cedo do que  se poderia  esperar.  Ao pé do 

mesmo estava uma nota esclarecendo que o editorial já se encontrava redigido quando do 

anúncio da proibição de novas passeatas por Gama e Silva.  O editorial  da edição do dia 

seguinte trazia reclamações quanto a demora para a medida tomada por Gama e Silva e já 

ventilava, em tom lamentoso, a necessidade de decretação do estado de sítio em função da 

demora em abafar a agitação dos “jovens universitarios enquadrados por uma ferrea disciplina 

90Para além de amplas camadas dos setores médios, das quais advenho substancial apoio ao golpe de 1964, 
tomarem partido pelo movimento estudantil contra o regime, podemos citar a formação da Frente Ampla ainda 
em 1966, contando com João Goulart, Juscelino Kubitschek e o expoente golpista Carlos Lacerda, em prol da 
redemocratização do país. A Frente Ampla acabou proibida pelo governo Costa e Silva ainda em abril de 1968.
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esquerdista” (PARA ONDE NOS ARRASTARAM, 1968). Logo abaixo deste editorial, temos 

outro texto editorial, voltado especificamente para a USP, sob o título autoexplicatório “Estão 

destruindo  a  USP”  (ESTÃO  DESTRUINDO  A USP,  1968).  Neste,  o  jornal  fazia  uma 

duríssima crítica do movimento estudantil na universidade e suas ocupações.

Se  Gama e  Silva  combatia  a  rebelião  estudantil  desde  o  Ministério  da  Justiça  e 

veículos  como O Estado de  S.  Paulo  desde  as  tribunas  da  imprensa,  o  CCC,  novamente 

demonstrando  seu  caráter  reativo,  engajou-se  no  combate  físico  contra  seus  colegas 

estudantes desde os primeiros dias de ocupação.

Ainda no dia 25 de julho, segundo dia de ocupação das Arcadas, o CCC investiu 

contra seus colegas na Faculdade de Direito e também na Faculdade de Filosofia da USP. 

Como noticiado em O Estado de S. Paulo na edição do dia 26 de julho:

Os estudantes que ocupam a Faculdade de Direito e de Filosofia da USP, afirmaram 
ontem que não se deixarão intimidar pelas tentativas de tomada daqueles prédios por 
elementos  do  movimento  denominado  Comando  de  Caça  aos  Comunistas,  que 
ontem pela madrugada tentaram invadir a Faculdade usando revólveres, mas foram 
repelidos com bombas molotov, pedras e pedaços de madeira.
As 2h30m, um grupo de pessoas não identificadas tentava retomar a Faculdade de 
Direito da USP, no Largo de São Francisco, ao mesmo tempo que outro grupo agia 
na Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia. Os elementos, classificados como 
membros  do  Comando de  Caça  aos  Comunistas  (CCC),  chegaram em 3  carros, 
comandados por um Gálaxie que, segundo os estudantes, era dirigido pelo bacharel, 
Cícero Gubeisse91. (PAULISTAS MANTÊM ESCOLAS OCUPADAS, 1968)

A tentativa fracassada do CCC de expulsar os alunos entrincheirados nas Arcadas e 

outras faculdades foi seguida por diversas outras ao longo mês. No dia 27 de junho já era 

noticiada outra tentativa de invasão das Arcadas  (DIREITO-USP É VISTORIADA, 1968) e 

no dia 2 julho que o grupo rotineiramente atacava a tiros as ocupações  (TARSO DIZ QUE 

NÃO RENUNCIARÁ GOVÊRNO NÃO REPRIMIRÁ PASSEATA, 1968). A imprensa, cabe 

dizer, noticiou diversas dessas tentativas. Os ataques do grupo, contudo, tais como os outros 

noticiados desde 1964, eram noticiados sem grande alarde ou mesmo curiosidade pelo grupo. 

E rapidamente se perdiam em meio a torrente de notícias relativas as mobilizações estudantis 

de meados de 1968. O grupo, apesar desses eventos, permanecia relativamente anônimo.

As investidas  fracassadas  do  CCC contra  as  ocupações  estudantis  encontraram a 

resistência,  vale  lembrar,  de  uma esquerda  estudantil  radicalizada  que se aproximava dos 

incipientes esforços de luta armada. O jornalista Mário Magalhães aponta que “[a]s arcadas 

do largo São Francisco forneceram ao menos onze militantes para a ALN [Ação Libertadora 

91Cícero Alexandre Jorge Gubeissi era estudante das Arcadas, formou-se com a turma n.º 136 sendo sua colação 
de grau realizada no dia 9 de janeiro de 1968. Portanto, Gubeissi não era mais estudante da instituição na 
época da ocupação da faculdade.
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Nacional92]”  (MAGALHÃES, 2012, p. 377). Magalhães aponta os nomes de Aloysio Nunes 

Ferreira  Filho  (presidente  do  XI  de  Agosto  na  gestão  de  1967),  Washington  Adalberto 

Mastrocinque  (conhecido  como Chitão),  Caio  Venâncio  Martins,  Arno  Preis,  Itoby  Alves 

Corrêa Júnior e João Leonardo da Silva Rocha  (MAGALHÃES, 2012, p. 377). No que diz 

respeito aos episódios relativos as ocupações estudantis de meados de 1968, Celso Antunes 

Horta, estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ex-militante da 

ALN, relata:

Em junho de 1968, Arno Preis e João Leonardo da Rocha apoiariam o movimento 
estudantil  de ocupação  do prédio da Faculdade  de Direito,  liderado pelo Centro 
Acadêmico  XI  de  Agosto,  já  como  membros  do  Grupo  Tático  Armado  do 
Agrupamento  Comunista  de  São  Paulo,  primeira  denominação  da  organização 
comandada por Carlos Marighella. A memória dos participantes indica que ambos se 
colocaram à disposição para fazer o enfrentamento armado, se fosse necessário, ao 
agrupamento paramilitar Comando de Caça aos Comunistas, também enraizado na 
base  daquela  faculdade,  cujos  membros  ameaçavam  o  movimento  em  curso 
(HORTA apud DIAS; PAVANI, 2021, p. 31).

O CCC saiu  do  anonimato  em  julho,  durante  os  combates  contra  as  ocupações 

estudantis. Não saiu do anonimato, entretanto, por causa desses enfrentamentos, mas devido a 

outra ação que destoaria bastante daquelas promovidas pelo grupo. Nos referimos ao famoso 

ataque à peça de teatro Roda Viva, ocorrido em 18 de julho.

O episódio normalmente é abordado de forma isolada, sem se atentar para o fato que 

o  mesmo  foi  realizado  num mês  de  mobilização  contínua  do  CCC contra  as  ocupações 

estudantis.  Clarissa  Brasil,  por  exemplo,  não  menciona  as  ocupações  estudantis  (e  o 

engajamento do grupo) em sua dissertação sobre o CCC (BRASIL, 2010). Gustavo Lopes, 

embora mencione o confronto com as ocupações, não relaciona esses eventos (LOPES, 2014). 

O fato, é claro, não passou desapercebido pelos estudantes que vivenciaram a ocupação das 

Arcadas  sob constante  ameaça  do  grupo.  O atentado  contra  a  peça  de  teatro  ocorreu  no 

mesmo dia em que se encerrava a ocupação na Faculdade de Direito.

A ocupação  nas  Arcadas  se  encerrara  com  a  tomada  da  faculdade  pelas  forças 

policiais  às  3:45  da  madrugada  de  18  de  julho  (RETOMADAS  SEM  VIOLÊNCIA AS 

ARCADAS, 1968). Marco Aurélio Ribeiro, presidente do XI de Agosto, ao ser questionado 

sobre os danos patrimoniais na faculdade, respondeu: “As coisas que quebramos, algumas 

cadeiras, foi acidentalmente, ao fazer as barricadas para nos proteger do Comando de Caça 

92A Ação Libertadora Nacional foi um dos principais grupos da esquerda armada brasileira. Tinha como 
lideranças nomes como Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e Virgílio Gomes da Silva, dissidentes do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). A organização criada em 1968 foi alvo de dura repressão da ditadura, 
sendo Carlos Marighella morto em novembro de 1969. Em 1971, o grupo, profundamente atingido, entrou em 
fase de desagregação (ABREU, 2010).
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aos Comunistas, que nos ameaçou inúmeras vêzes e que ontem espancou atôres no Teatro 

Rute Escobar” (FACULDADE SOFRE DANOS DE NCR$ 200 MIL, 1968). 

A comoção pública que seria gerada por uma agressão a uma peça teatral que vinha 

causando bastante repercussão certamente era algo previsível. A verdade é que o CCC já havia 

optado por  tornar-se publicamente  conhecido ainda  no começo das  hostilidades  contra  as 

ocupações  estudantis.  O  grupo,  ainda  em  26  de  junho,  poucos  dias  após  o  início  das 

ocupações,  anunciou  publicamente  o  combate  que  daria  aos  ocupantes  das  Arcadas.  O 

manifesto foi noticiado por O Estado de S. Paulo:

“As  recentes  manifestações  estudantis,  pretensamente  reivindicatorias,  são,  na 
verdade, produto de um esquema nacional de subversão, o qual se subordina a um 
plano de rebelião mundial contra a democracia. Assim começou na França, na Italia, 
no Uruguai e agora ferve no Brasil” — afirma um manifesto entregue á imprensa 
por  um  militar,  ontem,  no  Quartel-General  do  II  Exercito,  sem  assinatura,  mas 
identificado como sendo do Comando Revolucionario Estudantil de 31 de Março, do 
Comando de Caça aos Comunistas e do Partido Universitario de Arregimentação 
(Arcadas).
Após denunciar as “falsas lideranças estudantis, divididas em São Paulo em dois 
farrapos da falecida UEE, uma a soldo de Moscou (José Dirceu) e outra a soldo de 
Pequim (Catarina Meloni)” diz o manifesto: “Querem os comunistas que o governo 
nacionalista do presidente Costa e Silva faça em um dia o que eles não fizeram em 
33 anos, quando a calhorda vermelha afundou a pátria numa longa noite de ditadura 
e anarquia.  A revolução nacionalista e democratica de 31 de março veio por um 
ponto final na baderna, levando o País a nova era de prosperidade e justiça social”.

O QUE QUEREM

“O presidente abriu o dialogo. Embora os comunistas peçam reformas e dialogo, nos 
ultimos  manifestos  da  finada  UEE  recusam  qualquer  contato  com  o  governo, 
alegando que qualquer reforma é inviavel dentro do atual regime. Querem destruí-lo, 
vender seu próprio País a potencias estrangeiras e destruir a liberdade, a familia e 
fragmentar a nação em um mar de sangue.  Pedem democracia e  propugnam um 
regime de exceção e sanguinario. Fica bem demonstrada a má fé desses canalhas; 
pedem reformas e depois vêm a publico dizer que não as querem”.
O manifesto  lembra  a  ocupação  da  Faculdade  de  Direito  da  USP,  no  dia  23,  e 
adverte: “A Academia do Largo de São Francisco, berço de Herois, será também a 
sepultura dos covardes, os comunistas lá entrincheirados, com armas e explosivos 
para golpear a  Nação. Vamos á luta,  colocar um ponto final  nesta palhaçada. A’ 
insídia vermelha, responderemos com a resistencia democratica.  A violencia será 
respondida  com a  violencia  da  Patria  indignada e  estremecida”.  (“COMANDO” 
ACUSA AÇÃO SUBVERSIVA, 1968)

O  manifesto,  embora  virulento,  pouca  repercussão  causou  no  debate  público.  O 

ataque à peça Roda Viva — realizado três semanas após a publicação do texto e sete dias após 

reunião do Conselho de Segurança Nacional em que o país especulava sobre a decretação do 

Estado de Sítio  (HOJE A DECISÃO FINAL SÔBRE O SÍTIO: AGORA OU DENTRO DE 

SEMANAS, 1968) — se provou um manifesto muito mais incisivo. A imprensa, que por anos 

minimizara ou mesmo fora conivente com as violências perpetradas pelo grupo no espaço 
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universitário  — descritas,  por  vezes,  como manifestações  de estudantes  “democratas” —, 

finalmente lhe deu atenção. O grupo alcançava fama nacional.

A peça Roda Viva foi escrita por Chico Buarque em 1967 e versa sobre o mundo do 

show  business,  em que o próprio autor estava se inserindo93.  Nela é contada a história da 

ascensão e queda de Benedito Silva, um artista da periferia que para se transformar em ídolo 

nacional, segue as exigências do mercado e assume a identidade do americanizado Ben Silver. 

Sua carreira é redirecionada de acordo com os índices de popularidade, o que acabaria por lhe 

transformar ainda no brasileiríssimo cantor Benedito Lampião, antes de ser descartado pela 

indústria musical (que lhe substitui por sua própria esposa, igualmente transformada).

O texto da peça em si não tinha fortes tons políticos. Em boa medida, a polêmica da 

peça  foi  suscitada  pela  montagem  realizada  pelo  diretor  Zé  Celso  (José  Celso  Martinez 

Correa). Chico Buarque, no documentário “Chico Buarque: Bastidores”, comenta a grande 

liberdade que o diretor teve na montagem da peça:

Certa vez, quando fui interrogado por um general, ele me perguntou “Roda Viva não 
é uma peça comunista?” Eu disse:  “não, não é comunista” … “Mas você não é 
comunista?” “Não, não sou comunista”, “Mas então por que é que tinha um soldado 
defecando no capacete militar?” Eu pensei comigo: casseta... (risos), essa peça, lá 
em São Paulo,  eles  mudaram muita coisa … (OLIVEIRA,  2005 apud BRASIL, 
2010, p. 63)

Zé Celso montou a obra nos marcos do Teatro Novo, que se inspirava no Cinema 

Novo e sua forte preocupação social. A peça, nos marcos de um “teatro de agressão”, buscava 

chocar os espectadores, incluindo cenas eróticas entre a Virgem Maria e Jesus, a utilização de 

um capacete militar como penico, a pergunta “Você já matou seu comunista hoje?” lançada ao 

público e, ao final da peça, o fígado crú de um boi, representando o fígado de Benedito Silva, 

era dilacerado pelos atores (BRASIL, 2010, p. 61–62).

O escândalo e o sucesso foram imediatos. A peça estreara em janeiro de 1968 no Rio 

de Janeiro, e, após o sucesso em terras cariocas, estreou em 17 de maio (“RODA VIVA” NO 

TEATRO GALPÃO, 1968),  na cidade de São Paulo,  a segunda temporada — que ficaria 

marcada na história pelo atentado. O sucesso da peça a tornou visada pelo CCC. Nas palavras 

de Flaquer, “(a) peça era uma droga”, mas “fazia sucesso e isso nos interessava” (GIRON, 

1993b).

Raul Careca justifica o ataque da seguinte maneira:

Sim, resolvemos baixar  o  cacete na turma do Roda Viva.  (...)  Por  que  foi  feito 
aquilo? Ora, eles estavam querendo nos ridicularizar. A peça tinha um ator fazendo 

93Chico Buarque acabara de alcançar um novo patamar em sua projeção nacional ao vencer o II Festival de 
Música Popular Brasileira da TV Record em 1966 com a música “A banda”. No ano seguinte, participou do 
filme “Garota de Ipanema” de Leon Hirszman.
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xixi  num  capacete  militar.  Ridicularizava  a  família  e  a  platéia,  chamando  todo 
mundo de “burguês que precisava tirar a bunda da cadeira”. Depois, convidavam: 
“Suba ao palco e venha fazer a revolução conosco”. Assistimos à peça e decidimos 
fazer uma ação relâmpago. (LIMA, 2000)

Raul Careca não estava só, se a ação do CCC causou grande comoção pública, não 

faltaram críticas violentas à peça, antes e depois do ataque em São Paulo. Sérgio Augusto,  

jornalista e escritor que começou sua carreira como crítico de cinema no lacerdista Tribuna da 

Imprensa em 1960, na época do atentado tinha 26 anos. O escritor fez oportuno artigo em 

1993 lembrando da violenta comoção que a peça causou em setores conservadores. Sérgio 

Augusto escreve:

Foi um escândalo, desde a primeira récita, em janeiro de 1968 […].
“Chocante!”,  protestaram  muitas  senhoras  e  outros  tantos  senhores.  Eu  também 
achei  chocante  (e  era  mesmo  para  chocar),  mas  não  saí  no  meio  nem  pedi 
providências  à  censura.  Outros  pediram,  alegando  ser  o  espetáculo  obsceno, 
libertino e coisas piores. Hoje talvez não fosse mais proibido para menores de 18 
anos […].
Com os mesmos intérpretes da montagem carioca, mais Marilia Pêra, “Roda Viva” 
estreou em São Paulo no cabalístico mês de  maio.  As vozes das  trevas  logo se 
fizeram ouvir, nos mais variados púlpitos. Com especial retumbância na Assembléia 
Legislativa,  onde o deputado Wadih Helu apresentou uma moção pedindo maior 
rigor  da  censura.  Para  ele,  “Roda  Viva”  era  “uma  verdadeira  afronta  à  nossa 
sociedade  e  à  nossa  família”.  O  então  primeiro  vice-presidente  da  Assembléia,  
Aurélio Campos, que havia sido ator de teatro, assumiu idêntico tom inquisitorial:
“Aquilo que vi e ouvi em ‘Roda Viva’ não pode em nenhuma parte do mundo, nem 
na selva africana, ser chamado de arte. Aquilo é ofensa, aquilo é despudor, aquilo é 
destruir uma família na sua moral, amolecer uma nação. Aquilo que lá está é um 
bordel, não um palco”.
Outro deputado, Mantelli Neto, chegou a enviar ofício ao então governador Abreu 
Sodré solicitando “a suspensão de subvenções aos teatros que na capital e no interior 
do Estado vêm expondo imoralidades”. Nem mesmo na TV Record, da qual Chico 
Buarque era contratado, a peça foi poupada, A rádio Jovem Pan também jogou lenha 
na fogueira. No programa “Dois Pesos e Duas Medidas”, Randal Juliano — mais 
tarde  apontado  por  Caetano  Veloso  como  dedo-duro  —  exortou  os  pais  a  não 
deixarem  suas  filhas  ver  o  espetáculo.  Até  Oswaldo  Sargentelli,  que  na  época 
aparecia no “Jornal da Jovem Pan”, riscou o seu fósforo.
Pensando  bem,  a  tropa  de  choque  do  CCC  não  agiu  inteiramente  sozinha. 
(AUGUSTO, 1993)

Sergio Augusto, portanto, ajuda-nos a desmistificar a compreensão do CCC como um 

corpo  estranho  que  ataca  a  cultura  e  a  sociedade  brasileira  ao  trazer  com  eloquência  a 

incômoda observação de que “a tropa de choque do CCC não agiu inteiramente sozinha” 

(AUGUSTO, 1993). As intervenções de políticos elencadas pelo escritor foram proferidas em 

sessão  da  Assembleia  Legislativa  de  14  de  junho  (PARLAMENTARES  APÓIAM 

“ESTADO”, 1968). Aproximadamente um mês antes do ataque. A referida sessão demonstra 

que  a  celeuma  causada  por  Roda  Viva  em  São  Paulo  foi  enorme.  Nesta  sessão  foram 

proferidas manifestações de solidariedade ao jornal O Estado de S. Paulo devido à decisão de 

artistas de devolverem prêmios concedidos pelo jornal. Isso pois O Estado de S. Paulo prestou 
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apoio editorial a políticos como Aurélio Campos e redobrou os gritos por censura. Afirma o 

editorial de 11 de junho:

Como é inegável a influencia do teatro não só na educação artística do povo, mas 
também no aprimoramento dos seus costumes, deve-se concluir igualmente que o 
mau teatro exerce função negativa, e demolidora mesmo, em ambos os domínios. 
Assim, tanto quanto é desejavel o estimulo, pelos poderes publicos, das atividades 
teatrais dignas desse nome, é indispensável que os mesmos poderes publicos não 
hesitem na adoção de medidas contra os que, movidos por torpes intenções, por aí 
vivem a deturpar e a envilecer a nobre arte. (A CENSURA E O TEATRO, 1968)

Cabe lembrar que os ataques protagonizados por pessoas e veículos conservadores se 

davam no contexto das mobilizações estudantis e que, assim como para os rapazes do CCC, o 

“teatro  de  agressão”  era  por  eles  visto  de  forma  vinculada  à  esquerda  e  à  efervescência 

estudantil. Em participação na Assembleia Legislativa na véspera da “sexta-feira sangrenta”, o 

deputado Wadih Helu (ARENA) argumentava que Chico Buarque “foi envolvido por aqueles 

que sempre se aproveitam das oportunidades e das pessoas para fazer o jogo deles, os festivos, 

os  esquerdinhas”  e,  referindo-se  aos  estudantes  que  protestavam  à  frente  da  Assembleia 

Legislativa,  colocou:  “Talvez  eles  tenham  aprendido  esses  palavrões  no  teatro” 

(ASSEMBLÉIA VÊ CENSURA, 1968). Wadih Helu encerrava apelando para que o ministro 

Gama e Silva, íntimo dos rapazes do CCC, tomasse medidas para censurar a peça:

O  nosso  objetivo  é  um  grito  de  alerta  ao  ministro  da  Justiça,  a  quem  está 
subordinada a censura. [...] Cabe-lhe exigir que a censura seja um instrumento e que 
os censores ajam sem exorbitância. Não somos contra o teatro. Somos a favor do 
teatro. Entretanto — prosseguiu — agora não se dá ás peças uma mensagem sadia, 
de afirmação de um povo. (ASSEMBLÉIA VÊ CENSURA, 1968)

A censura contra a peça Roda Viva tardaria meses em ocorrer, apenas em outubro, 

mas o CCC agiu antes para evitar que, nas palavras de Wadih Helu, “o teatro hoje em São 

Paulo e no Brasil se valha do escandalo, da imoralidade, da depravação para enganar aqueles 

que são levados por uma propaganda mentirosa” (ASSEMBLÉIA VÊ CENSURA, 1968).

Na noite de 18 de julho de 1968, após as duas horas e meia de encenação da peça 

Roda  Viva,  o  Comando  de  Caça  aos  Comunistas  protagonizou  a  sua  mais  famosa  ação. 

Faltavam poucos minutos  para  a  meia-noite,  haviam-se passado 20 horas  desde  que seus 

colegas  universitários  foram  desalojados  das  Arcadas  pela  polícia.  Foram  apenas  alguns 

minutos,  mas  o  bastante  para  deixar  um  rastro  de  destruição  e  diversos  atores  feridos. 

Conforme descrição do Jornal do Brasil:

O espetáculo de quinta-feira já havia terminado quando mais ou menos 20 pessoas 
começaram a depredar tudo, gritando que eram do CCC — Comando de Caça aos 
Comunistas — e que não admitiam obscenidades no teatro.  O público retirou-se 
precipitadamente,  enquanto os agressores  iam para os camarins  dos atôres,  onde 
quebraram também o que encontraram e, armados de revólveres, cassetetes, sôco 
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inglês  e  martelos,  espancaram o  elenco  da  peça,  despindo  as  atrizes  e  fazendo 
Marília Pêra e Rodrigo Santiago, também despidos, irem para a rua.  (ARTISTAS 
QUEREM PROCESSAR ABREU SODRÉ PELA AGRESSÃO AO ELENCO DE 
“RODA VIVA”, 1968)

O relato  da  atriz  Marília  Pêra,  publicado  em agosto  daquele  ano  na  revista  “O 

Cruzeiro”, nos dá um vislumbre da ação:

Marília Pêra: “… quando abri a porta, vi uns rapazes correndo em direção ao meu 
camarim. Nisso, Margot apareceu e tratamos de trancar a porta. Do lado de fora 
começaram  a  bater  e  a  gritar  para  que  abríssemos.  Quando  ela  foi  arrombada, 
pularam como loucos em cima da gente. Tiraram tôdas as nossas roupas e, enquanto 
apertavam nosso corpo, gritavam: - Isso é que é revolução, isso é que é revolução … 
Depois, nua como estava, foram me batendo com cassetetes em direção à rua …” 
(MONTANDON, 1968, p. 26)

Os dirigentes teatrais ficaram indignados com a atuação da polícia na ocasião. Os 

colegas  de profissão de Raul  Careca  — que conforme ele  mesmo afirma (LIMA, 2000), 

participou  da  ação  —  obviamente  tinham  sido  coniventes  com  os  atacantes.  Conforme 

noticiado pela Folha de S. Paulo:

Os agressores, após a depredação e a violência, debandaram e fugiram numa perua 
Kombi e num sedan Volkswagen beje claro, mas alguns atores conseguiram deter 
três  desses  elementos.  Um primeiramente,  que foi  entregue a policiais  da Radio 
Patrulha, que o deixaram escapar. Outros dois que foram levados pessoalmente por 
atores e um de seus advogados ao DOPS. Um deles foi identificado como advogado 
formado no Mackenzie:  Flavio Ercole.  O outro como estudante de Economia do 
Mackenzie, que seria tambem sargento do Exercito segundo foi dito na Assembléia 
realizada  logo  após  no  teatro  Ruth  Escobar.  (INVADIDO  E  DEPREDADO  O 
TEATRO GALPÃO, 1968)

Mesmo com a apreensão de alguns dos agressores, ninguém foi punido pelo ataque. 

Se a impunidade continuaria sendo a regra para as ações do CCC, o relativo anonimato da 

sigla e a indiferença midiática para com suas vítimas não se manteria. Ainda na madrugada do 

dia 19 de julho, cerca de oitenta artistas se dirigiram para a casa do governador Abreu Sodré 

para exigir providências. Para além de pressão sobre as autoridades públicas, protestos foram 

organizados pelo país.  No dia  24 de julho,  por exemplo,  ocorreu um protesto no Rio de 

Janeiro com cerca de 500 atores cuja “finalidade […] era ‘comunicar ao povo’ a invasão do 

Teatro Rute Escobar, em São Paulo, onde elementos do Comando de Caça ao Comunismo 

(CCC) agrediram artistas […] da peça Roda Viva” (PROTESTO REÚNE 500 ATÔRES NA 

ESCADARIA DO MUNICIPAL, 1968, p. 500).

Flaquer, em entrevista para a Folha de S. Paulo em 1993, afirma com orgulho: “Foi a 

maior ação do CCC”. O diretor da peça, Zé Celso, em tom hiperbólico, diz: “O CCC venceu. 

Uma geração inteira do teatro foi tragada” (GIRON, 1993b). Exageros à parte, não se deve 

subestimar o impacto da agressão no meio artístico. O ator Antônio Pedro, ao comentar a 



205

retirada da peça de cartaz após nova violência contra o grupo em outubro, coloca o efeito 

negativo da agressão sobre o teatro: “O público passou a fazer a segurança e a platéia que 

queríamos atingir não vinha mais” (GIRON, 1993a).

De  fato,  desde  os  primeiros  instantes  após  a  agressão,  ficou  claro  aos  artistas 

agredidos que não poderiam contar com a polícia para proteção. Como noticiava a Folha de S. 

Paulo logo após o ataque:

Os dirigentes  teatrais  afirmavam que “o general  Silvio Correia de Andrade sabe 
mandar  agentes  para  prender o contra-regra quando este  distribuia  folhetos,  mas 
num caso destes, pactua com esses fascistas". "Temos que organizar nosso proprio 
esquema de segurança porque a Policia é incapaz de nos proteger”. (INVADIDO E 
DEPREDADO O TEATRO GALPÃO, 1968)

Esse clima de tensão, o sentimento de exposição e o engajamento do público e dos 

atores para garantir a segurança da vida teatral afetou inclusive Jô Soares. Relembrando-se do 

caso, Jô Soares declarou:

"Quando  ela  [Marília  Pêra]  estava  fazendo  o  espetáculo  Roda  Viva,  entraram e 
bateram nos atores, deram porrada nos atores. Armados, gente armada!"
"Aí  fez-se  uma  reunião  da  classe  para  separar  algumas  pessoas  para  fazer  a 
segurança do teatro.  Pelo menos pra avisar quando chega alguém, fica vendo de 
longe. Me lembro que o Plínio Marcos e eu fomos escolhidos pra fazer a segurança 
do Teatro Oficina. Cada um pegou um pedaço de pau e ficou na rua atrás do Oficina, 
que tinha uma visão da porta. De repente o Plínio falou pra mim: 'Se a gente ver  
pessoal do CCC […] chegando, de arma na mão, a gente com esse pedaço de pau, 
vai enfrentar'? Eu falei: 'Eu vou correr'. Ele falou: 'Eu vou atrás'", relembrou. (“NÃO 
É POSSÍVEL QUE SE ACREDITE QUE DITADURA É  SOLUÇÃO”,  DIZ  JÔ 
SOARES, 2018)

Para  além  do  grande  impacto  no  meio  artístico,  ocorreu  uma  ampla  cobertura 

midiática. As efêmeras notas sobre o CCC deram lugar a reportagens de diversas páginas. Os 

ataques do grupo, que no passado foram noticiados simplesmente como confrontos estudantis 

pelos jornais conservadores — ainda que tivessem por alvo também autoridades do governo 

Goulart  —,  passaram  a  ser  considerados  atentados  e  seus  autores  —  entre  os  quais, 

sabidamente,  se encontravam indivíduos como o policial  Raul Careca — deixaram de ser 

simplesmente  chamados  de  estudantes,  por  vezes  “estudantes  democratas”,  para  serem 

chamados de extremistas e mesmo terroristas. O ataque dirigido a uma peça teatral, polêmica, 

mas famosa, ofendia a sensibilidade ou, no mínimo, demandava o imediato rechaço por parte 

de  atores  políticos  e  veículos  midiáticos  que  possuíssem  qualquer  pretensão  de  adesão 

minimamente credível ao discurso liberal  democrático.  Ao contrário de episódios como o 

metralhamento  da  UNE  em  1962  —  que,  como  abordamos,  longe  de  desencadear  uma 

campanha inequívoca de solidariedade, assistiu a diversas lideranças políticas e veículos de 

imprensa  conservadores  acusarem a  vítima  de  farsa  e  maquinação política  — não  foram 
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levantadas  dúvidas  sérias  sobre o episódio  tratar-se  de  uma ação de grupo extremista  de 

direita.

Um exemplo da repercussão midiática que seguiu o ataque à peça Roda Viva e que 

finalmente tornou o CCC conhecido do público brasileiro é a reportagem “Terror cultural em 

São  Paulo:  o  CCC  ataca  à  meia-noite”  (MONTANDON,  1968),  publicada  na  revista  O 

Cruzeiro  na  edição  de  3  de  agosto.  A  revista  semanal  ilustrada  fundada  por  Assis 

Chateaubriand estampava a violência da ação em uma matéria com abundância de imagens.

Figura 4: Reportagem “Terror cultural em São Paulo: o CCC ataca à meia-noite” publicada na 
revista O Cruzeiro em agosto de 1968.

Fonte: (MONTANDON, 1968).

A cobertura midiática, entretanto, ao passo que reconheceu o caráter extremista do 

grupo, mesmo terrorista, o apartou do seio das forças conservadoras e do esforço comum no 

qual  participara  nos  anos  anteriores.  Seu  passado,  desde  seu  surgimento  em  1963,  foi 

abordado de forma superficial e descontextualizada. Laços inconvenientes eram deixados de 

lado. O grupo entraria para a história como um produto do tempo de 1968, um precursor do 

terrorismo  de  Estado  que  se  seguiria  ao  AI-5,  e  não  da  “mobilização  geral  contra  o 

comunismo” levada a cabo no governo Goulart por um amplo leque de forças conservadoras. 

Uma  herança  que  atravessou  as  disputas  narrativas  dos  anos  1960  e  se  gravou  na 

historiografia.
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A reportagem “CCC ou o Comando do Terror” (MEDEIROS, 1968), publicada em 

novembro  de  1968  na  revista  O  Cruzeiro,  causou  imensa  repercussão  ao  trazer  uma 

questionada lista  de membros do grupo.  De fato,  indivíduos que  futuramente  assumiriam 

serem membros do CCC como Flaquer, Raul Careca e Scatena constam na lista, mas diversas 

pessoas  listadas  sempre  negaram e  nunca  se  comprovou  seus  vínculos  com  o  grupo.  O 

conservador Boris Casoy94, por exemplo, sempre negou ter sido membro do CCC, no que é 

respaldado por Scatena (SCATENA, 2014, p. 143). De qualquer maneira, cabe dizer que a 

referida  matéria  alcançou  imensa  repercussão  — a  edição  esgotou  nas  bancas  (BRASIL, 

2010, p. 75) e seria usada mesmo como justificativa para a abertura de um inefetivo relatório 

de sindicância sobre o grupo (FERNANDO PIZA E OUTROS, 19--) — e contribuiu para 

fixar certa imagem do CCC. Se pessoas como Boris Casoy até  hoje são lembradas pelos 

supostos vínculos com o CCC, essa reportagem teve papel decisivo. A reportagem, para além 

do sensacionalismo,  contribuiu  para  destacar  o  CCC de  sua  inserção  social  e  política  ao 

analisar o “comando do terror” fazendo referências a Hitler e descrevendo diversos de seus 

supostos integrantes como pessoas portadores de psicopatias. Destacava-se os indivíduos que 

tornaram a  sigla  célebre  de  seu  seio  social  e  político  e  construía-se  um mito  político,  o 

“comando do terror”, como uma entidade que mais além de questões políticas, se apresenta 

como um fator de desagregação social.

O CCC, vale lembrar, não apenas indignou e amedrontou mas também inspirou. Em 

nossa pesquisa, constatamos que é apenas a partir do episódio do ataque à peça Roda Viva, 

quando a ampla repercussão na imprensa transformou a sigla no ícone midiático do terrorismo 

político, que assistimos ao espocar de eventos atribuídos à sigla pelo país afora. A sigla CCC 

começa a aparecer em locais bem distantes da cidade de São Paulo. 

Ainda  em  16  de  agosto  de  1968,  o  Jornal  do  Brasil  noticiava  desde  seu 

correspondente em Fortaleza que o “Deputado [cearense] Mossiair Cordeiro Leite (MDB) foi 

obrigado a esconder-se após denunciar, da tribuna da Assembléia Legislativa, a criação de um 

comando de caças aos comunistas — CCC — e receber sérias ameaças [...]”.  Segundo o 

deputado, “a organização radical de direita foi fundado em reunião na casa de rico industrial, 

no bairro de Aldeota,  e seus planos incluem terrorismo psicológico e até a eliminação de 

algumas  pessoas  acusadas  de  adesão  ao  comunismo”  (DEPUTADO  CEARENSE  FOGE 

APÓS  DENUNCIAR  CRIAÇÃO  DE  ORGÃO  RADICAL  DE  DIREITA,  1968).  Três 

94A acusação de vínculos de Casoy com o CCC foi reavivada por Paulo Henrique Amorim e lhe rendeu um 
processo por parte de Boris Casoy na qual Amorim teve de retratar-se (AMORIM, 2010);
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semanas mais tarde, José Genoíno Neto95, a época presidente de um Diretório Central dos 

Estudantes, denunciou ataque do CCC à Faculdade de Filosofia estadual de Fortaleza:

Segundo informou […] o presidente do DCE, grupos do Comando de Caça aos 
Comunistas  foram  repelidos  a  bala  pelos  estudantes  quando  tentaram  invadir  e 
pichar a escola, isso após jogarem o automóvel sôbre os universitários que estavam 
na  estrada  do aeroporto,  onde fica  a  escola,  parando carros  para  cobrar  pedágio 
(POLICIAIS DO DOPS INVADEM FACULDADE DO CEARÁ, 1968).

Em fins de outubro, é noticiado a criação de um CCC em Maceió, Alagoas. O Jornal 

do Brasil noticia em sua edição de 22 de outubro: “O Comando de Caça aos Comunistas em 

Alagoas  deu início ontem às suas atividades,  quando 10 elementos,  armados de porretes, 

invadiram a Faculdade de Filosofia, destruíram cartazes, picharam suas dependências com a 

sigla  que  identifica  o  seu  movimento”  (INVASÃO  DA FILOSOFIA FOI  INÍCIO  DO 

COMANDO DE CAÇA AOS COMUNISTAS EM MACEIÓ, 1968).

Ainda no final de outubro, a sigla era motivo de alvoroço e indignação no estado de 

Pernambuco. No dia 24 de outubro, deputados “condenaram […] na Assembléia Legislativa a 

atividade contemplativa do Govêrno ante os atos da minoria radical do CCC e exigiram uma 

ação rigorosa […] para reprimir terrorismo que vem depredando escolas, pichando prédios e 

fazendo ameaças por telefone”. No mesmo dia, a casa de Dom Hélder Câmara, arcebispo de 

Olinda e Recife, havia sido alvo de ataque: “O Comando de Caças aos Comunistas — CCC 

— voltou  a  atacar  […]  a  casa  do  Arcebispo  de  Olinda  e  Recife,  padre  Hélder  Câmara, 

metralhando as paredes e portas, de casa, dois dias depois de as mesmas terem sido pichadas” 

(CCC METRALHA A RESIDÊNCIA DE D. HÉLDER, 1968). Sete meses mais tarde, já sob 

vigência do AI-5, ocorreria em Pernambuco o ato mais brutal vinculado à sigla. O sequestro, 

tortura  e  assassinato  do  padre  Antônio  Henrique  Pereira  Neto,  auxiliar  de  Dom  Hélder 

Câmara, ocorrido em 26 de maio de 196996.

Flaquer e companhia inspiraram ainda outro ataque contra a peça Roda Viva. Dessa 

vez na distante capital gaúcha. A peça estreara em Porto Alegre no dia 3 de outubro e deveria 

permanecer em cartaz por 27 dias. Tal qual em São Paulo, a peça atraiu críticas violentas, 

inclusive na imprensa. O jornal Correio do Povo, o maior de Porto Alegre na época, condenou 

a  peça  “pela  absoluta  falta  de  conteúdo  artístico  do  espetáculo  e  pelo  teor  altamente 

pornográfico que apresentava”  (“RODA VIVA” PROIBIDA PELA CENSURA FEDERAL 

apud BRASIL, 2010, p. 66). Na primeira apresentação, correram pelo público panfletos como 

95Militante histórico do PCdoB, participou da Guerrilha do Araguaia, e fundou o Partido dos Trabalhadores 
(onde milita atualmente).

96Para mais informações sobre esse caso, conferir a dissertação de mestrado de Diogo Arruda Carneiro da Cunha 
(2007) dedicada ao assassinato do padre Antônio Henrique Pereira Neto.
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“Gaúcho! Ergue-te contra aquêles que, vindos de fora, nada mais desejam senão violentar a 

tua família e tuas tradições cristãs, destruindo-as” e “Hoje preservaremos as instalações do 

teatro  e  a  integridade  física  da  platéia  e  dos  atôres.  Amanha,  não!”  (AS  CENAS  DA 

VIOLÊNCIA,  1968,  p.  20).  Na manhã de  4  de  outubro,  sexta-feira,  o  teatro  Leopoldina 

amanheceu com pichações: “comunistas”, “fora os agitadores” e “abaixo a pornografia” (AS 

CENAS  DA VIOLÊNCIA,  1968,  p.  20).  Pela  tarde,  o  Departamento  de  Justiça  Federal 

distribuiu  portaria  proibindo  a  encenação  da  peça  em  todo  o  território  nacional  com  o 

argumento que a peça encenada em Porto Alegre possuía texto diferente daquele liberado pela 

censura. Com a proibição, o elenco decidiu retornar para São Paulo no dia seguinte, sábado, 5 

de outubro. De noite, após acertarem os trâmites da volta na rodoviária, quando se dirigiam 

para o hotel, foram interceptados por cerca de trinta homens. O elenco foi alvo de bárbara 

agressão e dois de seus integrantes, o casal Elizabeth Gasper e Zelão, foram raptados. Os 

sequestradores os levaram de carro para as imediações de Porto Alegre, sempre realizando 

ameaças, e após os ameaçarem de nova agressão em caso de reapresentação em Porto Alegre, 

os abandonaram em lugar ermo. O casal teve de caminhar por duas horas e tomar uma carona 

para  retornar  à  capital  gaúcha  (AS CENAS DA VIOLÊNCIA,  1968,  p.  20–22).  A peça 

deixaria de ser encenada.

Paralelamente ao crescimento de atos da extrema-direita97,  o segundo semestre de 

1968 assistiu a um endurecimento das medidas repressivas tomadas pelo regime. A proibição 

de  novas  manifestações  por  Gama  e  Silva  em  5  de  julho,  dia  seguinte  à  Passeata  dos 

Cinquenta Mil no Rio de Janeiro — a última passeata estudantil massiva—, foi seguida por 

derrotas  importantes  para  o  movimento  estudantil.  Em  3  de  agosto  foi  preso  Vladimir 

Palmeira,  principal  líder  estudantil  do  Rio  de  Janeiro.  No  dia  29  do  mesmo  mês  a 

Universidade de Brasília sofria violenta invasão pelas forças policiais. Finalmente, no dia 3 de 

outubro, perante forças policiais omissas, era incendiada a Faculdade de Filosofia da USP — 

um dos bastiões da esquerda estudantil paulista — no rastro de uma batalha campal na rua 

Maria Antônia.

A famosa batalha da rua Maria Antônia é o último grande evento do qual o grupo 

liderado por Flaquer  tomou parte.  Esta,  diferentemente da agressão à peça Roda Viva,  se 

assemelha mais as escaramuças estudantis em que o grupo se envolvera no passado, porém 

com as dimensões próprias da agitação estudantil do ano de 1968. O conflitou teve início no 

97O livro de Flavio Deckes (1985) faz um levantamento na imprensa dos ataques atribuídos à organizações como 
o CCC.
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dia  2 de outubro e  apenas  se  encerrou no dia  seguinte,  tendo como saldo o incêndio da 

Faculdade de Filosofia da USP e o assassinato do estudante José Carlos Guimarães.

Flaquer tem alguma razão em reclamar da excessiva projeção que o CCC ganhou por 

sua participação no conflito. Em entrevista ao O Estado de S. Paulo em 1988, o comandante 

do CCC coloca:

Até hoje o que foi contado sobre isso é pura mentira, pura balela. Eu vou dizer por  
que  conheço  por  dentro  essa  história.  Primeiro,  o  CCC  não  teve  participação 
nenhuma.  Foi  um movimento espontâneo de defesa do Mackenzie.  Aconteceu  o 
seguinte:  a  rua  Maria  Antônia  estava  fechada,  o  pessoal  do  Mackenzie  estava 
irritado com o pedágio, porque não podia passar. Destruíram o pedágio, ergueram 
outro e tentaram invadir o Mackenzie. A garotada da química revidou, apanhou, tapa 
de gente que sabia bater. Ex-mackenzistas foram pra lá. Tinha diversos elementos do 
CCC. A polícia não tava lá. Daí comeu bala dos dois lados. Tiroteio mesmo, não foi 
rojão não! (ARAÚJO, 1988)

O que Flaquer ressalta é que membros do CCC tomaram parte do conflito, mas um 

conflito que não fora previamente planejado e que contou com a participação de centenas de 

pessoas de ambos os lados, sendo os membros do CCC apenas fração dos envolvidos. No 

mesmo sentido, Scatena afirma: “Começaram a briga, e o CCC entrou no meio” (SCATENA, 

2014, p. 141).

A Faculdade  de  Filosofia  da  USP,  uma  das  principais  referência  do  movimento 

estudantil  de  esquerda,  e  a  Universidade  Mackenzie,  de  forte  presença  conservadora, 

situavam-se frente a frente na rua Maria Antônia. Investidas de estudantes direitistas contra 

organizações do movimento estudantil desde o Mackenzie faziam parte da história recente do 

local. Basta lembrarmos que na sequência do golpe, os estudantes alinhados à “revolução” — 

entre  os quais,  a  direita  das Arcadas  — fizeram do Mackenzie seu quartel-general  e  dali 

partiram  para  vandalizar  o  grêmio  da  Faculdade  de  Filosofia.  Vimos  também como  nas 

eleições para a UEE paulista, um ano antes, em outubro de 1967, a esquerda estudantil tentou 

realizar as eleições também no Mackenzie e como fruto dessa tentativa irrompeu um conflito 

que iniciou no Mackenzie e acabou com um novo empastelamento do grêmio da Faculdade de 

Filosofia.

A batalha da rua Maria Antônia também se inicia com uma investida de estudantes 

conservadores  contra  a  militância  do  movimento  estudantil.  A revista  Veja,  em famosa  e 

minuciosa matéria sobre o conflito, descreve o princípio das hostilidades:

Exatamente às 10 e meia da manhã do dia 2, quarta-feira, começou a briga entre as  
duas escolas. Porque alguns alunos do Mackenzie atiraram ovos em estudantes que 
cobravam  pedágio  na  Rua  Maria  Antônia  a  fim  de  recolher  dinheiro  para  o 
Congresso da ex-UNE e outros movimentos antigovernistas da ação estudantil, a rua 
em que vivem as duas escolas rapidamente se esvaziou. Formaram-se grupos dos 
dois lados: dentro do Mackenzie, onde estudam membros do Comando de Caça aos 
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Comunistas  (CCC),  Frente  Anticomunista  (FAC)  e  Movimento  Anticomunista 
(MAC); dentro da Faculdade de Filosofia da USP, onde fica a sede da ex-União 
Estadual dos Estudantes. (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR QUÊ?, 1968, p. 16)

A troca de agressões  levou a montagem de uma enfermaria  improvisada  em um 

banheiro da USP, em que foram atendidos 6 feridos. Pelo lado do Mackenzie, a reportagem 

contabilizava 2 feridos  nesse primeiro dia.  Às 2 da tarde,  a reitora do Mackenzie,  Esther 

Figueiredo Ferraz — que cultivava laços estreitos com o regime e foi ministra da Educação do 

ditador João Figueiredo — solicitou reforço policial para proteger a instituição. A chegada do 

efetivo policial  levou a uma trégua no conflito  (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR QUÊ?, 

1968, p. 16).

Durante  a  noite,  os  estudantes  em  assembleia  na  USP  declararam  não  querer 

enfrentar o Mackenzie, mas a extrema-direita (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR QUÊ?, 1968, 

p. 16). É um lembrete oportuno, dado que veículos de imprensa como a revista Veja buscaram 

ressaltar o conflito como uma disputa entre alunos das duas instituições98. Lauro Ferraz — 

presidente do diretório acadêmico de Direito do Mackenzie na gestão 1967  –  1968 e que, 

como vimos,  foi  vítima  da  extrema-direita  dentro  do  Mackenzie  por  ocasião  do  conflito 

relativo à eleição da UEE em 1967 — ressalta que na Faculdade de Filosofia se encontravam 

“secundaristas e até mesmo muitos mackenzistas” (FERRAZ, 1988, p. 227). Sobre o caráter 

do conflito99, Lauro Ferraz afirma:

“Não era um confronto entre Universidade Mackenzie e Faculdade de Filosofia. Era 
um confronto entre setores  reacionários,  que tradicionalmente lutavam dentro do 
Mackenzie  com  o  movimento  universitário,  e  que  naquele  momento  específico 
entraram  em  conflito  com  os  alunos  que  estavam  na  Faculdade  de  Filosofia.” 
(FERRAZ, 1988, p. 226)

O conflito  reiniciou  no  segundo  dia  ainda  pela  manhã,  após  o  roubo  de  faixas 

confeccionadas pelos estudantes localizados na USP denunciando a ditadura e grupos como o 

CCC: 

No dia 3, quase às 9 horas da manhã, um grupo de rapazes saiu pelo portão de ferro 
do Mackenzie, correu até a entrada da Faculdade de Filosofia e arrancou uma faixa 
suspensa entra as duas colunas. Dizia a faixa: CCC, FAC e MAC = Repressão. E 
mais abaixo:  Filosofia e Mackenzie contra a Ditadura.   […] Ao arrancá-la,  os 
mackenzistas repudiavam a pretendida unidade. E para que isso ficasse bem claro, às 
9  e  meia  tomaram  mais  duas  faixas  dos  alunos  da  USP.  Foi  o  fim  da  trégua.  
Novamente  a  pequena rua  estremeceu com a  explosão  de  rejões,  bombas,  tiros,  

98Maria Ribeiro do Valle (VALLE, 2008) analisa o comportamento de alguns veículos de imprensa na cobertura 
da batalha da rua Maria Antônia.

99Duas semanas depois da batalha da Rua Maria Antônia, foi publicado um manifesto assinado por estudantes 
das faculdades de Direito, Arquitetura, Filosofia, Engenharia e Economia da Universidade Mackenzie. No 
manifesto, os estudantes denunciavam o CCC e repudiavam a atitude da direção da universidade presbiteriana 
e da polícia (ALUNOS DA MACKENZIE CONTRA CCC, 1968).
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vidraças quebradas por tijolos e barras de ferro.  (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR 
QUÊ?, 1968, p. 16, grifo do autor)

A violência do confronto foi, mesmo com a presença policial no Mackenzie, muito 

maior nesse segundo dia. Os estudantes situados na USP denunciaram a colaboração entre 

policiais  e  a  direita  estudantil  ocupante  do  Mackenzie  (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR 

QUÊ?, 1968, p. 19). De fato, Raul Careca, CCC e policial, participou do conflito enquanto 

policial. Segundo Careca:

No auge da expectativa, fui para o local junto com o Porquinho [delegado Alcides 
Cintra  Bueno  Filho]  e  a  Guarda  Civil,  que  cercou  tudo,  cumprindo  ordens  do 
governador Abreu Sodré. Tinha explodido o conflito, com arremessos de pedras e 
bombas.  Foram disparados  três  tiros  de  revólver  em nossa  direção,  exibimos  os 
projéteis para o doutor Alcides. Do nosso lado, foram disparados tiros calibre 44. 
Um rapaz  secundarista  [José  Carlos  Guimarães]  foi  atingido  e  morreu.  (LIMA, 
2000)

As  testemunhas  oculares  do  assassinato  de  José  Carlos  Guimarães,  estudante 

secundarista  de  20  anos,  apontam  Ricardo  Osni  como  o  autor  do  crime  e  o  mesmo  é 

considerado o responsável pela Comissão Nacional da Verdade (BRASIL, 2014, p. 248–250). 

Ricardo Osni, como vimos, esteve presente na outra batalha da rua Maria Antônia, aquela de 

1967, por ocasião da eleição da UEE. Raul Careca menciona a presença de Osni ainda no 

começo das hostilidades: “O início dos conflitos na Maria Antônia foram marcados pelo fato 

de o pessoal da Filosofia bloquear a rua para cobrar pedágio. Um estudante de direito do 

Mackenzie,  Ricardo  Osni  Silva  Pinto,  foi  reclamar  […]” (LIMA, 2000,  p.  381).  Osni,  é 

apontado por Raul Careca como um CCC que era “amigão do Gaminha” (LIMA, 2000, p. 

380). Scatena guarda as seguintes palavras sobre Osni:

“Ricardo Osni, amigo meu, faleceu em um desastre junto de sua irmãzinha e com 
outro colega nosso, o Jacaré. Vinha do interior, de uma fazenda. Fizemos o velório, e 
até recebeu uma coroa de flores, em nome do CCC. Era do CCC, mas jamais foi 
uma pessoa fascista. Ele e o irmão dele, o Roberto, que é vivo, jamais foram pessoas 
fascistas.” (SCATENA, 2014, p. 143)

A  morte  de  José  Carlos  Guimarães,  compreensivelmente,  provocou  profunda 

impressão entre os ocupantes da Faculdade de Filosofia da USP e mudou o rumo do conflito. 

Segundo a revista Veja:

Ao saber da morte do estudante secundário, José Dirceu [presidente da UEE] subiu 
num monte de tijolos, cadeiras, corrimãos de escada e paralelepípedos, que servia de 
barricada,  fêz  um  comício-relâmpago.  “Não  é  mais  possível  mantermos 
militarmente a Faculdade. Não nos interessa continuar aqui lutando contra o CCC, a 
FAC e o MAC, êsses ninhos de gorilas. Um colego nosso foi morto. Vamos às ruas  
denunciar o massacre. A polícia e o exército de Sodré que fiquem defendendo a fina 
flor dos fascistas. Viva a UNE, abaixo a reação!” Então concebeu uma nova imagem 
e desfechou: “Jorge, o rapaz morto, é um segundo Edson Luís (o secundarista que 
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morreu  no  restaurante  do  Calabouço,  na  Guanabara).  Vamos  às  ruas!” 
(DESTRUIÇÃO E MORTE: POR QUÊ?, 1968, p. 19)

Dirceu e os demais estudantes saíram em passeata portando a camisa ensanguentada 

de José Guimarães, deixando para trás a Faculdade de Filosofia, que seria incendiada pelos 

ocupantes do Mackenzie sob as vistas da polícia.

Figura 5: Estudantes saem em passeata com a camisa ensanguentada de José Guimarães.

Fonte: (DESTRUIÇÃO E MORTE: POR QUÊ?, 1968, p. 18).

Com o incêndio da  Faculdade  de Filosofia  da USP,  finalmente  o CCC e aliados 

tinham  uma  vitória  estratégica  contra  aquela  que  era  uma  das  sedes  mais  vibrantes  da 

esquerda estudantil paulistana. A Faculdade de Filosofia, após o episódio, foi transferida para 

a Cidade Universitária. Menos de duas semanas depois, em 12 de outubro, um golpe decisivo 

para o movimento estudantil viria pelas mãos do regime: a interrupção do clandestino 30.º 

Congresso da UNE em Ibiúna,  no sul do estado de São Paulo,  com a prisão de diversas 

lideranças  importantes.  Entre  os  presos,  José Dirceu,  presidente da UEE, Luis  Travassos, 

presidente da UNE, Vladimir Palmeira, presidente da União Metropolitana de Estudantes, e 

Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, presidente da União Paulista de Estudantes Secundários 

(POLICIA SURPREENDE CONGRESSO DA UNE, PRENDE LIDERES E CENTENAS DE 

ESTUDANTES, 1968).

Em São Paulo, resistia o Conjunto Residencial da USP (CRUSP) como uma espécie 

de  cidadela do  movimento  estudantil.  Havia  meses  que  se  sucediam  relatos  do  CCC 
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fustigando o movimento estudantil  ali  localizado.  Renato Leonardo Martinelli,  militante  e 

colega de Lauro Ferraz no curso de Direito do Mackenzie, coloca que as investidas do CCC se 

davam

contra  o  CRUSP,  porque  era  reconhecidamente  a  vanguarda  do  movimento.  Ali 
estavam companheiros estudantes da Universidade de São Paulo, que vinham do 
interior de São Paulo e do Brasil, de famílias de menor poder aquisitivo, portanto  
mais  comprometidos  na  luta  contra  a  ditadura,  e  na  luta  pelo  socialismo. 
Praticamente eram os companheiros que participavam da organização das passeatas. 
(MARTINELLI, 2014, p. 177)

Após a batalha da rua Maria Antônia e seu trágico saldo, a esquerda localizada no 

CRUSP  decidiu  empreender  uma  ação  ousada  contra  o  CCC:  sequestrou  um  de  seus 

membros.

João Parisi Filho, estudante do Mackenzie, era uma figura conhecida do CCC. Artista 

já reconhecido na época, participou da Bienal de 1967 e recebeu elogios de personalidades 

como Mário Schenberg, professor da USP, físico consagrado, militante comunista e crítico de 

arte. Schenberg, em  perfil escrito em 1969, coloca: “Apesar das profundas divergências de 

filosofia e posição política que sempre existiram entre nós, a capacidade criadora de Parisi 

sempre me convenceu e não pude deixar de reconhecer a sua autêntica generosidade básica” 

(SCHENBERG, 1969). Seu nome constava na reportagem “CCC ou o Comando do Terror” 

publicada em novembro com um perfil pouco elogioso:

João Parisi Filho age com uma violência de espantar os colegas mais duros. Pinta os 
cabelos  e  por  isso  os  colegas  se  referem  a  êle  desairosamente.  Sua  pistola  45, 
entretanto,  evita  que  isso  lhe  seja  dito  cara  a  cara.  Todos  sabem que  êle  toma 
psicotrópicos. “Para criar coragem?”, perguntam-se os companheiros, sempre com a 
mesma suspeita  de  sua  masculinidade.  Essas  suspeitas  envolvem um tenente  da 
Aeronáutica chamado Prado, que, segundo os rapazes, seria o “favorito” de Parisi. 
(MEDEIROS, 1968, p. 23)

Parisi  foi sequestrado após a batalha da rua Maria Antônia, ficando em poder da 

esquerda no CRUSP. Sobre o episódio,  o relatório do IPM redigido sobre a ação policial 

realizada contra a ocupação do CRUSP em dezembro, coloca:

A  sede  da  ASSOCIAÇÃO  UNIVERSITÁRIA  RAFAEL  KAUAN  situada  nos 
apartamentos números 109, 110 e 111 do Bloco G era utilizada como prisão de 
cárcere privado, onde eram recolhidos estudantes suspeitos de “agentes” do CCC, do 
DOPS, SNI e aqueles que não pactuavam com os desígnios da minoria agitadora 
esquerdista.  Esses  “agentes”  eram  submetidos  a  interrogatórios  por  elementos 
especializados do partido. Muitos estudantes considerados como agentes do CCC 
eram  sequestrados  em  vias  públicas  e  conduzidos  ao  CRUSP  para  serem 
interrogados. O caso do sequestro do estudante JOÃO PARISI (Fls. 584) que foi 
sequestrado no centro desta Capital  e  conduzido,  em carro escoltado ao CRUSP 
onde teve os seus olhos vendados, os seus braços amarrados por cordas e logo em 
seguida conduzido ao cárcere da “AURK”. [...] Depondo sobre o fato acima diz uma 
testemunha:  “que  no  princípio  de  outubro,  estando  em  seu  Gabinete,  à  tarde, 
atendendo à sua rotina médica diária no CRUSP, apareceu em seu gabinete um rapaz 
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de  olhos  vendados,  acompanhado  por  dois  estudantes,  um  deles  era  VALTER 
STEVANATO  VUOLO,  presidente  da  “AURK”  e  o  outro,  um  estudante  tipo 
“Peruano”;  que  VUOLO,  presidente  da  “AURK”  declarou  nessa  ocasião  ao 
depoente: “nós vamos libertar este estudante que está preso e queríamos que o Sr 
fizesse um exame físico do mesmo” para que ele após ser libertado não viesse dizer 
que eventuais lesões que ocorressem posteriormente pudessem ser incriminadas a 
eles; que o depoente ficou totalmente surpreendido com a situação daquele rapaz 
com os  olhos  vendados  pelo  que  interrompeu  VALTER STEVANATO VUOLO, 
perguntando a este o motivo daquele rapaz estar detido e que VUOLO respondeu ao 
depoente que o rapaz tinha sido preso num tumulto de estudantes; que o depoente 
examinou o rapaz não tendo constatado qualquer lesão externa e que nessa ocasião, 
ao  redigir  uma  declaração  médica  para  atender  ao  pedido  dos  acompanhantes, 
perguntou pelo nome do rapaz e que este respondeu ao depoente chamar-se PARISI, 
estudante  do  MACKENZIE;  que  essa  declaração,  assinada  pelo  depoente  o  foi 
também pelo  estudante  PARISI;  que nessa  ocasião os  estudantes  acompanhantes 
retiraram a  venda  dos  olhos  de  PARISI,  de  tal  modo  que  este  não  via  os  seus 
acompanhantes e que logo após a assinatura por este foi-lhe colocada novamente a 
venda na vista, retirando-se logo em seguida do seu gabinete médico para local que 
o  depoente  desconhece.  A  vítima  compareceu  ao  DI  e  deu  conhecimento  da 
ocorrência ao Dr.  RENÊ MOTTA, logo após ter sido libertado.  (IPM – CRUSP: 
RELATÓRIO 1968 – 1969, 1969)

Com relação à libertação de Parisi, Scatena afirma ter participado da negociação:

Fui chamado, houve reunião com várias pessoas, de vários grupos anticomunistas. 
Fomos na casa do parente dele, reunimo-nos e falamos: “Vamos sequestrar algumas 
pessoas do CRUSP, para trocá-lo”. Não havia uma organização militar. Paramos o 
carro,  pegamos  cinco  estudantes  de  Física.  Eles  ficaram  presos  com  a  gente, 
entramos  em contato  com  José  Dirceu,  que  era  presidente  da  UEE,  e  falamos: 
“Soltem o Parizi”, e ele foi solto. Soltamos os cinco, e nem lembro do nome deles. 
Lembro que havia um de bigodinho, e que caiu a lente de contato dele. Peguei a 
lente, tratei-o bem. Foram muito bem tratados […]. (SCATENA, 2014, p. 146)

As  investidas contra  a  esquerda estudantil entrincheirada no CRUSP só teriam fim 

com a invasão do conjunto habitacional pela polícia e forças armadas no dia 17 de dezembro. 

Quando houve diversas prisões e a remoção dos estudantes. Já se vivia sob os marcos do AI-5, 

decretado em 13 de dezembro por Gama e Silva.

Sobre esses últimos dias, é importante recuperar o relato da estudante Elaine Farias 

Hirata, pois nos permite compreender melhor o impacto que a atuação de grupos como o CCC 

teve sobre a esquerda estudantil e, após o atentado contra a peça Roda Viva, a classe artística. 

Embora seja  tentador  mensurar  o impacto desses grupos quantificando o número de suas 

ações  e  vítimas,  temos  que  considerar  que  ainda  que  as  violências  perpetradas  não 

alcançassem fisicamente  a  boa parte  dos  alvos  em potencial,  o  que definia  a  experiência 

desses indivíduos, sua “subjetividade socialmente compartilhada”, era saber que poderiam ser 

vítimas.

Elaine Hirata era estudante de História na USP em 1968 e moradora do CRUSP. Em 

dezembro  daquele  ano  houve  dois  episódios  que  marcaram  sua  vida.  O  primeiro  foi 

aproximadamente em 10 de dezembro, quando uma caravana de carros estacionou à noite 
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próximo ao CRUSP e hostilizou seus moradores. O contexto de agressões recente permite 

compreender  porque  Hirata  e  os  demais  moradores  ficaram  “em  estado  de  alerta  e 

preocupados com o que viria” (HIRATA, 2014, p. 244).  O evento bastou para gerar uma 

“série de boatos no sentido de que outras ações seriam promovidas” (HIRATA, 2014, p. 243–

244).  Dias  depois,  o  apartamento  411  do  bloco  A foi  alvejado  por  tiros  de  fuzil.  Era  o 

apartamento de Hirata (HIRATA, 2014, p. 244). Na ocasião, todos consideraram que o mesmo 

havia sido obra do CCC e poderia prenunciar alguma ação mais contundente da ditadura. É 

possível imaginar a ansiedade e sentimento de vulnerabilidade dos que vivenciaram aquele 

momento — certamente elementos que definiam a “subjetividade socialmente compartilhada” 

dos  estudantes  que se identificavam com a  esquerda.  Scatena,  do outro  lado do espectro 

político,  minimiza  o  ocorrido  e  o  coloca  como produto  de  uma bebedeira  e  não  um ato 

político: “Esta foi uma ‘bebedeira’, que antes da ocupação efetuada pelo Exército, o pessoal 

foi no CRUSP, lá no ‘morrinho’, e deu uns tiros com fuzil M-1. Pegou em um apartamento, e  

acharam que era um atentado. Mas não eram elementos do CCC, eram bêbados.” (SCATENA, 

2014, p. 146)

Após o AI-5,  decretado pelo ministro da Justiça e  aliado Gama e Silva,  o grupo 

desmobilizou-se. Como explica Scatena: “Foi extinto naturalmente. Perdeu a razão de ser, 

porque o AI-5 fez tudo que o CCC queria” (SCATENA, 2014, p. 145). As consequências da 

intervenção do CCC na vida política do Brasil, entretanto, teriam repercussões para bem além 

daquele ano de 1968, tornando o grupo sinônimo de terrorismo de direita no país.
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4 PARA ALÉM DE 68

O que quero dizer é que não tenho medo de nada, 

e  se  algum  crime  houve,  já  prescreveu.  É  que 

todo mundo tem medo de falar.

(SCATENA, 2014, p. 148)

O AI-5 marcou um ponto de inflexão na vida política do país,  o  fechamento do 

regime  implicou  a  redução  dos  espaços  de  atuação  política  da  esquerda  brasileira  e  no 

sufocamento das liberdades públicas. A repressão que se abateu sobre as esquerdas desde o 

Estado teve por consequência a desmobilização da reação conservadora encarnada por grupos 

de extrema-direita tal qual o CCC.

Apesar da desmobilização do grupo, o CCC, de certa forma, sobreviveria para muito 

além do AI-5. Tanto como uma sigla que persistiria como sinônimo de terrorismo político — 

algo que ficaria claro com o ressurgimento dessa uma década mais tarde, durante o processo 

de redemocratização — assim como um ponto significativo na vida dos antigos membros do 

grupo paulista, alguns dos quais (cuja militância tornou-se pública) tendo que lhe dar com os 

estigmas desse passado. O presente capítulo busca discutir essas permanências do CCC para 

além de 1968. O exercício permite tanto compreender melhor o grupo que tornou a sigla 

célebre assim como explorar alguns dos desafios existentes para o estudo de seu retorno no 

contexto da redemocratização.

No tocante ao grupo paulista, voltamos nossa atenção para o destino pós 1968 do 

grupo e de alguns de seus membros publicamente conhecidos. Isso nos permite enriquecer a 

compreensão do grupo ao analisá-lo como um ponto da trajetória de vida desses indivíduos. 

Veremos  que  por  diferentes  caminhos  tanto  o  engajamento  político  direitista  como  a 

agressividade,  e  mesmo violência,  continuaram presentes  na  vida  dessas  pessoas,  mas  as 

conjunturas em que elas se expressariam eram bastante distintas daquelas de 1963 – 1968. Por 

fim, veremos como na aurora da Nova República, quando se buscava conformar um balanço 

público  das  experiências  do  fim da  Quarta  República  e  da  subsequente  ditadura  visando 

organizar  o  campo  político  legítimo  do  regime  liberal  democrático  nascente,  o  CCC  se 

recolheria as sombras enquanto seus antigos rivais ocupavam espaços. As poucas tentativas de 

romper  o silêncio  encontrariam uma acolhida  bastante  distinta  daquela  desejada  por  seus 

protagonistas.
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4.1 O CCC DEPOIS DO CCC

O grupo paulista fundado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 

1963 sob a sigla CCC saiu de sua existência pública relativamente anônima para o estrelato 

nacional em meados de 1968, após o ataque à peça de teatro Roda Viva. A conquista da fama, 

entretanto,  precede  em apenas  alguns  meses  a  desmobilização  do  grupo.  Ainda  no  final 

daquele ano, o AI-5, tão desejado, entraria em vigor e esvaziaria a própria razão de ser do 

CCC.

Sem embargo, ao nos determos sobre o destino do grupo pós AI-5, em especial sobre 

a  vida  de  alguns  daqueles  publicamente  conhecidos  como  seus  integrantes,  podemos 

enriquecer a compreensão sobre esse, assim como de seus membros, ao enxergamos o grupo 

como um ponto na trajetória de vida (pessoal, social e política) dessas pessoas.

O CCC tinha  por sua raison d'être um  reacionarismo político visando bloquear o 

ascenso  da  esquerda  no  cenário  político  brasileiro.  Foi  isso  que  impeliu  sua  criação  nos 

momentos que antecederam a queda de Goulart, quando o grupo participou da “mobilização 

geral” contra o governo Goulart e as reformas de base atacando não apenas seus rivais no 

meio estudantil como figuras públicas do governo. Após anos de uma atuação de baixo perfil, 

voltada contra uma esquerda estudantil que sofrera duramente as consequências do golpe de 

1964,  o  grupo subiria  ao palco da política nacional  em 1968 para combater  as forças  de 

esquerda  que  já  o  ocupavam desde  princípios  daquele  ano.  O  AI-5,  como  colocado  por 

Scatena,  “fez tudo que o CCC queria” (SCATENA, 2014, p.  145).  O grupo, portanto,  se 

desmobilizaria diante da nova realidade política colocada pelo AI-5.

A  existência  do  grupo,  como  vimos  no  segundo  capítulo,  correspondeu 

aproximadamente  com o  período  em que  os  fundadores  desse  cursavam a  graduação  de 

Direito. Flaquer, por exemplo, ingressou nas Arcadas em 1963 e colou grau em fevereiro de 

1969. Scatena, que também ingressou com Flaquer, colou grau em janeiro de 1968. Por fim, 

Otavinho,  que em 1962 se encontrava no primeiro ano,  colou grau em maio de 1967.  O 

conservador  Gustavo Andrade,  colega  de  faculdade de diversos  ex-membros do CCC, ao 

abordar como o “CCC se esvaiu”, aponta o distanciamento desses do ambiente estudantil e a 

dedicação a novos projetos:

O pessoal tinha que tratar da vida, formou-se e foi tratar da vida. Passou a ter coisas  
mais importantes a fazer, do que ficar só passando pela Faculdade de Direito todo 
dia – o que, por sinal,  era algo muito comum. […] Estes “caras”,  à medida que 
passaram  a  ter  o  que  fazer  na  vida,  foram  deixando  este  tipo  de  atividade.  
(ANDRADE, 2014, p. 131–132)
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A impunidade  durante  os  anos  na  qual  atuaram  contra  seus  rivais  no  ambiente 

estudantil se manteve mesmo quando tiveram a audácia de atacar os atores da peça Roda 

Viva. A imensa repercussão da agressão e os holofotes sobre o grupo durante todo o segundo 

semestre de 1968 não alteraria essa realidade. Nem mesmo a batalha da Maria Antônia, que 

teve por saldo um estudante assassinado, o fez. Longe disso, mesmo após o assassinato, Ítalo 

Ferrigno, delegado do DOPS, dava-se ao direito de afirmar publicamente que “as ameaças do 

CCC  (Comando  de  Caça  aos  Comunistas)  nada  são,  comparadas  com  as  desordens 

promovidas pelos estudantes esquerdistas e baderneiros” (DOPS ACHA MAIS PERIGOSA A 

DESORDEM  DOS  ESQUERDISTAS  DO  QUE  CAÇA  AOS  COMUNISTAS,  1968). 

Desnecessário dizer que a decretação do AI-5 não apenas levaria a desmobilização do grupo 

como implicaria o desaparecimento de qualquer ilusão referente à punição dos envolvidos. A 

persecução  desses  não  era  de  interesse  do  regime,  que  o  grupo  apoiava  e  desfrutava  de 

importantes contatos com suas autoridades, e a própria imprensa — vivendo num ambiente 

ainda mais hostil — rapidamente abandonaria o tema. Os indivíduos associados ao CCC não 

apenas permaneceriam impunes como alguns desses, que eram vinculados profissionalmente à 

polícia,  continuariam seu combate às esquerdas,  porém agora de forma mais  estritamente 

“profissional”.

É importante salientar que a impunidade não foi fruto exclusivo do regime ditatorial 

instalado em 1964. Vimos no primeiro capítulo como as autoridades da Guanabara, ainda sob 

a Quarta República, trataram a emergência do MAC na cena pública. Não faltou nem mesmo 

declarações  relativizando  o  terrorismo de  direita,  tais  como  a  que  o  delegado  do  DOPS 

paulista  emitiu  sobre  o  CCC em 1968100.  O mesmo quadro  de  impunidade  voltaria  a  se 

manifestar frente ao surto terrorista ocorrido no processo de redemocratização (e que não foi 

perturbado pela instituição da Nova República). O que se constata, para além da vigência ou 

não  de  instituições  liberais  democráticas,  é  a  hegemonia  conservadora  sobre  instituições 

centrais do Estado, em especial no tocante ao aparato repressivo. Tal hegemonia foi decisiva 

nos conflitos da vida política brasileira, cujo exemplo mais catastrófico é o fim da Quarta 

República, mas também para o acobertamento e impunidade, muitas vezes com envolvimento 

de quadros do aparelho repressivo, nas ações de violência promovidas por grupos de direita.

100Abordamos a emergência do MAC na última seção do primeiro capítulo. Um exemplo do comportamento das 
forças policiais da época é a declaração do chefe de polícia de Lacerda de que o metralhamento da sede da 
UNE seria uma “grosseira mistificação para reerguer a UNE” (PATÉTICO DISCURSO DO CHEFE DE 
POLÍCIA: A AGITAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLANTADA EM TODO O PAÍS; QUE AS FÔRÇAS DA 
DEMOCRACIA SALVEM O REGIME, 1962).
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Apesar da desmobilização do grupo após o AI-5, há indícios de que membros desse, 

nos primeiros tempos após o decreto, teriam mantido algum tipo de atividade embora não de 

forma  consistente  nem  necessariamente  enquanto  CCC.  Inclusive,  acompanhando  seus 

colegas profissionais em seu trabalho repressivo.

Um caso ilustrativo dessa atuação é o do preso político Diógenes de Arruda Câmara. 

Diógenes foi um militante comunista histórico, tendo ingressado no PCB em 1934, e que se 

encontrava no PCdoB em finais dos anos 1960. Diógenes foi preso em São Paulo em 11 de 

novembro de 1969, quase um ano após a decretação do AI-5, e seria posto em liberdade 

apenas em 1972. Na época da prisão, o militante comunista possuía 55 anos.

Gustavo Lopes  apresenta  sobre  o  caso  de  Diógenes  um relatório  publicado  pelo 

pesquisador chileno Rodrigo Alarcón em 1971 sobre a tortura no Brasil — um das primeiras 

denúncias  que  tiveram  ampla  repercussão  internacional  — em  que  há  uma  breve  relato 

baseado em uma carta-testemunha:

Diógenes de Arruda Câmara:
Preso  em São  Paulo  na  noite  de  11  de  novembro  de  1969,  sob  a  acusação  de 
pertencer a um partido político considerado subversivo. Foi detido quando visitava 
um  amigo  no  bairro  de  Pinheiros,  por  um  grupo  de  militares  da  “Operação 
Bandeirante”,  golpeado com um cinturão porta-balas  de  metralhadora,  despido e 
lançado dentro de um automóvel.
Foi transferido para a Ilha das Flores em dezembro de 1969, e foi proibido de ver 
seus advogados Marcelo Alencar e Sobral Pinto.
Continua detido na Ilha das Flores.
Torturas:
Realizadas no DEOPS de São Paulo, no Quartel da “Operação Bandeirante”,  rua 
Tutoia, nos subterrâneos da 34ª Delegacia, novembro e dezembro de 1969 e janeiro 
de 1970.
Foi submetido a golpes de diversos tipos em todo o corpo. Nu durante 16 horas, no 
“pau-de-arara”, onde lhe aplicaram choques elétricos nas partes mais sensíveis do 
corpo, até lhe provocar desmaios. (...) No sétimo dia, agentes do Comando de Caça 
aos Comunistas (CCC) e oficiais do II Exército o sentaram na “cadeira de dragão” e  
lhe aplicaram choques elétricos nos órgãos genitais, nas orelhas e nas mãos, “roleta  
russa” e simulações de enforcamento com uma corda de nylon.
Torturadores:
Sérgio Paranhos Fleury e sua equipe junto com os agentes do CCC, comandados por 
Parizze [sic] e Raul Nogueira de Lima, vulgo “Careca”, além de Luiz Apolônio e 
dezenas de oficiais do II Exército, dirigidos pelo capitão Antônio Carlos Nascimento 
Pivato. (ALARCÓN apud LOPES, 2014, p. 38–39)

Como podemos ver no relato, entre os torturadores são apontados agentes do CCC 

comandados por Raul Careca e “Parizze”. Podemos obter mais informações por meio de uma 

carta  de  próprio punho escrita  por  Diógenes  quando ele  se  encontrava  preso  no  Presídio 

Tiradentes. A mesma foi publicada por meio do “Projeto Brasil: Nunca Mais”. Vejamos:

[…] Da forma mais arbitrária, fui preso, na noite de 11 de novembro do ano passado, 
numa rua do bairro de Pinheiros, nesta capital [São Paulo], por elementos militares e 
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policiais da "Operação Bandeirante”, serviço de repressão subordinado ao Comando 
do II Exército. […]

No oitavo dia, ou nono, cerca de duas horas da madrugada, fui despertado e levado à 
Câmara de suplícios pelo Capitão Maurício Lopes de Lima, acompanhado de cinco 
indivíduos  do  CCC,  entre  os  quais  os  de  nome  Parisi,  Falquer  e  Pacheco; 
amarraram-me à "cadeira-de-dragão" e passaram a bater com sarrafos, nas minhas 
pernas e tornozelos, a dar-me choques elétricos nos ouvidos e nos órgãos genitais, 
enrolando, finalmente, o meu pescoço com uma corda de "nylon" e apertando até a 
minha voz começar a extinguir-se, ao mesmo tempo que eu protestava indignado. 
No décimo primeiro dia, era a equipe do capitão Albernaz: nada mais de "pau-de-
arara" e choques elétricos, porque meu coração talvez não pudesse suportar; foi a 
vez da “roleta russa" […]. (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 722–725)

O relato de próprio punho de Diógenes é mais específico sobre o CCC. Enquanto o 

primeiro documento aponta o policial  e CCC Raul Careca e “Parizze”,  em seu relato são 

definidos o número de cinco membros e três são nominados. Pacheco, que não encontramos 

outras referências em nossa pesquisa. Parisi (certamente o mesmo “Parizze” do documento 

anterior) pode se referir a João Parisi Filho. João Parisi, como mencionamos no capítulo dois, 

era uma figura conhecida do CCC — seu vínculo, inclusive, fora publicizado em matéria da 

revista  O Cruzeiro  — e  por  esse  motivo  foi  mantido  em cárcere  privado pela  militância 

estudantil de esquerda no CRUSP no final do ano de 1968. Por último, “Falquer”, que talvez 

por erro de grafia ou mesmo de digitação posterior da carta, pode ser referir a João Flaquer, o 

“comandante” do CCC. Como veremos logo adiante, Flaquer, nos primeiros tempos após se 

formar, manteve vínculos com o II Exército, sob o qual se deu a prisão de Diógenes.

Três meses antes da prisão de Diógenes de Arruda Câmara, tivemos outro evento 

relacionado  ao  CCC em São  Paulo.  Uma estátua  em homenagem a  García  Lorca  (poeta 

assassinado pelos franquistas), localizada na Praça das Guianas, Jardim América, foi destruída 

na  madrugada  de  26  de  julho.  O  monumento  —  homenagem  do  Centro  Democrático 

Espanhol,  vinculado a espanhóis republicanos antifascistas que emigraram no contexto da 

guerra civil espanhola — fora inaugurado em primeiro de outubro de 1968, na véspera da 

batalha  da  rua  Maria  Antônia,  em cerimônia  contando  com a  presença  do  famoso  poeta 

comunista Pablo Neruda e de Chico Buarque, autor da peça Roda Viva atacada em julho. No 

chão da praça ficou escrito em tinta vermelha “O CCC está de volta,  fora comunistas” e 

diversas cópias de um manifesto:

Não  podemos  permitir  um  monumento  que  glorifica  um  poeta  homossexual  e 
comunista; neste lugar deveria estar perpetuada a homenagem ao brasileiro que, no 
cumprimento do dever, foi o primeiro a tombar ferido pela canalha comunista aliada 
aos  subversivos  e  cassados  nesta  guerra  revolucionária  que  atualmente  se 
desenvolve em nossa Terra.
Às estações de televisão atingidas, às indústrias destruídas, ao comércio abalado, à 
burguesia apática e reacionária, ao prefeito e ao Governador coniventes cabe o dever 
de remover e  melhor aproveitar  os  restos da pscudo-escultura.  Mas sobretudo,  a 
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todos êsses retronomeados, se quiserem subsistir,  evitando o desenvolvimento da 
guerra insurrecional, incumbe o dever cívico de erigir marco lembrando às gerações 
futuras o valor, a virilidade e a bravura do nacionalista.
Esquecidas as injúrias assacadas por aquêJes que defendemos — civis e militares — 
o Comando de Caça aos Comunistas, coeso e unido em tôrno de seus ideais e de 
seus comandantes, volta revigoroso à luta no dia em que é comemorado o chinfrim 
cubano101. É tempo de dizer basta a tudo isso nos têrmos propostos pela violência da 
provocação.  Este é  um ato de repulsa e  advertência.  (CCC DESTRÓI EM SÃO 
PAULO MONUMENTO A GARCÍA LORCA, 1969)

O “primeiro a tombar ferido pela canalha comunista” a que o manifesto se refere 

certamente é o soldado Mário Kozel Filho, morto em uma ação da VPR um ano antes, 26 de  

junho de 1968. Na ocasião do enterro, quando o CCC ainda não se tornara famoso pela ação 

contra a peça Roda Viva, o jornal Folha de São Paulo menciona a presença de membros do 

CCC  no  enterro:  “O  povo  tomou  a  Avenida  Dr.  Arnaldo  […].  Os  veteranos  de  1932, 

elementos  do  Comando  de  Caça  aos  Comunistas  e  mulheres  do  Movimento  de 

Arregimentação Feminina colocaram-se no portão principal”  (SOLDADO É SEPULTADO 

COM HONRAS E ELOGIOS, 1968). Finalmente, um ano mais tarde, João Parisi, em nova 

entidade  direitista  vinculada  a  ex-membros do CCC (que abordaremos a  seguir),  também 

participará da cerimônia oficial em homenagem a Kozel Filho. Embora o ato de vandalismo 

contra  a  estátua de García  Lorca  — diferente da tortura sofrida por  Diógenes  de Arruda 

Câmara — não teve nomes apontados, exigindo a cautela que consideremos a hipótese de ter 

sido realizada por terceiros usando-se da famosa sigla, a mesma parece se incluir dentro de 

um conjunto de ações realizadas por membros do grupo em memória de Kozel Filho.

Flaquer,  embora  não  seguisse  carreira  vinculada  ao  aparato  repressivo,  manteve 

proximidade desse. No capítulo dois abordamos um pouco a vida do comandante do CCC. 

Como declara Azevedo, amigo de Flaquer por toda a vida, “João Marcos era filho de um clã 

de  Santo  Amaro  –  os  Flaquer  –  e  também da  família  ‘quatrocentona’ Barros  Monteiro” 

(SANTOS, 2014, p.  101).  Azevedo coloca que “o João Marcos era  amigo de dezenas de 

militares e seguramente um militar frustrado. Nunca deveria ter ido à Faculdade de Direito, 

mas  à  Academia  Militar”  (SANTOS,  2014,  p.  114–115).  O  delegado  do  DOPS  Paulo 

Bonchristiano, superior de Raul Careca, vai além sobre essa afinidade de Flaquer com o meio 

militar e especula que sua origem social teria sido empecilho para  ele enveredar por uma 

carreira militar: “Ele tinha uma capacidade fabulosa, era forte demais, um cara fora de série, 

muito meu amigo. Eu o conhecia desde o segundo ano da faculdade, ele queria ser delegado 

mas a família dele era muito rica e não o queria metido com polícia […]” (AMARAL, 2012). 

101O atentado foi realizado no dia 26 de julho, data associada à tentativa de tomada do Quartel Moncada por 
Fidel Castro e seus partidários em 1953. A data daria nome ao Movimento 26 de Julho, organização liderada 
por Fidel Castro que teve papel decisivo na derrocada do governo de Fulgencio Batista.
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Bonchristiano afirma ainda que “[s]e tinha alguma coisa que interessava ao DOPS, ele fazia. 

Mas só com minha anuência” (AMARAL, 2012).

Flaquer  não  seguiu  carreira  militar,  dedicando-se  profissionalmente  à  advocacia 

(onde teve por sócio seu amigo Paulo Azevedo) (SANTOS, 2014, p. 96). Mas seu início de 

vida profissional, logo após sair das Arcadas, esteve associado com as forças repressivas da 

ditadura, e mais especificamente, com o II Exército (com o qual estava vinculado a Operação 

Bandeirantes,  responsável  pela  detenção  de  Diógenes  de  Arruda  Câmara).  Em  10  de 

novembro  de  1969,  um  dia  antes  da  prisão  de  Diógenes,  iniciava-se,  no  auditório  das 

Faculdades  Metropolitanas  Unidas  (FMU),  o  1.º  Ciclo  de  Conferências  sobre  Segurança 

Nacional  e  Desenvolvimento,  promovido  pelo  II  Exército.  O  ciclo,  supervisionado  pelo 

general de brigada Ernam Ayrosa da Silva, durou cinco semanas com palestras às segundas e 

quartas-feiras  e  contava  com  dois  palestrantes,  Paulo  Guaracy  Silveira  e  João  Marcos 

Monteiro Flaquer (SEGURANÇA NACIONAL E DESENVOLVIMENTO NA FMU, 1969). 

As torturas que Diógenes sofreu e na qual denuncia a presença de membros do CCC — entre 

eles,  Raul  Careca,  Parisi  e  “Falquer”  — se  deram  ao  longo  da  duração  desse  ciclo  de 

palestras.

Otavinho, diferentemente de seu amigo Flaquer, optou por se juntar a Raul Careca e 

continuar o combate às esquerdas integrado ao aparelho repressivo. Dado que Raul Careca já 

era policial desde os primeiros momentos de existência do CCC, pode-se cogitar que ele tenha 

servido de referência para a opção de Otavinho. O fato é que Otavinho foi nomeado delegado 

em  21  de  junho  de  1969,  dois  anos  após  colar  grau  nas  Arcadas,  e  foi  designado 

imediatamente  para  trabalhar  no  DOPS  (SEPULTADO  NO  MORUMBI  DELEGADO 

MORTO NO RIO, 1973). Poucos meses antes da entrada de Otavinho no DOPS, havia sido 

criada  extraoficialmente  a  Operação  Bandeirantes  (OBAN)102,  responsável  pela  prisão  e 

tortura de militantes como Diógenes de Arruda Câmara assim como de execuções. Otavinho, 

junto de Careca, foi logo incoporado à OBAN, sendo integrado a uma das equipes de busca 

(SOUZA, 2000, p. 165). Em 1972, Otavinho, como outros membros do aparato repressivo, 

recebeu do Exército a “Medalha do Pacificador” “pelos serviços prestados para a manutenção 

de  ordem  e  das  instituições  democráticas  brasileiras”  (SEPULTADO  NO  MORUMBI 

DELEGADO MORTO NO RIO, 1973).

102A OBAN foi um órgão extraoficial criado em 1969 encarregado da repressão às organizações de esquerda. 
Em 1970, a OBAN passou por um processo de institucionalização que deu origem ao famoso Destacamento de 
Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Um trabalho importante 
sobre ambas as organizações e aqueles que trabalharam nela é a tese de doutorado de Mariana Joffily, 
defendida em 2008 e publicada em livro em 2013: “No centro da engrenagem: os interrogatórios na Operação 
Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969 – 1975)” (JOFFILY, 2013).
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Entre as vítimas de Otavinho durante seu trabalho nos órgãos de repressão, estiveram 

colegas das Arcadas como Percival Menon Maricato e Maria Aparecida Costa. Maricato não 

foi contemporâneo de Otavinho, tendo entrado nas Arcadas em 1967 (Otavinho se formou em 

1966). Militante do movimento estudantil, Maricato foi preso quando a polícia interrompeu o 

Congresso da UNE em 1968. Após o AI-5, caiu na clandestinidade. Preso por Otavinho em 

1971, acabou sofrendo torturas e ficou recluso no Presídio Tiradentes.  Sobre a prisão por 

Otavinho, Maricato oferece o seguinte relato:

[...]  após  dois  anos  de  clandestinidade,  fui  preso  em  uma  rua  do  Brás  por  um 
comando  da  OBAN  liderado  por  nada  menos  que  o  delegado  conhecido  como 
Otavinho, um dos poucos membros do CCC que acabaram se profissionalizando na 
caça aos comunistas [...].
Contaram-me posteriormente que foi ele quem impediu que atirassem em mim na 
hora da prisão, mas certamente porque me achava mais importante vivo, para dar 
informações.  Afinal,  eu  era  presidente  da  UEE-SP  e  estava  atuando 
clandestinamente há dois anos. Quando na OBAN fui interrogado inicialmente por 
Otavinho, que em meio a uma turma de uns 30 homens da OBAN, disse-me para 
começar a falar, porque ali todos falavam, sem exceção. Tentei ganhar um tempo 
contando histórias do movimento estudantil mas imediatamente ele me disse que 
não queria saber de História do Brasil e sim de aparelhos, pontos, nomes e grupos. 
Voltei a falar, e mais uma vez ele disse que eu queria ganhar tempo. Fez-me levantar 
e ir na sala vizinha, onde estavam instrumentos de tortura e havia muito sangue. “Se 
você não falar eu vou te entregar para eles e você acaba falando depois que estiver 
todo  quebrado”  –  disse  ele.  Fui  tentar  contar  algo  para  ganhar  tempo  mas  ele 
imediatamente  me  xingou,  chamou-me  de  burro  e  comunista,  e  saiu  da  sala, 
entregando-me aos torturadores. (MARICATO, 2014, p. 150–151)

Maria  Aparecida  Costa,  conhecida  como  Cidinha,  foi  colega  de  faculdade  de 

Otavinho, Flaquer e Scatena nas Arcadas, tendo entrado no mesmo vestibular dos dois últimos 

(303 CANDIDATOS APROVADOS NA FACULDADE DE DIREITO, 1963). Ela se formou 

em 1967,  na  turma 136 (a  mesma de  Scatena,  uma turma  depois  de  Otavinho).  Cidinha 

estudou e conviveu com Otavinho e os outros membros do CCC, mas militou no espectro 

político oposto. Durante seu tempo nas Arcadas, Cidinha militou na Juventude Universitária 

Católica,  após  o  AI-5,  acabou  por  unir-se  à  luta  armada  por  meio  da  Ação  Libertadora 

Nacional (ALN) (COSTA, 2013).

Em entrevista  para a  Comissão Nacional  da Verdade realizada em 2013, Cidinha 

comenta sua relação com Otavinho no tempo de graduação:

[...] na ocasião [...] nós éramos inimigos cordiais, vamos assim dizer, eu sabia que 
ele era do CCC, etc. e que sabia que eu era de esquerda, mas as coisas ficavam ainda 
a um nível de...discutíamos muito, brigávamos muito, mas nunca, na minha cabeça, 
nunca passou que ele tivesse um envolvimento tão profundo, tão entranhado com a 
repressão.
[…] na Faculdade de Direito ele era conhecido como alguém pertencente ao CCC, e 
o CCC na ocasião fazia, ele chegou a agredir colegas, enfim, ele tinha uma atuação 
pesada e claramente de direita, mas como na ocasião circulava tanta coisa, se sabia 
que era. [...] enfim, depois que eu saí da faculdade, nunca mais nos reencontramos, 
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mas eu sempre guardei a imagem que dele como alguém do CCC, que era de direita 
e ponto, não é? Eu só vim perceber que não era bem isso, que ele estava realmente  
ligado a todos os mecanismos, à estrutura mais profunda de repressão quando da 
minha prisão […] (COSTA, 2013)

Cidinha em fins de 1969 buscava o exílio após uma série de baixas terem afligido a 

ALN. A organização se encontrava na mira da repressão devido ao sequestro do embaixador 

estadunidense Charles Elbrick. A ação, ocorrida no início de setembro pelas mãos da ALN e 

do  Movimento  Revolucionário  8  de  Outubro  (MR-8),  foi  uma  das  mais  espetaculares 

realizadas  pela  luta  armada  durante  a  ditadura  e  desatou  uma  repressão  feroz  sobre  a 

organização  guerrilheira  na  qual  Cidinha  militava.  Segundo  Cidinha,  as  forças  policiais 

haviam chegado ao seu nome e identificado o apartamento alugado que ocupava e por isso a 

ALN havia ordenado que ela se deslocasse para o Rio de Janeiro para depois seguir ao exílio.  

A morte de Carlos Marighella em ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury em 

4  de  novembro  dificultou  os  planos  de  saída.  Cidinha  acabaria  reconhecida  e  presa  por 

Otavinho nas ruas de Copacabana em dezembro de 1969.

Otavinho, como mencionado no segundo capítulo, era sobrinho de Matias Joaquim 

Gama e Silva, irmão do ministro da Justiça Gama e Silva. Na época em que prendeu Cidinha,  

Otavinho  tinha  uma  namorada  no  Rio  de  Janeiro  e  costumava  ficar  na  casa  de  seu  tio 

(DELEGADO É MORTO, POR VINGANÇA, 1973; SCATENA, 2014, p. 144).

Cidinha relata o infeliz encontro entre ambos:

[…] minha prisão, que, assim, foi realmente por acaso, eu estava na...circulando na 
avenida Copacabana, enfim, eu cumpri com o ponto, então, eles estavam de férias e 
ele estava com um colega dele, um amigo, assim, e ele me vê passar e então ele  
chega por trás e me pega e me segura, assim, pelos braços, ele é um homem alto, 
forte, não é? E ele: “Você está presa, Cidinha, você está presa.” Aí, sabe? Aquela  
primeira reação, eu até sempre lembro disso, que foi até de achar que ele estava 
brincando, que era uma brincadeira de mau gosto, porque também não tinha noção 
que ele soubesse que eu era de esquerda, mas, aí percebi, ele: “Não, é sim, Cidinha.” 
Eu percebi que, de fato, ele estava falando sério, aí, recuei, falei: “Quê isso, imagina, 
não sou eu, sou outra pessoa, você está me confundindo.” Aí ele disse: “Não, o seu  
sorriso, as covinhas do seu rosto são inconfundíveis, é você sim, o Exército está 
atrás de você.” (COSTA, 2013)

Após a prisão, Cidinha foi transferida do Rio de Janeiro para o DOI-CODI em São 

Paulo,  onde sofreu  violenta  tortura.  Passaria  por  diversos  presídios,  entre  eles  o  Presídio 

Tiradentes, sendo solta somente em junho de 1973.

Otavinho acabaria por pagar um alto preço por suas ações. A atuação de Otavinho 

nos aparelhos de repressão levou a que um “Tribunal Popular Revolucionário” decidisse por 

sua execução (USTRA, 2007, p. 411). O seu assassinato ocorreu num domingo, em 25 de 

fevereiro  de  1973,  por  um  comando  misto  da  ALN,  do  Partido  Comunista  Brasileiro 
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Revolucionário e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) (SOUZA, 2000, p. 165). O 

jornal O Estado de S. Paulo descreve o episódio:

A tarde, saiu ao encontro de conhecidos, vestindo apenas bermudas e camisa esporte 
e  calçando  sandalias.  Encontrou-se  com  Carlos  Alberto  Martins,  com  quem 
caminhava da avenida Nossa Senhora de Copacabana para a rua Republica do Peru. 
Nessa via, foi despertado por uma freada brusca de um Opala. Levou o primeiro tiro 
pelas  costas  e,  ao virar-se para o carro,  levou uma carga de arma de calibre 12 
milimetros.
O delegado recebeu dois tiros de misericordia na cabeça; disparados de uma arma 
automatica calibre 9. O primeiro tiro foi dado de dentro do carro e os dois ultimos, 
por um dos criminosos, que desembarcou e foi ao seu encontro.  (DELEGADO É 
MORTO, POR VINGANÇA, 1973)

Otavinho continuava tão religioso quanto em seus tempos de Arcadas (época em que 

chegou a militar na TFP), sendo católico praticante e pertencente à Ordem Terceira de São 

Francisco (USTRA, 2007, p. 412). Quando foi morto, sabendo que era visado pela esquerda 

armada (USTRA, 2007, p. 411), carregava consigo um cartão com o pedido: “Em caso de 

acidente, por favor, chame, urgentemente, um padre católico, mesmo que eu já esteja morto” 

(SOUZA, 2000, p. 164, 167, grifo do autor).

Figura 6: Bilhete que Otavinho portava consigo.

Fonte: (SOUZA, 2000, p. 164).
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Figura 7: Documento militar de identificação de Otavinho.

Fonte: (SOUZA, 2000, p. 164).

A morte de Otavinho gerou profunda comoção nas forças policiais.  Otavinho foi 

enterrado no Cemitério Morumbi, em São Paulo, com honras militares. Estiveram presentes o 

governador  paulista  Laudo  Natel,  o  general  Souza  Melo,  comandante  do  II  Exército 

(DELEGADO  É  MORTO,  POR VINGANÇA,  1973),  o  secretário  de  Segurança  Pública 

paulista bem como um grande número de comandantes militares e delegados (SEPULTADO 

NO MORUMBI DELEGADO MORTO NO RIO, 1973). Seu corpo foi enterrado com uma 

batina da Ordem Terceira do Carmo (SEPULTADO NO MORUMBI DELEGADO MORTO 

NO RIO, 1973, p. 169) e seus antigos companheiros da TFP também estiveram presentes 

(SEPULTADO NO MORUMBI DELEGADO MORTO NO RIO, 1973).

Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército e torturador de triste fama, era 

amigo pessoal de Otavinho. Dois dias antes de ser assassinado, Otavinho passou na casa de 

Ustra, em São Paulo, para apanhar uma encomenda da mulher do coronel que deveria ser 

entregue a sogra dele no Rio de Janeiro. Brilhante Ustra escreveu uma homenagem emotiva a 

Otavinho em “A verdade sufocada”, livro pela qual o coronel interviu na disputa pública pela 

memória relativa aos “anos de chumbo” (USTRA, 2007, p. 411–416) 103.

103Clarissa Grahl dos Santos (2016) escreveu relevante dissertação de mestrado voltada aos esforços 
empreendidos por Ustra e outros militares vinculados à repressão na disputa pela memória dos “anos de 
chumbo”.
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A morte de Otavinho foi uma perda grande para os antigos colegas de CCC. Raul 

Careca  foi  quem vestiu  o corpo do amigo para  o enterro  (LIMA, 2000).  Paulo  Azevedo 

lembra  que  Flaquer  se  emocionava  ao  falar  de  Otavinho:  “apesar  de  ser  um  fanático 

[religioso], era uma pessoa de grande coração; uma pessoa que João Marcos, quando falava 

dele, enchia os olhos de lágrimas” (SANTOS, 2014, p. 112). Scatena foi ao seu enterro e 

lembra que a polícia colocou sua foto em todas as delegacias como uma vítima da luta armada 

(SCATENA, 2014, p. 144).

Raul Careca já era policial veterano quando Otavinho ingressou nas forças policiais 

em 1969. Sua atuação enquanto CCC na condição de policial e estudante há tempos não era 

segredo. Ainda em 1966, por ocasião de uma investida do CCC contra a realização de eleições 

para  a  UEE  paulista  nas  Arcadas,  foi  noticiado  que  um  “ESTUDANTE  DA POLÍCIA 

CAUSA INCIDENTE”, sendo o incidente descrito  como “provocado pelo ‘comando caça 

comunistas’, que tinha à frente o investigador Raul Careca”  (ESTUDANTE DA POLÍCIA 

CAUSA INCIDENTE: SP, 1966). Em 1968, após o ataque à peça Roda Viva e a batalha da 

rua  Maria  Antônia,  Ítalo  Ferrigno,  delegado  do  DOPS,  defendeu  o  CCC declarando  que 

“[m]esmo que esses jovens democratas usem armas, não são um perigo para as instituições, 

porque  eles  as  defendem contra  os  arruaceiros  da  UNE”.  Ferrigno,  quando  indagado  da 

participação de policiais no grupo, respondeu sem rodeios: “Reconheço que um agente nosso, 

conhecido como Raul Careca, é um dos líderes do CCC, mas não o censuro porque ele está 

defendendo  a  democracia”  (DOPS  ACHA  MAIS  PERIGOSA  A  DESORDEM  DOS 

ESQUERDISTAS DO QUE CAÇA AOS COMUNISTAS, 1968).

Raul  Careca  era  famoso  por  ser  uma  pessoa  perigosa  e  sua  agressividade  é 

reconhecida mesmo por pessoas como Paulo Azevedo, que, como vimos no capítulo dois, o 

utilizou como parâmetro para minimizar  o comportamento também violento de Otavinho. 

Azevedo, ao discordar da fama negativa que paira sobre Otavinho, afirmou que “[q]uerer 

pintá-lo como um monstro, tal como o Raul Careca, é impossível, pois este último era uma 

pessoa desequilibrada” (SANTOS, 2014, p. 112). E, para ilustrar essa diferença, Azevedo cita 

um episódio em que Otavinho dissuadiu Careca de agredir a mão armada um integrante do XI 

de Agosto (SANTOS, 2014, p. 112).

Raul Careca, como Otavinho, trabalhou no DOPS e na OBAN. Careca participou da 

operação  que  assassinou  Carlos  Marighella,  líder  da  ALN,  em  4  de  novembro  de  1969 

(LIMA,  2000).  Ainda  no  começo  de  1969,  em  28  de  janeiro,  Raul  Careca,  como  já 

mencionamos, foi responsável pelo brutal assassinato de Marco Antônio Braz de Carvalho, 
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vulgo Marquito, militante da ALN. Marquito foi assassinado em sua casa por Raul Careca 

com 18 tiros (BRASIL, 2014, p. 272–273).

Como vimos, Diógenes de Arruda Câmara, preso em 11 de novembro de 1969 pela 

OBAN, denunciou Careca e outros membros do CCC como seus torturadores.  Em 29 de 

setembro, 45 dias antes da prisão de Diógenes, Raul Careca prendia o jornalista e militante 

comunista Antonio Carlos Fon, que também sofreu bárbara tortura. O relato de Fon, publicado 

em livro no contexto da redemocratização, nos permite compreender melhor a atuação de 

Careca:

Fui  preso  às  seis  e  meia  da  manhã  de  29  de  setembro  de  1969.  Na  época  eu  
trabalhava no Jornal da Tarde, de São Paulo, cobrindo a área policial e naquela noite 
ficara até às quatro da madrugada conversando e bebendo com dois policiais — o 
escrivão Waldemar de Paula e o delegado Luiz Orsatti, ambos lotados no DOPS. 
Cheguei em casa, um apartamento de terceiro andar na esquina das avenidas São 
João e Duque de Caxias, às quatro e meia da manhã e, cansado e meio alto, fui me 
deitar no quarto do meu irmão Aton Fon Filho, que se encontrava viajando.
Dormi duas horas e acordei com algo frio encostado no nariz. Abri os olhos e o 
quarto estava cheio de homens armados de  fuzis  e  metralhadoras.  O objeto frio 
encostado  no  meu nariz  era  o  cano de  uma pistola  calibre  45,  empunhada pelo 
delegado Raul Nogueira — que eu já conhecia como integrante do grupo clandestino 
de extrema-direita Comando de Caça aos Comunistas e policial que encontrava um 
estranho prazer em espancar estudantes.
Quem comandou a invasão da minha casa, fiquei sabendo depois, foi o capitão do 
Exército Maurício Lopes Lima. Eles mandaram que me vestisse e fui levado para a 
sala  — onde  meus  pais  e  minhas  irmãs  já  se  encontravam detidos  — para  ser 
acareado com um homem baixo e entroncado, que eles chamavam David, e que mais 
tarde eu vim a saber se chamar Francisco Gomes da Silva.
David estava cansado e machucado. As equimoses eram visíveis em seu rosto e tinha 
um curativo na testa. Sentado em uma poltrona, ele tinha as mãos algemadas e uma 
metralhadora apontada para o peito.  O capitão Maurício Lopes Lima queria  que 
David me identificasse, mas ele foi categórico em afirmar que não me conhecia, o 
que era verdade.
Ficamos ali dez minutos, após o que o capitão Maurício Lopes Lima mandou que eu 
fosse levado para a sede, com a recomendação de que eu deveria ser liberado após a 
tomada do depoimento. Fui algemado, com as mãos à frente do corpo, e levado por 
dois policiais, um deles o delegado Raul Nogueira, apelidado de Raul “Careca” por 
seus colegas do CCC.
As mãos de Raul tremiam, não sei por que, mas na hora me pareceu medo. Ao nos  
aproximarmos  do  elevador,  ele  engatilhou  a  45  e  encostou-a  na  minha  cabeça. 
Lembro perfeitamente de que senti medo — um arrepio que percorreu a espinha — e 
não reclamei porque um pensamento passou-me pela cabeça: “Diante de um covarde 
armado, o melhor é obedecer sem conversar”. O outro policial também percebeu a 
situação. “Prá que isso, doutor?”, ele chegou a perguntar. Raul Nogueira respondeu 
que “essa gente é muito perigosa, muito perigosa”.
Na porta do edifício, esperava-nos uma perua Veraneio azul, com o motorista e outro 
policial. Raul foi no banco da frente, com o motorista, eu no banco de trás, entre os 
dois policiais. No percurso até a “Operação Bandeirantes”, na rua Tutóia, no bairro 
do Paraíso, permitiram que eu fumasse e um dos policiais que me acompanhavam 
acendeu o cigarro.
O carro estacionou no pátio dos fundos do 34.º Distrito Policial e eu fui levado aos 
empurrões para a porta do pequeno prédio de três pavimentos onde funciona até hoje 
a “Operação Bandeirantes”. Eu ainda tinha alguma esperança de que aquela situação 
se esclarecesse rapidamente, mas ela se desvaneceu logo: “Esse é daqueles que não 
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sabem de nada”, explicou o delegado Raul “Careca” ao entregar-me a dois homens 
que esperavam na porta. (FON, 1979a, p. 9–10)

A atuação de Raul  Careca  no trabalho repressivo levou ao  jornalista  Percival  de 

Souza,  biógrafo  do  delegado  Sérgio  Paranhos  Fleury  (um  dos  nomes  mais  famosos  da 

repressão), declarar que “Raul Careca, foi antes de Fleury o maior símbolo que o Dops teve” 

(SOUZA, 2000, p. 379). Assim como Otavinho, tanto Fleury como Careca entraram na mira 

das  organizações  de  esquerda.  Documentos  apreendidos  pela  Aeronáutica  da  organização 

Vanguarda  Armada  Revolucionária  Palmares  (VAR-Palmares)  —  herdeira  da  VPR,  que 

participou da execução de Otavinho — determinavam o “justiçamento” de ambos.  Neles, 

constava que “Careca, Fleury são assassinos diretos de companheiros também. Trata-se de 

represália  clara.  Já  outros  investigados,  serão  eliminados  sob  condição,  conforme  vimos 

acima”  (RECONDO;  NOSSA,  2011).  Diferente  de  Otavinho,  a  esquerda  armada  não 

conseguiu levar a cabo o “justiçamento” de Careca e Fleury.

Ao contrário do que se veicula normalmente sobre o CCC, não foi apenas a “ala 

militar”  que  continuou  atuando  contra  as  esquerdas.  Alguns  tentaram  rearticular 

imediatamente outros grupos para continuar a militância. Um exemplo é a criação da Cruzada 

Nacionalista (CRUNA) em 1970.

O conservador Gustavo Andrade, colega de faculdade de diversos membros do CCC, 

em seu  depoimento  ao  pesquisador  Gustavo  Lopes  omitiu  deliberadamente  os  nomes  de 

membros  do  grupo.  O  único  nome  apontado  por  Gustavo  Andrade  é  o  de  Otavinho,  já 

falecido. A omissão se torna mais evidente, pois foi Gustavo Andrade que indicou a Gustavo 

Lopes o nome do CCC autoassumido Cassio Scatena (LOPES, 2014, p. 88). Gustavo Andrade 

abordou em seu depoimento a criação da CRUNA:

Em 1970, um pessoal do CCC, pretendendo dar um cunho mais ideológico ao grupo, 
fundou a CRUNA, a Cruzada Nacionalista, porque os ideólogos do CCC acabaram 
impondo uma ideologia nacionalista aos conservadores. Sabidamente, conservadores 
não são nacionalistas. Mas a “direita” do CCC era violentamente nacionalista, tentou 
fundar a CRUNA, e aí mostrou a inabilidade política. Esse pessoal fez a solenidade 
de  inauguração  da  CRUNA,  registrou  estatutos  e  tudo  mais  em  cartório,  mas 
organizou uma solenidade no dia em que o Brasil jogou na Copa do Mundo com o 
Uruguai. Ora, todo brasileiro estava esperando aquela vingança de 20 anos da Copa 
de 1950. Foi à noite, na mesma hora do jogo, televisionado diretamente – já com 
televisão em cores –, e não apareceu ninguém, salvo os mesmos na inauguração da 
CRUNA. (ANDRADE, 2014, p. 122)

Embora Gustavo Andrade tenha optado por omitir nomes, a descrição do evento de 

fundação  da  CRUNA aparenta  ser  precisa.  Consultando  jornais  da  época,  encontramos 

anúncios do convite para a fundação da CRUNA num evento a ser celebrado às 22 horas de 

17 de julho (A CRUZADA NACIONALISTA SERÁ LANÇADA 4.a-FEIRA, 1970). De fato, 
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a semifinal da Copa do Mundo entre Brasil  e Uruguai — aguardada vingança da seleção 

brasileira contra o Maracanaço104 — foi jogada às 19 horas (horário de Brasília) do mesmo 

dia. E, vale lembrar, a Copa do Mundo de 1970, na qual o Brasil se sagrou tricampeão, foi a  

primeira transmitida ao vivo pela televisão brasileira. A data escolhida realmente deve ter 

dificultado o comparecimento de público.

A omissão de nomes por parte de Gustavo Andrade é parcialmente esclarecida pelas 

matérias noticiando a criação da CRUNA. O presidente da CRUNA era João Parisi Filho, o 

mesmo que fora sequestrado pela  esquerda estudantil  no CRUSP em 1968 devido a  seus 

vínculos com o CCC. A matéria do Jornal do Brasil noticiando a criação da CRUNA contém 

um pequeno perfil de Parisi:

De porte atlético, cabelos ligeiramente oxigenados e considerado por seus colegas de 
turma na Faculdade de Direito Mackenzie como um tipo muito violento, João Parisi 
Filho  foi  prêso  durante  vários  dias  por  extremistas  de  esquerda,  no  conjunto 
residencial da Universidade de São Paulo, em 1968, por ser considerado elemento 
importante do Comando de Caça Aos Comunistas. (SÃO PAULO CRIA CRUZADA 
NACIONALISTA, 1970)

Para além dos anúncios em jornais, a matéria do Jornal do Brasil esclarece ainda que 

houve ampla distribuição de panfletos em São Paulo divulgando a CRUNA (SÃO PAULO 

CRIA CRUZADA NACIONALISTA, 1970). A organização, entretanto, não parece ter tido 

grande sucesso em se estabelecer como uma agrupação conservadora relevante. Encontramos 

poucas menções à CRUNA na imprensa105.  Uma delas diz respeito ao comparecimento de 

João Parisi representando a organização em cerimônia oficial ocorrida em 26 de junho de 

1970 lembrando o segundo aniversário da morte do soldado Mário Kozel Filho (vítima de 

uma  ação  da  VPR)  (O  EXERCITO  E  O  POVO  HOMENAGEIAM  A MEMORIA DE 

KOZEL, O SOLDADO-HERÓI, 1970) 106.

A truculência  após a  época  de  CCC não marcou apenas  a  vida  de  policiais  que 

participaram do grupo. Cassio Scatena apareceu nas páginas policiais em outubro de 1978, 

exatamente dez anos depois daquele 1968 na qual o grupo em que atuara ficou conhecido. O 

caso em que se envolveu — o assassinato de Nelson Pereira de Jesus, um jovem de 21 anos  

104Nome atribuído a vitória da seleção uruguaia sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950 (sediada no 
Brasil).

105A CRUNA, ainda sob a presidência de Parisi, é mencionada em matérias abordando a apuração da produção 
de uma edição falsa do jornal “O São Paulo” da Cúria Metropolitana de São Paulo (RÉU CONFESSO: DOPS 
PROCURA O AUTOR DO JORNAL APÓCRIFO, 1982). Uma reportagem da revista IstoÉ indica a pouca 
visibilidade da organização ao se referir a mesma como “uma certa Cruna, Cruzada Nacionalista de São Paulo” 
(A DIREITA ABRE O JOGO: AS FALSIFICAÇÕES VÃO CONTINUAR, GARANTE UM DE SEUS 
DIRIGENTES, 1982).

106Como mencionamos anteriormente, tanto o sepultamento de Mário Kozel Filho (SOLDADO É SEPULTADO 
COM HONRAS E ELOGIOS, 1968) como o aniversário de primeiro ano de sua morte possuem relatos 
envolvendo o CCC (CCC DESTRÓI EM SÃO PAULO MONUMENTO A GARCÍA LORCA, 1969).
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—  ganha  colorações  políticas  quando  consideramos  que  o  ex-CCC,  agora  diretor  da 

metalúrgica  Alfa  (PATRÃO  MATA  OPERÁRIO  NA PORTA  DA INDÚSTRIA,  1978), 

assassinou  um  operário  que  reclamava  o  não  pagamento  de  horas  extras.  O  assassinato 

ocorreu na aurora do “Novo Sindicalismo” que agitaria o país e projetaria a liderança de Luiz 

Inácio da Silva, o Lula.

Figura 8: Cassio Scatena comparece à justiça para prestar depoimento em 1979.

Fonte: (OLIVEIRA, 1979).

Nelson Pereira de Jesus, durante discussão com Scatena em 11 de outubro de 1978, 

foi alvo de seis tiros disparados pelo ex-CCC, sendo atingido por dois deles  (KOTSCHO, 

1986). O revólver utilizado por Scatena, um Taurus de cano curto calibre 38, fora comprado 

pelo ex-CCC no agitado ano de 1968 (KOTSCHO, 1986). Scatena fugiu sem prestar socorro. 

Nelson Pereira agonizou por quarenta minutos antes de uma viatura policial socorrê-lo. Antes, 

porém, os policiais gastaram cinco minutos procurando jornais velhos para forrar o banco 

traseiro do carro. O operário foi internado, mas morreu horas mais tarde, em decorrência da 

perda  de  sangue  e  hemorragia  interna  (PATRÃO  MATA OPERÁRIO  NA PORTA DA 

INDÚSTRIA, 1978).
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Scatena apresentou-se à polícia apenas no dia 14 de outubro (ADVOGADO ALEGA 

QUE MATOU OPERÁRIO PARA SE DEFENDER, 1978). Alegou legítima defesa. O crime 

revoltou  os  operários  da  Metalúrgica  Alfa,  que  realizaram  uma  greve  de  protesto 

(OPERÁRIOS DA ALFA MANTÊM A GREVE DE PROTESTO PELO CRIME, 1978). Os 

trabalhadores planejavam velar Nelson Pereira na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, porém 

foram  impedidos  pela  polícia,  que  também  vetou  que  o  cortejo  passasse  na  frente  da 

metalúrgica  (POLÍCIA IMPEDE  O  PROTESTO  NO  ENTERRO  DO  METALÚRGICO, 

1978).

Se os trabalhadores da metalúrgica foram alvo do arbítrio policial na despedida de 

seu colega assassinado, a impunidade com a qual o CCC agira nos anos 1960 continuaria em 

voga para Cassio Scatena. O ex-CCC foi condenado em 1986 a 13 anos de prisão, mas o júri 

foi  anulado pela  6.ª  Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça,  que alegou cerceamento ao 

direito de defesa, pois uma prova requerida pela defesa não fora anexada ao processo. Em 30 

de março de 1989, Scatena foi novamente condenado em um segundo julgamento (SCATENA 

É CONDENADO POR HOMICÍDIO, 1989). A pena de 4 anos, contudo, prescreveu anos 

mais tarde (LOPES, 2014, p. 291).

Caso  excepcional,  no  tocante  a  impunidade,  é  o  de  Raul  Careca,  cuja  trajetória 

impune de violência foi interrompida após o assassinato de Humberto Libertini Júnior em 

1976. Dois anos antes de Scatena assassinar o operário Nelson Pereira de Jesus. Determinante 

para que Raul Careca, diferente de seus colegas, fosse punido é o fato da violência não ter 

sido dirigida contra militantes de esquerda, mas contra um militar. Humberto Libertini Júnior, 

19 anos, era soldado do Exército.

O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 1976 em frente ao prédio onde residia 

Raul  Careca  e  o  motivo  foi  uma discussão  fútil.  Avelino  Conceição,  vigia  do  prédio  de 

Careca, relatou o episódio. Vejamos o relato:

Avelino Conceição, vigia do prédio de número 250 da rua Morato Coelho, onde 
residem o  delegado Raul  Nogueira  e  o  jovem Nilton  Ramiro,  “pivô”  do  crime, 
contou  como os  fatos  aconteceram.  Disse  que  Nilton  estava  na  porta  do  prédio 
aguardando  vaga  para  estacionar  o  automóvel  de  seu  pai  quando  chegaram 
Humberto Libertini e seus amigos Antonio Roberto Conceição, Fernando Augusto 
Pereira e outros dois. Um esbarrão provocou um pequeno incidente entre Humberto 
e  Nilton  e  consequente  discussão,  momento  em que  o  policial  chegava  em seu 
Corcel vermelho pela rua Benjamin Egas. Ele estava acompanhado de um rapaz — 
possivelmente  seu  sobrinho  — e  aproximou-se  do  grupo  com o  revólver  Rossi 
calibre 38 na mão direita enquanto na outra portava um rádio HT de comunicação. 
De maneira arbitrária  e  “alterado” — no entender de Avelino Conceição -  Raul 
Nogueira passou a discutir com os rapazes e imediatamente, solicitou pelo rádio HT 
reforço policial sob a alegação de que estava havendo uma confusão no prédio em 
que residia.
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O grupo tentou se dispersar, mas o policial conseguiu reter Humberto Libertini, que 
afirmava ser soldado da Polícia do Exército. Nessa oportunidade o rádio de Raul 
Nogueira caiu, mandando ele, e não sendo atendido, que Humberto o recolhesse do 
chão.  O  delegado  fez,  então,  o  primeiro  disparo,  para  o  solo,  tendo  o  projétil 
ricocheteado e indo estourar o vidro da porta de entrada do prédio onde estava o 
vigia Avelino Conceição. O seguido e último disparo foi dado a seguir, atingindo o 
militar no lado esquerdo do rosto.
Avelino Conceição  […] [a]crescentou somente que, apesar de trabalhar no edifício 
há  seis  meses,  conhecia  bem  a  fama  de  arbitrário  do  delegado.  (POLÍCIA 
MANTÉM SIGILO NO CASO DA MORTE DO SOLDADO, 1976)

O relato de Avelino Conceição foi corroborado por diversas testemunhas. O sargento 

da Polícia Militar Darcy de Almeida, que passava de carro na rua, declarou que Raul Careca 

“desceu de seu automóvel  ‘e  logo deu um tiro no rosto do rapaz’”  (TRÊS ACUSAM O 

DELEGADO, 1977). O coronel do Exército Aníbel do Rego Lins Filho estava numa casa 

próxima e ao ouvir o primeiro tiro, saiu para ver o que acontecia, “quando Raul atirou em 

Humberto, ‘a queima-roupa’, enquanto a vítima estava com as mãos abaixadas, sem reagir” 

(TRÊS ACUSAM O DELEGADO, 1977). Raul Careca foi preso em flagrante pelo reforço 

policial que solicitara durante a confusão com o soldado Humberto Libertini Júnior  (TRÊS 

ACUSAM O DELEGADO, 1977).

Contra  Careca,  pesava  um  longo  histórico  de  violência  que  foi  amplamente 

publicizado pela imprensa da época. O ex-CCC ficou preso por cinco meses, entre novembro 

de 1976 e março de 1977, quando foi liberado devido à lei Fleury, podendo aguardar pelo 

julgamento em liberdade. Após diversos adiamentos, Raul Careca foi julgado em 28 de junho 

de 1981 sendo condenado a 12 anos de reclusão e perda da função como delegado de polícia. 

A sentença foi confirmada em primeiro de março de 1982, quando finalmente Careca foi 

exonerado da polícia e preso. Careca, entretanto, foi alocado no Presídio Especial da Polícia 

Civil, que continha apenas 12 detentos, e após um terço da pena poderia ser beneficiado com 

prisão  albergue,  comparecendo  no  presídio  apenas  para  o  pernoite  (SOUSA,  1982).  O 

assassinato, contudo, mudou radicalmente sua vida, interrompendo sua violenta carreira na 

polícia.
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Figura 9: Registro de Raul Careca em reportagem sobre sua prisão em 1982.

Fonte: (SOUSA, 1982).

Como podemos ver, a violência e o antiesquerdismo se manifestariam nas trajetórias 

desses membros do grupo para além da desmobilização do CCC no final dos anos 1960. Para 

além  de  um  rompante  da  juventude  num  momento  de  aguda  polarização  política,  o 

engajamento  político  reacionário  persistiria  na  vida  desses  indivíduos.  Scatena,  um 

autodeclarado “conservador” por toda a vida (SCATENA, 2014, p. 134), não foi o único que 

trouxe  a  tona  o  passado  truculento  do  grupo  contra  a  esquerda  no  contexto  da  abertura 

política. Flaquer, o antigo líder do CCC, foi, na realidade, o mais vocal deles no período da 

redemocratização.

Flaquer,  seguindo  o  padrão  observado  pelo  CCC  na  década  de  1960,  agiu 

reativamente ao processo de redemocratização buscando fundar, como havia fundado o CCC 

em  1963,  uma  nova  organização  de  extrema-direita  para  enfrentar  o  ressurgimento  da 

esquerda na vida política do país. É assim que em janeiro de 1989, 25 anos após a criação do 

CCC,  Flaquer,  junto  de  cerca  de  50  militantes  de  extrema-direita,  reuniu-se  na  sede  do 

Sindicato de Profissionais Liberais de São Paulo para criar a Ação Nacionalista Democrática. 

Entre os presentes estavam membros de organizações como a Ação Integralista Brasileira, a 

Ação Nacionalista, Movimento Pátria e Liberdade, e a Liga das Senhores Católicas, assim 

como  um  diretor  da  Federação  do  Comércio  de  São  Paulo,  Raphael  Noschese,  antigos 

membros  do  CCC  e  militares  da  ativa  e  da  reserva  (EXTREMA  DIREITA  TENTA 

UNIFICAR MOVIMENTOS, 1989; GRUPOS DE EXTREMA-DIREITA TÊM ENCONTRO 

EM SÃO PAULO, 1986).
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Figura 10: João Flaquer em reunião para discutir a fundação da Ação Nacionalista 
Democrática em 25 de janeiro de 1989.

Fonte: (GRUPOS DE EXTREMA-DIREITA TÊM ENCONTRO EM SÃO PAULO, 1986).

O caráter reativo da organização é declarado por Flaquer que, na véspera da primeira 

eleição  presidencial  desde  o  golpe  de  1964,  buscava  uma  alternativa  aos  candidatos 

considerados  vermelhos.  Flaquer  descartou  o  uso  da  violência  e  “defendeu  que  a  Ação 

Nacionalista Democrática tenha atuação no próximo pleito presidencial, ‘para não ficar uma 

disputa  de  esquerda  com  esquerda’”  (EXTREMA  DIREITA  TENTA  UNIFICAR 

MOVIMENTOS,  1989).  Seus  inimigos  eram  os  antigos  comunistas  e  trabalhistas  mas 

também  a  nova  ameaça  representada  pelo  PT.  Sobre  os  candidatos,  Flaquer  anunciou: 

“Combatemos as  candidaturas  presidenciais  de  Lula,  Brizola  e  Mário Covas,  o  candidato 

melancia,  porque  é  verde  por  fora  e  vermelho  por  dentro”  (GRUPOS  DE  EXTREMA-

DIREITA TÊM ENCONTRO EM SÃO PAULO, 1986, grifo do autor).

A Ação  Nacionalista  Democrática  aparentemente  teve  vida  efêmera.  Em  nossa 

pesquisa,  as  pouquíssimas  menções  à  organização  se  restringem ao  ano  de  1989  e  seus 

esforços parecem ter se dirigido principalmente para a eleição presidencial. É assim que em 

março, a Ação Nacionalista Democrática é noticiada como sendo presidida por Flaquer  e 

buscando a construção de uma “articulação das organizações de direita para apoiar, de forma 

unitária, um candidato à Presidência da República”  (AZEVEDO, 1989). Na tarde de 28 de 

setembro,  faltando  pouco  menos  de  dois  meses  para  o  pleito,  Flaquer,  presidente  da 

organização, foi visto no comitê paulista da candidatura de Fernando Collor “onde informou 
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ao irmão do candidato,  Leopoldo Collor, que estava à procura de um nome na sucessão” 

(VOLTA À ATIVA, 1989).

Antes  das  eleições,  contudo,  Flaquer  e  a  Ação  Nacionalista  Democrática 

protagonizaram um episódio com as mesmas características daqueles sob os quais o CCC se 

inseriu na vida da Faculdade de Direito da USP no ano de 1963. Na noite de 4 de setembro de 

1989  ocorreu  na  Câmara  de  Vereadores  de  São  Paulo  uma  cerimônia  em homenagem a 

Salvador Allende. Gonzalo Meza Allende, neto do ex-presidente chileno, recebeu em nome do 

avô o título de cidadão paulistano. Flaquer e companheiros tentaram tumultuar a cerimônia. 

Logo no início da cerimônia, Flaquer interrompeu o petista Luís Eduardo Greenhalgh, vice-

prefeito, gritando “Eleição em Cuba” ao que se seguiu vaias dos presentes  (CÂMARA DÁ 

TÍTULO  A  SALVADOR  ALLENDE,  1989).  Dias  mais  tarde,  a  Ação  Nacionalista 

Democrática,  representada  por  Flaquer  e  Dario  Alves,  soltou  manifesto  apresentando  sua 

versão sobre o episódio. Nele criticam a execução do “Hino Internacional Socialista”, ao qual 

todos  ficaram de  pé,  “menos  nós”,  e  relatam que após  interromperem aos  gritos  o  vice-

prefeito, “o circo quase pegou fogo. A troca de insultos paralisou por momentos a cerimônia. 

Algumas senhoras da sociedade deixaram o recinto, com receio de consequências possíveis e 

indesejáveis” (O TÍTULO DE CIDADÃO PAULISTANO A ALLENDE, 1989).

Os desejos de Flaquer de exorcizar a esquerda da vida política nacional, diferente do 

ocorrido em 1963-64 e 1968, seriam frustrados. Seus ensaios organizativos e manifestos não 

seriam amplificados nos jornais e a distância de seu discurso para com o dos grandes veículos 

conservadores  nunca  fora  tão  grande.  A  conjuntura  era  completamente  distinta.  Parte 

importante  das  forças  políticas  conservadoras  que  haviam  se  alinhado  no  combate  às 

esquerdas e  destruído a Quarta República,  estavam preocupadas em operar uma transição 

conservadora para um novo regime liberal democrático, buscando distanciar-se publicamente 

dos militares e de tudo que remetesse ao legado ditatorial e sua participação. Uma narrativa 

que buscava valorizar todas as forças políticas empenhadas nessa transição, a despeito de seu 

papel  na Quarta  República  e  na  ditadura,  ganhava corpo ao  passo  que  os  culpados mais 

óbvios, a extrema-direita e os militares, eram deixados a descoberto.

Como  bem  lembra  o  historiador  português  Fernando  Rosas,  a  memória  é  uma 

ferramenta importante de construção de hegemonia política:

[…] ao convocarmos, ao inscrevermos a Memória nos debates de hoje, não estamos 
só a olhar  para trás,  […], estamos necessariamente,  […] a discutir os conteúdos 
civilizacionais, as representações societais, os conteúdos políticos e ideológicos que 
estruturam os discursos sobre o mundo de hoje e de amanhã. (ROSAS, 2010, p. 187) 
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Nessa  conjuntura  adversa  para  a  extrema-direita,  enquanto  antigos  militantes  da 

esquerda,  estudantil  e armada, davam entrevistas aos jornais conservadores que os tinham 

enfrentado décadas atrás, os antigos membros do CCC se mantiveram calados. Raul Careca, 

romperia seu silêncio para o jornalista Percival de Souza somente muitos anos mais tarde 

(SOUZA, 2000, p. 379). Scatena concederia entrevista sobre seu passado como CCC apenas 

em 2001 e, ainda assim, agregaria, desafiador: “O que quero dizer é que não tenho medo de 

nada,  e  se  algum  crime  houve,  já  prescreveu.  É  que  todo  mundo  tem  medo  de  falar” 

(SCATENA, 2014, p. 148).

A exceção foi Flaquer, que diferente de seus antigos colegas de CCC, buscou quebrar 

o  silêncio  e  participar  da  disputa  pública  pela  memória.  Flaquer  tomou  essa  iniciativa 

buscando justamente um dos veículos mais conservadores da grande imprensa: O Estado de S. 

Paulo. Ambos combateram a UNE e o governo Goulart ferozmente e apoiaram o regime na 

sua  luta  contra  o  levante  estudantil  de  1968.  Em diversas  oportunidades,  Flaquer  e  seus 

colegas extremistas no espaço das Arcadas e do Mackenzie, foram chamados pelo jornal de 

“estudantes democratas” enfrentando os “totalitários”, mesmo em ações violentas. Flaquer, 

inclusive, entregou pessoalmente ao aliado e então reitor Gama e Silva um manifesto que a 

título de prestar solidariedade ao reitor frente as denúncias do “terrorismo cultural” que varria 

a  USP, elogiava especificamente o jornal  da família  Mesquita pela  decidida defesa que o 

veículo fez do reitor (ACADÊMICOS DÃO APOIO AO REITOR DA USP, 1964).

A entrevista de Flaquer ao jornal foi publicada em 29 de abril de 1988 por ocasião do 

aniversário de 20 anos dos eventos de 1968. Para além de Flaquer, O Estado de S. Paulo 

entrevistou  diversas  pessoas  que  tiveram  atuação  relevante  naquele  ano.  Muitas,  como 

Fernando Gabeira, José Dirceu, Wladimir Palmeira e José Genoíno, estavam no lado oposto 

do espectro político ocupado pelo jornal,  eram os  “totalitários” que a  família  Mesquita  e 

Flaquer combateram.

Se  Flaquer  esperava  um  tratamento  simpático  de  O  Estado  de  S.  Paulo,  ficou 

profundamente  decepcionado.  O  antigo  comandante  do  CCC  escreveu  uma  longa  carta 

demonstrando irritação com a forma pela qual foi descrito no jornal, especialmente quando 

comparado com seus antigos adversários políticos. Flaquer reclama que a

edição comemorativa sobre o ano de 1968 foi elaborada de modo escandalosamente 
maniqueísta.  Todos  que  nela  aparecem,  do  Brasil  e  do  mundo,  são  heróis, 
românticos, libertários. Um só é vilão: João Marcos Monteiro Flaquer. […] O que no 
mínimo, eu poderia esperar seria um tratamento igual ao que tiveram Franceschini, 
das Brigadas Vermelhas, Cohn Bendit, José Dirceu, Fernando Henrique, Wiadimir 
Palmeira, Genoíno e outros “heróis” da edição de 1968. A eles foi dado tratamento 
privilegiado. (FLAQUER, 1988)
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O amigo Paulo Azevedo relata ainda outra tentativa frustrada de Flaquer de intervir 

na disputa pública pela memória. O episódio ocorreu pouco antes da morte de Flaquer, que 

faleceu no dia 24 de abril de 1999 aos 55 anos (LUPA: ANTICOMUNISTA ROMÂNTICO, 

1999). Flaquer assistiu a uma entrevista de José Dirceu com Jô Soares no qual o CCC foi 

abordado. Aparentemente, José Dirceu narrou os enfrentamentos de fins de 1968 da esquerda 

situada no CRUSP contra o CCC omitindo o sequestro do então CCC João Parisi. Flaquer, 

então, pediu a mediação de Paulo Azevedo para conseguir uma entrevista com Jô Soares para 

contar sua versão dos fatos. Paulo Azevedo conhecera Jô Soares nos anos 1960, pois ambos 

frequentaram o  ateliê  do  artista  plástico  José  Roberto  Aguilar  (SANTOS,  2014,  p.  108). 

Segundo Azevedo, parecia “que ele [Flaquer] estava muito amargurado com a imagem que se 

projetou dele mesmo, como um sujeito agressivo e violento” (SANTOS, 2014, p. 107). A 

entrevista seria uma oportunidade para corrigir Dirceu “e por outro lado também havia sua 

intenção de limpar sua imagem” (SANTOS, 2014, p. 108).

Paulo Azevedo descreve sua tentativa de convencer Jô Soares a entrevistar Flaquer:

Liguei  para  o Jô,  por  volta  de  1998 ou 1999,  pedindo que  entrasse  em contato 
comigo.  Ao  retornar  a  ligação,  perguntei  se  lembrava  de  mim,  e  o  Jô:  
“Perfeitamente, você é o Paulo Azevedo, e tal.” Foi muito gentil, e travou-se um 
diálogo, mais ou menos assim, pois digo de memória: “Jô, liguei para pedir que dê 
oportunidade a uma pessoa que talvez tenha algumas restrições, porque todos falam 
mal  dele”,  disse-lhe.  “Mas  quem  é?”,  e  na  sequência  respondi;  “João  Marcos 
Monteiro Flaquer”. “Não sei quem é”, ainda sem saber de que pessoa se tratava. “O 
comandante  do  CCC”,  tive  de  ser  mais  direto.  “CCC? Nossa...  Para  vir  aqui?”, 
perguntou de modo hesitante. “Pois é. Você atendeu o João Parizi, que era do CCC”, 
tentando convencê-lo. “Mas ele era um grande artista plástico”, desconversou. “Você 
atendeu o Zé Dirceu, e ele também acha que deve falar”, mais uma vez argumentei. 
“Não vejo  como trazê-lo  aqui,  preste  atenção,  porque nos anos  da  Ditadura,  eu 
estava voltando para minha casa, e encontrei-a toda pichada de vermelho, escrito 
CCC. Cortaram a luz. Imagine o meu pânico, o terror que tomou conta de mim”, 
explicou-se. “Claro, se for uma questão pessoal, realmente acho que você não deve 
convidá-lo”, fui sincero. “Não é pessoal, isso já passou. Mas eu não acho que ele 
tem de vir aqui. É melancólico ele dizer que foi comandante do Comando de Caça 
aos  Comunistas.  Já  imaginou  caçar  pessoas?  Isso  é  o  fim  da  picada”,  pôs-se 
incisivamente. “Concordo inteiramente com você, mas ele quer dizer que não era 
exatamente isso. Quer se explicar. Está te pedindo uma chance”, repliquei. “Acho 
que o melhor para ele é se esconder, e pensar: ‘Esqueçam que fui comandante do 
CCC’”,  Jô  Soares,  irredutivelmente.  [...]  Disse-lhe  que  João  Marcos  queria  se 
assumir: “Não fui exatamente isso! Quero me explicar”. E o Jô Soares: “De forma 
alguma, aqui não pode. E o que ele fez à peça Roda-Viva?. E continuei insistindo: 
“O que ele fez no Roda-Viva escapou do controle dele, a agressão aos artistas. Não 
aprovo o que ele fez de forma nenhuma, mas foi querer tapar aquela mensagem pífia 
da  peça  Roda-Viva.”  “Qual  mensagem pífia?”,  Jô  questionou de  novo.  “A peça 
Roda-Viva não existiria se não fosse quebrada pelo CCC. Na verdade, o CCC é o 
autor, não o Chico Buarque. Só se fala hoje dela porque foi quebrada pelo CCC. É 
uma peça ridícula, não tem força nenhuma, uma porcaria”, esquentei o debate. “Não 
é bem assim, é uma peça de circunstância,  como as de Molière,  Sheakespeare e 
Sófocles”,  defendeu ele a peça. “Só que as de Molière,  Sheakespeare e Sófocles 
estão em cena até hoje”, discordei. Não é bem assim, porque é uma peça ruim. Do 
ponto de vista cultural, o João Marcos não fez nada de mais, mas do ponto de vista 
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criminal, realmente,  ele é responsável pelas agressões,  por aquela coisa medonha 
toda. Para finalizar, ainda tentei: “Mas, ao invés de apenas nós dois discutirmos, por 
quê não discutir isso em público?”. “Ah, eu não posso e não quero...”, e Jô Soares 
deu seu ultimato. (SANTOS, 2014, p. 109–110)

Jô Soares não cedeu. Flaquer perdeu sua batalha pela memória e por sua reabilitação 

pública. Morreria pouco tempo depois. Em uma curta nota da revista Veja de 5 de maio de 

1999 é relatado que Flaquer

[a]o morrer, mereceu dois anúncios de falecimento, um deles pago pela família. A 
outra nota fúnebre foi encomendada pelos condôminos do Edifício Barão de Ouro 
Branco, localizado na cidade de São Paulo. Desde 1975, o advogado era o síndico 
do  imóvel.  Não  se  viu  homenagens  de  seus  antigos  correligionários.  (LUPA: 
ANTICOMUNISTA ROMÂNTICO, 1999)

Nos anos 1990 e na primeira década do século XXI a muitos pareceu impossível a 

reabilitação de figuras como Otavinho e Flaquer, uma triste página virada da história do país. 

Desde a recente ascensão da extrema-direita na vida política nacional, essas certezas parecem 

abaladas. Como nos lembra Walter Benjamin sobre a importância da luta pela memória: “O 

dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador 

convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse 

inimigo não tem cessado de vencer.” (BENJAMIN, 1987, p. 224–225) Em um cenário como o 

atual, em que o notório torturador coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra — que dedicou 

emotiva homenagem a Otavinho — é por muitos considerado um herói, a pregação de Flaquer 

ainda seria mal recebida?

4.2 UM ESPECTRO RONDA A NOVA REPÚBLICA

O  Brasil  atravessou  em  finais  dos  anos  1970  e  início  da  década  seguinte  uma 

efervescência política que marcou o período de abertura rumo a redemocratização do país. O 

espectro do retorno da esquerda na disputa pelos rumos do país — com inédita liberdade de 

ação,  sem  diversas  das  restrições  que  a  Quarta  República  havia  imposto  tanto  à  sua 

organização política como das classes populares —, suscitou reação de setores conservadores 

que  desconfiavam  da  capacidade  do  processo  de  abertura  em  conter  a  esquerda  ou  que 

simplesmente não desejavam o fim do regime.

O aspecto mais virulento dessa reação foi um novo surto de atentados terroristas. 

Com os atentados, tivemos também o retorno da sigla CCC aos noticiários, uma década após 

esta estampar as capas de jornais e revistas no Brasil.  O estudo desse “retorno” do CCC, 
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entretanto, traz desafios próprios, distintos daquele da atuação de Flaquer e companhia nos 

anos 1960.

O maior dos desafios é que diferentemente das ações realizadas pelo CCC paulista 

nos anos 1960, nunca se apontou responsáveis nem alguém veio a luz para reivindicar autoria. 

Os envolvidos com o CCC original negam e são enfáticos quanto a desmobilização do grupo 

no final dos anos 1960. Flaquer, por exemplo, em entrevista para O Estado de S. Paulo, coloca 

que no rastro do AI-5, “[f]oi montado um negócio chamado Operação Bandeirantes, em 69. 

Nesse momento nós refluímos e a Oban passou a combater a guerrilha”  (ARAÚJO, 1988). 

Scatena, faz afirmação similar: “Foi extinto naturalmente. Perdeu a razão de ser, porque o AI-

5 fez tudo que o CCC queria. Então acabou a briga, o próprio Exército dizimou a luta armada 

[…]” (SCATENA, 2014, p. 145).

Os episódios dos anos 1960 vinculados ao CCC também tinham como característica 

comum que em sua maioria se deram no ambiente estudantil entre pessoas que se conheciam e 

os ataques foram realizados fisicamente. As próprias vítimas contam sobre seus agressores. As 

ações atribuídas a sigla ocorridas entre final dos anos 1970 e início dos anos 1980 foram 

anônimas.

Clarissa  Brasil  em  sua  dissertação  sobre  a  sigla  dedica  o  terceiro  capítulo,  “O 

Retorno do Comando” (BRASIL, 2010, p. 87–111), a esse “retorno”. Mas como é o esperado 

perante um objeto de estudo com essas características, a abordagem se detém mais sobre as 

ações que sobre seus autores.

Clarissa Brasil se detém principalmente no caso relativo ao envio de cartões com 

ameaças em nome do CCC para diversas pessoas em vários locais do Brasil no final de 1978. 

Os destinatários eram dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 

Rio de Janeiro (BRASIL, 2010, p. 87).

O envio  dos  referidos  cartões  levou a  abertura  de  uma investigação pelo  DOPS 

paranaense com duração de 18 meses e que produziu um dossiê de 106 páginas sem qualquer 

resultado expressivo (BRASIL, 2010, p. 87, 93).
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Figura 11: Cartão de ameaça do CCC de dezembro de 1978 (frente).

Fonte: (BRASIL, 2010, p. 89).

Figura 12: Cartão de ameaça do CCC de dezembro de 1978 (verso).

Fonte: (BRASIL, 2010, p. 90).

O  cartão,  padronizado,  trazia  a  mensagem:  “O  COMANDO  DE  CAÇA  AOS 

COMUNISTAS  DESEJA  A  ________  SIMPATIZANTE,  ATIVISTA  DA  CANALHA 

COMUNISTA QUE  ENXOVALHA NOSSO  PAÍS,  UM  PÉSSIMO  NATAL E  QUE  SE 

REALIZE NO ANO DE 1979 NOSSO CONFRONTO FINAL. SÃO PAULO, DEZEMBRO 

78”. Conforme apuração do DOPS paranaense, o nome do suposto remetente, “EVARISTO 

ASNO”, é provavelmente uma referência a Dom Paulo Evaristo Arns, então Arcebispo de São 

Paulo,  e o endereço do remetente,  “Rua Vlado, 24 – Caçador” de São Paulo,  inexistente, 
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provavelmente é uma referência ao jornalista Vladimir Herzog, vulgo Vlado, assassinado nos 

porões do regime em 1975 (BRASIL, 2010, p. 93).

Chico Buarque também recebeu ameaças como essa no período. O cartão recebido 

por  Buarque  em  fins  de  1979  contém  ameaça  de  igual  teor,  porém  não  obedece  à 

padronização daqueles analisados por Clarissa Brasil:

Figura 13: Cartão de ameaça do CCC de fins de 1979 para Chico Buarque.

Fonte: (HOMEM, 2009, p. 164).

Para além do envio de cartões,  foram realizadas ameaças  anônimas por  telefone, 

carta, pichações bem como uma série de atentados violentos atribuídos a sigla no período. 

Vejamos alguns exemplos.

Em São Paulo, a Livraria Capitu foi alvo de dois atentados a tiros em abril de 1980 

por “vender material subversivo”, conforme ameaça por telefone após o primeiro atentado. A 

primeira investida, em 3 de abril, alvejou com um tiro um poster de Che Guevara na vitrine. A 

segunda, em 5 de abril,  implicou em cerca de dez tiros contra  a  vitrine.  Os autores,  por 

telefone,  se  identificaram  como  do  CCC  (CCC  ASSUME  AUTORIA DE  ATAQUE  À 

LIVRARIA, 1980).

Na capital gaúcha também ocorreram ameaças contra livrarias fazendo uso da sigla 

CCC. O proprietário da Livraria Combate Socialista, José Carlos de Oliveira, recebeu em 30 

de julho de 1980 uma carta em nome do CCC que ameaçava explodir a livraria em três dias 

“se não deixar de receber e  ofertar estas  suas revistas  e publicações comunistas” (NOVA 
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CARTA, 1980). A carta, recheada de erros de grafia, era assinada por “CCC. Facção Porto 

Alegre, agente 0584” (NOVA CARTA, 1980).

Em Passo Fundo, distante 280 quilômetros de Porto Alegre, novas ameaças por carta 

foram realizadas fazendo uso da sigla CCC. Em 2 de agosto é noticiado que “a carta enviada 

ao Vereador [de Passo Fundo] Argeu Santarém diz que ‘o CCC já está agindo em Passo 

Fundo, Erexim e outras cidades’:  ‘Não somos bonzinhos e vamos acabar com a raça dos 

comunista  [sic],  socialista  [sic],  petebistas,  agitadores,  contestadores,  anarquistas.’” 

(SECRETÁRIO ADMITE QUE DIREITA AMEAÇA NO INTERIOR GAÚCHO, 1980)

Em Belém (Pará), distante quase quatro mil quilômetros de Porto Alegre, o carro do 

livreiro Raimundo Jinkings, militante do PCB e ex-dirigente sindical do CGT, foi incendiado 

em 7 de junho de 1980 por indivíduos associados à sigla. Em nome do CCC também foi 

enviada carta com ameaças à Comissão da Pastoral da Terra local (CCC QUEIMA CARRO 

DE LIVREIRO, 1980). Meses antes, ainda em Belém, o bispo da Diocese de Marajó, Dom 

Ângelo  Ribeiro,  denunciou,  em  27  de  janeiro  de  1980,  “o  recebimento  de  inumeros 

telefonemas de pessoas que, se dizendo membro do Comando de Caça aos Comunistas, o 

ameaçaram por sua intervenção nos problemas fundiários registrados […] no Município de 

Cachoeira  do  Arari”  (ENVOLVIMENTO  EM  QUESTÕES  DE  TERRAS  NO  PARÁ 

PROVOCA AMEAÇAS DE MORTE A BISPO, 1980).

Finalmente,  em  Porto  Velho,  Rondônia,  distante  quase  dois  mil  quilômetros  de 

Belém, o brizolista Samuel Sales Saraiva apresentou queixa à polícia em 28 de maio de 1980 

devido a uma carta em que lhe endereçavam ameaças em nome do CCC: “Samuell [sic], seu 

patife, é bom deixar de estar do lado do povão e com mentira. Estamos na tua pista. Já te 

avisamos mais de uma vez. Se continuares nesta esquerda comunista te encheremos de bala de 

qualquer jeito ateé [sic] o fim do mês.” (CCC FAZ AMEAÇAS EM PORTO VELHO, 1980) 

Uma semana mais tarde, foi noticiado o incêndio criminoso do carro de Samuel Saraiva (CCC 

QUEIMA CARRO DE BRISOLISTA, 1980).

Como vemos, são ações muitíssimo diferentes daquelas dos anos 1960, afetando de 

livreiros a um bispo que atuava em conflitos de terra,  e em locais tão distantes como as 

capitais Porto Alegre, Belém, e Porto Velho, ocorrendo inclusive em cidades menores como 

Passo  Fundo,  no  interior  do  Rio  Grande  do  Sul.  Portanto,  embora  não  tenhamos  como 

eliminar  a  hipótese  do  envolvimento  de  algum antigo  CCC em atividades  terroristas,  as 

características apontadas reforçam bastante a hipótese de que boa parte dessas ações foram 

levadas  a  cabo  por  terceiros  valendo-se  da  sigla.  O  que,  por  si,  é  um demonstrativo  da 
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importância  que  essa  adquiriu  no  imaginário  político  brasileiro  como  um  dos  grandes 

símbolos de terrorismo.

Parece-nos, portanto, que salvo surjam novas fontes ou improváveis depoimentos dos 

envolvidos,  apresenta-se  como  extremamente  difícil  realizar  um  estudo  dessa  página  da 

história  da  extrema-direita  brasileira  que  se  debruce  sobre  seus  autores.  Prevalecendo  a 

norma,  quando se trata  de agrupações  clandestinas,  na  qual  se  sabe mais  sobre  as  ações 

realizadas que sobre seus perpetradores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou desmistificar o CCC compreendido enquanto “comando 

do  terror”  que  se  voltou contra  uma  homogeneizada  “sociedade  civil”,  um  produto  da 

conjuntura radical do “tempo de 68” e cuja compreensão se dá nos marcos de um ensaio do 

terrorismo que se abateu sobre o país com o fechamento do regime marcado pelo AI-5 em 13 

de dezembro de 1968. Buscamos restituí-lo à sociedade mais ampla que o cercava, às disputas 

políticas e sociais em que se inseriu e que esse distava de ser um lobo solitário, fazendo parte 

de uma constelação de atores políticos cuja inserção só pode ser compreendida por meio de 

uma análise crítica das narrativas hegemônicas que não apenas são indulgentes com as forças 

que hasteavam a bandeira  da democracia  liberal  como aceitaram acriticamente várias das 

premissas ideológicas que as lastreavam.

Para isso tivemos  que,  no primeiro  capítulo,  recuar  no tempo,  para  um contexto 

diferente  daquele  que  antecedeu  o  terrorismo  de  Estado  decretado  pelo  AI-5,  antes  da 

conjuntura do “tempo de 68”. Recuamos ao contexto em que efetivamente surgiu o CCC, mas 

que escassa atenção recebeu daqueles que o estudaram, aquele da crise da Quarta República. 

Nos dedicamos ao conteúdo efetivo da democracia liberal de 1946, seus atores políticos bem 

como as formas pela qual ocorreram as disputas políticas entre “entreguistas”, a direita liberal 

democrática do período, e “nacionalistas”, a conjunção de forças progressistas que abarcava 

desde  trabalhistas  aos  comunistas.  A  compreensão  das  balizas  da  Quarta  República  é 

fundamental para a desmistificação do significado da crise de agosto-setembro de 1961, sob a 

qual floresceu o terrorismo de extrema-direita.

A narrativa celebratória  da “solução parlamentarista”, hegemônica após a crise de 

agosto-setembro de 1961, interessava essencialmente às forças conservadoras, especialmente 

aquelas mais ciosas de sua imagem como democratas, mas foi encampada naquela complexa 

conjuntura por golpistas e golpeados, e perpetuada por uma historiografia de matiz liberal. O 

golpe parcialmente bem-sucedido foi transformado numa vitória das forças democráticas, os 

golpistas  civis  foram retirados  dos  holofotes,  os quais foram centrados em cima da junta 

militar. Ofuscou-se assim que, longe do encerramento de uma crise política representada pela 

derrota de militares golpistas por um amplo consenso democrático,  iniciava-se  um período 

marcado pela grande política, em que todos os atores, incluídos golpistas e golpeados, sabiam  

que as balizas da Quarta República haviam sido esgarçadas e que se abria passo para um 

confronto mais franco.
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É nesse contexto que assistiremos à violência física e ao terrorismo emergirem como 

armas políticas em nome do mundo livre, democrático e cristão. A violência não surge como 

produto de indivíduos e grupos isolados, mas de forma difusa, nas ruas e esquinas do país, 

contando  com  a  tolerância  e  mesmo  apoio  aberto  de  importantes  veículos  midiáticos, 

lideranças  políticas  e atores institucionais.  Esse engajamento foi precedido por engenhosa 

campanha,  articulando  meios  lícitos  e  ilícitos,  construída  pelo  fundamental  das  forças 

direitistas — incluindo aqueles que se orgulhavam não apenas  de sua paixão aos  valores 

liberais democráticos, mas de sua moderação política.

Para  resgatar  esse  processo  que  tornou  possível  o  terrorismo  levado  a  cabo  por 

grupos de extrema-direita, não restringimos nossa atenção aos atos de violência propriamente 

ditos e nem em vocalizar condenações protocolares de grandes meios, procedemos a uma 

análise  mais  cuidadosa  do  contexto  em que  ocorreram bem como do comportamento  de 

articulistas, editorialistas, políticos, autoridades policiais e lideranças sociais.

Os rapazes do CCC estrearam nesse ambiente de mobilização que marcou a luta 

política contra o governo trabalhista de Goulart. Os primeiros eventos amplamente noticiados 

em  que  tomaram  parte  —  como  a  investida  contra  a  presença  de  João  Pinheiro  Neto, 

superintendente  da  SUPRA, na Faculdade de Direito  da USP em março de  1964 — não 

chocaram  por  serem  singulares  afrontas  aos  valores  democráticos  e  à  própria  sociedade 

brasileira, estavam inseridos numa série de agressões voltadas contra autoridades do governo 

Goulart e figuras públicas vinculadas à luta pelas reformas de base. Ações que não foram 

feitas na calada da noite por indivíduos mascarados, mas à luz do dia por indivíduos e grupos 

de direita,  contando com a participação de populares,  e que contaram com a tolerância e 

mesmo  exaltação  de  grandes  veículos  de  imprensa.  Fizeram parte  daquilo  que  O  Globo 

definiu triunfantemente como “mobilização geral  contra  o comunismo”  (MOBILIZAÇÃO 

GERAL CONTRA O COMUNISMO, 1964).

No segundo capítulo, nos dedicamos mais concretamente ao CCC e sua atuação na 

década de 1960. Analisamos o ambiente político e social onde o grupo surgiu, a Faculdade de 

Direito da USP, também conhecida como Arcadas, bem como o ingresso, origem social e a 

trajetória de alguns membros famosos do CCC.

A política  estudantil  nas  Arcadas,  um  espaço  privilegiado  de  formação  da  elite 

paulista  e  nacional,  estava  marcada  por  uma  forte  hegemonia  da  esquerda  e  o  centro 

acadêmico XI de Agosto se engajou abertamente em prol das reformas de base. Vimos alguns 

dos grupos existentes na política discente da faculdade e o fracasso da direita em romper a 

hegemonia progressista. Otavinho, por exemplo, antes de atuar ao lado de seus colegas de 
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CCC, militou na TFP. Flaquer, o “comandante do CCC”, teve breve experiência no Partido do 

Kaos, um “partido acadêmico” que rejeitava as organizações de direita e esquerda existentes. 

O Partido de Representação Acadêmica, a alternativa eleitoral conservadora (criada em 1962), 

não obteve vitórias eleitorais. O recurso à violência encarnado pelo CCC surge no ocaso do 

governo Goulart como parte do grande esforço das forças políticas conservadoras para barrar 

as reformas de base e desarticular o clima de “pré-revolução desarmada” (SCHWARZ, 1999, 

p.  174) que  as  cercava,  sem,  no  entanto,  se  destacar  no  meio  do  caudal  de  grupos 

anticomunistas.  Não  raro,  as  intervenções  violentas  que  protagonizaram foram noticiadas 

como obra de “estudantes democratas” combatendo seus rivais “totalitários”. Após a vitória 

do golpe, participaram da vaga repressiva que o seguiu — um esforço no qual atuaram em 

sintonia com importantes atores da vida política nacional, mas seria uma atuação de baixo 

perfil, mais restrita aos embates da política estudantil paulista num momento de duro revés 

das esquerdas.

O grupo ganharia visibilidade nacional apenas em 1968, ao se somar, novamente, aos 

esforços contra a vigorosa ascensão da esquerda capitaneada pelo movimento estudantil. Esse 

engajamento se deu principalmente pelo enfrentamento ao movimento estudantil, cujos pontos 

altos serão as escaramuças contra as ocupações estudantis de meados do ano e a batalha da 

rua Maria Antônia em outubro. No rastro do mês de escaramuças com as ocupações, o grupo 

protagonizou uma ação singular, o ataque à peça de teatro Roda Viva no mesmo dia em que 

seus  rivais  eram  removidos  pela  polícia  das  Arcadas.  O  ataque  romperia  a  indiferença 

midiática sobre as ações do grupo e projetaria a sigla no debate público nacional. A fama 

conquistada pela sigla, contudo, foi seguida pela desmobilização do grupo meses mais tarde 

em decorrência do AI-5. Como colocado pelo ex-CCC Scatena, o grupo “[p]erdeu a razão de 

ser, porque o AI-5 fez tudo que o CCC queria.” (SCATENA, 2014, p. 145)

Finalmente, no terceiro capítulo, nos dedicamos ao CCC para além dos anos 1960. 

Com essa finalidade, acompanhamos tanto a trajetória de alguns membros do CCC após a 

atuação do grupo na década de 1960 assim como o retorno da sigla aos jornais no contexto da 

reabertura política. A recuperação da sigla, dez anos mais tarde, em locais tão distantes de São 

Paulo como Passo Fundo, Porto Velho e Belém, sugere que a mesma foi utilizada por outros 

atores políticos e demonstra o sucesso do grupo em gravar-se no imaginário político do país. 

O CCC não era conhecido do público até o ano de 1968, sendo uma sigla pertencente ao 

universo político estudantil paulista. A imensa repercussão do ataque à peça de teatro Roda 

Viva e  da  batalha  da rua  Maria  Antônia  inspirou  pelo  país  afora  uma série  de  atentados 

atribuídos a sigla ainda em finais de 1968. O AI-5 levou à desmobilização do CCC, mas a 
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sigla permaneceu como sinônimo de terrorismo, sendo apropriada por opositores do processo 

de redemocratização.

Já o acompanhamento da trajetória de alguns dos membros publicamente conhecidos 

do CCC nos ajuda, quando o olhamos como um momento da vida (pessoal, social e política) 

desses indivíduos,  a  compreender  melhor  o grupo e também o significado dele para seus 

membros. A posição privilegiada que desfrutavam no passado ajudou-os em suas trajetórias, 

mas não seria garantia de conduta impune para todos (como o fora nos tempos de CCC). 

Scatena seguiu carreira no Direito e, em finais dos anos 1970, era diretor da metalúrgica Alfa. 

No contexto da ascensão das lutas sindicais do final da década de 1970, sua antiga disposição 

a valer-se da violência contra desafetos da esquerda proporcionou um desfecho traumático: o 

assassinato  do  jovem  operário  Nelson  Pereira  de  Jesus.  Scatena  conseguiu  safar-se 

impunemente do crime contra um jovem e pobre operário. O mesmo não pode ser dito de 

Raul  Careca,  que teve sua carreira destruída ao assassinar Humberto Libertini  Júnior,  um 

soldado do Exército. Já Otavinho, que prosseguiu seu combate às esquerdas juntado-se ao 

Raul Careca enquanto membro do aparato repressivo, integrando primeiramente a OBAN e 

depois o DOI-CODI, pagou um preço alto por suas ações, sendo “justiçado” por integrantes 

da luta armada em fevereiro de 1973.

Não poderíamos, entretanto, resumir esses indivíduos à sua faceta violenta, tal qual o 

esteriótipo de arruaceiros, onde predominaria o fetiche pela violência e o interesse por política 

seria um elemento residual. O interesse pela política e o feroz anticomunismo os acompanhou 

pelo resto da vida. Não surpreende, portanto, que sua luta contra a esquerda continue para 

além da efervescência estudantil do ano de 1968. Poucos anos após a desarticulação do CCC, 

já encontramos alguns de seus membros tentando articular uma nova organização: a CRUNA. 

Cuja inauguração,  numa demonstração de inabilidade política,  foi  marcada para a  mesma 

noite da esperada semifinal entre Brasil e Uruguai na Copa do Mundo de 1970. Os esforços de 

articulação para intervenção na cena política brasileira podem ser vistos ainda nos anos 1980, 

na aurora da Nova República. Novamente, se preocupavam com a ascensão das forças de 

esquerda no cenário político. Agora, porém, para além do trabalhismo personificado na figura 

de Brizola e os velhos comunistas, tinham um novo inimigo: o Partido dos Trabalhadores, 

expressão político-partidária da reentrada dos trabalhadores na luta política do país. É assim 

que podemos ver Flaquer reencenando tumultos em cerimônias políticas protagonizadas pela 

esquerda, mas não mais contra lideranças do velho trabalhismo, mas do governo da prefeita 

petista Luiza Erundina.
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Dessa vez, contudo, diferente do ocorrido nos anos 1960, os desejos de Flaquer e 

seus correligionários de exorcizar a esquerda da vida política nacional foram frustrados. Os 

ensaios organizativos e manifestos do antigo comandante do CCC, de sua Ação Nacionalista 

Democrática e outros grupos extremistas não foram amplificados na imprensa, mesmo nos 

veículos conservadores, quando muito eram vistos com curiosidade, entulhos autoritários a 

serem  removidos  no  percurso  da  redemocratização.  A conjuntura  política  modificara-se 

completamente. O amplo arco de forças políticas conservadoras que se formou para combater 

as esquerdas e, que, nesse processo, acabou por destruir a Quarta República, não existia mais. 

Diversos desses atores, incluindo importantes veículos midiáticos, buscaram distanciar-se da 

desgastada imagem da “Revolução de 1964” e seu legado autoritário, preocupados em operar 

a  transição  para  o  nascente  regime  liberal  democrático  em  bases  conservadoras.  Para  a 

frustração de personagens como Flaquer e o coronel Brilhante Ustra, empenhados na batalha 

pela memória, ganhava corpo uma narrativa que buscava valorizar todas as forças políticas 

empenhadas nessa transição, a despeito de seu papel na Quarta República e na ditadura, ao 

passo  que  os  culpados  mais  óbvios,  a  extrema-direita  e  os  militares,  eram  deixados  a 

descoberto.

Os  ares  políticos  e  ideológicos  vividos  na  Nova  República  favoreceram  uma 

compreensão da crise da Quarta República como de um momento especialmente conturbado, 

cuja  ruptura  democrática representaria  uma excepcionalidade,  um descarrilhar  da história, 

consequência de uma sociedade sob marco liberal democrático imaturo. Esses comemoraram 

de forma triunfalista, já no clima ideológico após a queda do muro de Berlim, o reencontro do 

Brasil com a história. Com a redemocratização e o fim da Guerra Fria, os militares teriam 

retornado  definitivamente  para  os  quartéis,  uma  amorfa  sociedade  brasileira  finalmente 

abraçara os valores democráticos e a Nova República, encarnação da democracia liberal, seria 

entendida  enquanto  expressão  definitiva  de  democracia,  sendo desnecessário  adjetivos.  O 

passado passaria a ser julgado a partir desse prisma, sendo os atores tidos por desviantes do 

modelo em vigor acusados, retrospectivamente,  de “falta de compromissos democráticos”. 

Tomava-se parte no cortejo apontado por Walter Benjamin, que nos lembra que “[t]odos os 

que  até  hoje  venceram  participam  do  cortejo  triunfal,  em  que  os  dominadores  de  hoje 

espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão” (BENJAMIN, 1987, p. 225).

As  certezas  dessa  historiografia  foram abaladas  pela  desestabilização  do  próprio 

ambiente ideológico que lhe dava caldo, um processo que ocorreu em escala global na última 

década mas que no Brasil ganhou especial intensidade com a crise da Nova República e seu 

discurso celebratório. Crise que foi marcada pela interrupção do governo da presidente Dilma 
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Rousseff, a prisão política de Lula e a ascensão da extrema-direita. A crise da Nova República 

e  suas  premissas,  a  desestabilização dos  consensos  e  dos  aparelhos  que  a  estabeleceram, 

iluminam o passado. As balizas conservadoras e os limites do pacto erigido na constituição da 

Nova República ficaram mais aparentes assim como o caráter circunstancial do “compromisso 

democrático” de importantes atores políticos que, após golpearem a Quarta República, teriam 

se reencontrado com a democracia nos anos 1980. Estamos, portanto, num momento oportuno 

para olhar criticamente a historiografia recente produzida sobre nosso passado republicano 

assim como aquilo que se tinha como certo no nosso presente. Esperamos que o presente 

trabalho seja uma contribuição nesse sentido, ao buscar desconstruir o mito político do CCC 

enquanto um “comando do terror” a  agredir  a  sociedade,  restituindo o grupo à dinâmica 

política mais ampla em que se moveu a sociedade brasileira e, em especial, dentro do arco 

político conservador existente.
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