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Apresentação

Este livro apresenta alguns resultados de pesquisas desenvolvi-
das no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Uni-
versidade Federal de Goiás (PPGH/UFG) e do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em História Contemporânea (NEPHC) da Faculdade de 
História da UFG, coordenado pelos professores João Alberto da Costa 
Pinto e David Maciel, responsáveis pela organização deste livro. 

Várias pesquisas desenvolvidas por alunos da Graduação e da 
Pós-Graduação, sob orientação dos professores David Maciel e João 
Alberto têm como tema assuntos relacionados à História Contem-
porânea do Brasil e de Portugal. Desde 2006, quando foi fundado o 
NEPHC, vários eventos foram realizados, artigos e livros foram pu-
blicados como resultados dessas pesquisas. A publicação deste livro 
digital (e-book) é mais um produto entre outros que já organizamos 
sobre o tema. Os capítulos aqui apresentados resultam de pesquisas 
realizadas recentemente e de outras ainda em andamento.

O livro está dividido em duas partes. A primeira tem o título A 
Ditadura Militar no Brasil e está organizada em quatro capítulos. A se-
gunda, O Salazarismo e a Revolução dos Cravos em Portugal, apresenta-se 
com três capitulos. Na primeira parte o leitor encontrará capítulos 
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que avaliam a natureza histórico-institucional do capital monopolis-
ta durante o regime militar, a trajetória institucional da Ação Popular 
(AP) na ditadura e a trajetória política de um importante intelectual 
conservador brasileiro. Na segunda parte, apresentam-se capitulos re-
lacionados a três trajetórias intelectuais que estiveram em direta opo-
sição ao fascismo salazarista em Portugal (1960-1974), sendo que duas 
delas também se apresentaram como importantes protagonistas no 
processo que se definiu como a Revolução dos Cravos (1974-1978). 

David Maciel abre a primeira parte com o capítulo “Ditadura mi-
litar e capital monopolista: estrutura, dinâmica e legado”. Nele, expõe 
de que maneira a Ditadura Militar viabilizou a supremacia econômica, 
política e ideológica do capital monopolista sobre a sociedade brasilei-
ra criando estruturas e procedimentos que se perpetuaram após o seu 
término. O peso dessas estruturas e procedimentos permitiu a preva-
lência dos interesses do capital monopolista mesmo sob regime demo-
crático, permitindo não apenas a manutenção da autocracia burguesa, 
mas o reforço da dependência externa, da concentração de renda e 
da superexploração do trabalho, além da ampliação da sociedade civil 
burguesa por meio de gigantescos aparelhos privados de hegemonia, 
com enorme capacidade de produção do consenso. O capítulo aqui 
apresentado é fruto de pesquisas sobre a Ditadura Militar e o período 
da Nova República desenvolvidas desde os anos 90 pelo autor e que 
deu origem à sua dissertação e à sua tese no PPGH/UFG, além de di-
versos outros artigos e capítulos de livro.

Com o capítulo “Miguel Reale na construção do golpe e da Di-
tadura de 1964” Rodrigo Jurucê Gonçalves de Mattos apresenta um 
aspecto da pesquisa desenvolvida em sua tese de doutorado, defendi-
da em 2013 no PPGH/UFG. Nele Rodrigo Jurucê apresenta a vida e a 
obra do jurista Miguel Reale, um dos principais ideólogos do autocra-
tismo burguês no Brasil e recorre à categoria de intelectual orgânico 
para demonstrar seu papel não só nas articulações que originaram o 
golpe de 1964, mas no trabalho de legitimação e justificação da Dita-
dura Militar. O capítulo “A ação Popular como partido político e as 
Jornadas de Junho: o passado elucida o presente”, de Camila Silva, 
também é desdobramento de pesquisa para dissertação de mestrado 
desenvolvida junto ao PPGH/UFG e defendida em 2016. Nele a au-



--  8 --     

DAVID MACIEL E JOÃO ALBERTO DA COSTA PINTO

tora recorre ao conceito de partido político em Gramsci para concei-
tuar a Ação Popular, organização de origem católica que aderiu à luta 
armada durante a Ditadura Militar, e estabelecer um paralelo com a 
perspectiva pretensamente “apartidária” alimentada nas Jornadas de 
Junho de 2013 justamente pelos principais veículos da grande mídia. 
Que à luz da perspectiva gramsciana funcionam como verdadeiros 
“partidos políticos” localizados na sociedade civil. Fechando a primei-
ra parte apresentamos o capítulo “Expansão do capital monopolista 
no campo e aliança com militares – Resistência camponesa à grilagem 
de terra em Juarina, região do Médio Araguaia”, Eonilson Antonio de 
Lima e Adelma Ferreira de Sousa, também desdobramento de pes-
quisa para dissertação de mestrado desenvolvida no PPGH/UFG. No 
trabalho os autores apontam a aliança entre capital monopolista e go-
verno militar como fundamental para viabilizar a expansão capitalista 
na Região do Médio Araguaia, gerando um agudo conflito social e 
político com os trabalhadores lá residentes, que passam a ser expul-
sos de suas terras e submetidos à um processo de intensa exploração. 
Também analisam a resistência dos camponeses à ofensiva do Estado e 
do capital relatando uma experiência bem sucedida de reocupação de 
parte de suas terras na cidade de Juarina, atual estado do Tocantins. 

A segunda parte deste livro é aberta com o capítulo “Cunha 
Leal: um opositor moderado ao governo salazarista”, de Janaína Fer-
nanda Bianchi. Resultado do seu mestrado recentemente concluído 
no PPGH/UFG, a autora apresenta-nos Cunha Leal como um notável 
intelectual e tecnocrata que marcou a sua carreira política como um 
opositor moderado do fascismo de Oliveira Salazar. Além de político, 
o engenheiro civil Cunha Leal (1888-1970) umteve longo percurso 
institucional como gestor-tecnocrata colonial junto à Companhia Dia-
mantes de Angola e junto ao Banco de Angola.Foi reitor da Universi-
dade de Coimbra na década de 1920, onde conheceu Oliveira Salazar; 
em 1926 fundou um partido político – a União Liberal Republicana 
e, como jornalista, na década de 1930, já como oposição a Salazar, foi 
editor da revista Vida Contemporânea. Cunha Leal foi um dos grandes 
ideólogos do colonialismo português em África, um colonialismo que 
chamava de “honesto e civilizado”. Foi um quase candidato às eleições 
presidenciais de 1958 e teria o apoio do Partido Comunista Português 
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(PCP) se não tivesse desistido da candidatura às vésperas do pleito. Na 
década de 1960, com a situação colonial em crise política derivada das 
lutas anticoloniais em África, destacou-se por uma copiosa produção 
intelectual em defesa de um processo “oportuno e negociado” para 
as futuras indepências das colônias africanas. No capítulo, a autora 
analisaas teses coloniais de Cunha Leal, (principalmente as que foram 
publicadas em vários dos seus livros na década de 1960) teses defen-
soras do papel altruísta e civilizacional dos portugueses em África e 
que poderiam promover um processo de independências pacificadas. 
Tal ideário colocou-se em debate com a ideologia ultra-reacionária do 
integracionismo de Franco Nogueira, então embaixador de Portugal na 
Organização das Nações Unidas e um dos grandes nomes da tecno-
cracia do fascismo português. Debates ainda pouco conhecidos na his-
toriografia brasileira, o que endossa a importância da publicação do 
capítulo.

Márcio Cruzeiro, no capítulo “Francisco Martins Rodrigues e a 
Revolução Portuguesa de 1974”, apresenta a trajetória política daque-
le que foi um dos grandes nomes da esquerda marxista portuguesa: 
Francisco Martins Rodrigues, também conhecido nas lutas clandesti-
nas contra o fascismo salazarista como o “camarada Campos”, e entre 
os estudantes como o “Lênin português”. Francisco Martins Rodri-
gues, militante egresso do Partido Comunista Português, dirigente do 
Comité Central, em fins de 1963, em contínuas críticas ao reformismo 
do partido, marcou sua trajetória com forte protagonismo dissidente, 
saiu do partido em dezembro de 1963 e expulso pelo Comité Central. 
No primeiros meses de 1964 organizou o Comité Marxista Leninis-
ta Português (CMLP), a primeira organização maoísta no comunismo 
português. Francisco Martins Rodrigues foi imediatamente reconhe-
cido como a referência teórica maior na extrema-esquerda por causa 
dos seus escritosno periódico – Revolução Popular, editado por ele en-
tre 1964 e 1965. Sua militância e seus escritospolíticos foram inter-
rompidos com a sua prisão pela polícia política do fascismo salazarista 
ocorrida em janeiro de 1966. Na prisão foi submetido a duríssima tor-
tura. Márcio Cruzeiro, além de analisar o programa teórico-político 
do maoísmo de Francisco Martins Rodrigues, apresenta ao leitor uma 
síntese descritiva do processo revolucionário ocorrido em Portugal 
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nos dezenove meses após o golpe militar de esquerda do Movimento 
das Forças Armadas (MFA) em 25 de Abril de 1974.

E encerrando o livro, o capítulo de João Alberto “A formação 
marxista de João Bernardo nos últimos anos do fascismo em Portu-
gal (1968-1974). A trajetória política de João Bernardo é apresentada 
junto ao movimento estudantil português, depois como militante do 
CMLP na clandestinidade em Paris (1968-1969) e como fundador, em 
1970, dos Comitês Comunistas Revolucionários (CCR), a primeira dis-
sidência política no campo do maoísmo português, entre as várias que 
se seguiram. No capítulo são analisados alguns dos escritos políticos de 
João Bernardo formulados nos debates internos no CMLP e dosCCR, 
escritos que a partir de 1973 definiram a originalidade do autor junto 
ao marxismo conselhista, perspectiva teórico-política apresentada no 
primeiro grande livro marxista da Revolução dos Cravos – Para uma 
teoria do modo de produção comunista, publicado em 1975, mas escrito em 
1973. 

Boas leituras!

David Maciel
João Alberto da Costa Pinto
(Organizadores)

Goiânia, 20 de outubro de 2020



PARTE 1
A Ditadura Militar no Brasil



Ditadura Militar e capital 
monopolista: estruturação, 
dinâmica e legado
David Maciel1

A Ditadura Militar (1964-1985) cumpriu um papel histórico 
fundamental para a atual supremacia do capital monopolista sobre a 
sociedade brasileira, qual seja o de interromper o movimento antiau-
tocrático desencadeado pelas classes trabalhadoras e suas organiza-
ções políticas e sociais no início dos anos 60 e repor a autocracia bur-
guesa em bases atualizadas e apropriadas ao capitalismo monopolista 
dependente-associado. A reposição da autocracia burguesia a partir 
dos interesses do grande capital levou-a ao paroxismo, garantindo o 
seu aperfeiçoamento e a imposição vitoriosa de seu horizonte histórico 
com efeitos de longa duração. Por isto, mesmo hoje, 29 anos após o 
final do regime dos generais, a ditadura de classe do capital monopo-

1 Este trabalho é uma versão ligeiramente modificada do artigo publicado na revista Lutas 
Sociais, vol. 18, nº 32, jan./jun. 2014, p. 64-78. 
2 David Maciel é professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-graduação em 
História da UFG, coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos em História Contempo-
rânea (FH/UFG) e do Grupo de Pesquisa “Capitalismo e História” (CNPq); é autor do livro 
De Sarney à Collor: reformas políticas, democratização e crise (1985- 1990). São Paulo: Alameda; 
Goiânia: Funape, 2012.
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lista se mantém, desdobrando-se e desenvolvendo a partir do legado 
deixado pela Ditadura Militar. Este aspecto não tem sido contempla-
do na devida conta pelo debate político e historiográfico atual sobre 
a Ditadura Militar e aqui busca-se levantar alguns elementos funda-
mentais, mesmo que de maneira muito introdutória, para a necessária 
abordagem da questão.

A reposição da autocracia burguesa demandou não só uma in-
tervenção radical e, em determinados aspectos, ainda irreversível na 
institucionalidade política visando o controle dos conflitos políticos e 
sociais, mas a aceleração do processo de transformação capitalista mo-
dificando drasticamente a estrutura econômico-social, a relação entre 
sociedade e Estado e a própria dinâmica da luta de classes. Nestes 
termos, podemos afirmar que apesar de todas as mudanças ocorridas 
desde então, e elas não foram de pequena monta, em linhas gerais as 
formas e o ritmo da luta de classes no Brasil continuam condicionados 
pelas estruturas e mecanismos criados pela Ditadura Militar. Neste 
trabalho levantaremos os principais aspectos do legado deixado pela 
Ditadura Militar no Brasil e suas vinculações com a atual hegemonia 
do capital monopolista na sociedade brasileira.

A nova dinâmica da acumulação capitalista

A partir de meados dos anos 50 a economia brasileira passa a 
desenvolver um movimento de expansão que combina abertura eco-
nômica, fortalecimento das empresas estatais e generalização das 
relações capitalistas, com vistas ao aprofundamento do processo de 
industrialização por substituição de importações e à superação dos 
obstáculos políticos, tecnológicos e financeiros que dificultavam seu 
desenvolvimento desde o final da Segunda Guerra Mundial. Este mo-
vimento desencadeia o estabelecimento de um novo padrão de acu-
mulação capitalista dirigido pelas empresas estrangeiras situadas no 
departamento III da indústria (bens de consumo duráveis) que sub-
mete a economia brasileira aos ritmos de reprodução e lucratividade 
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específicos do capital monopolista, estabelecendo uma nova dinâmica 
econômico-social; ao mesmo tempo em que reforça a dependência ao 
capital externo, colocando-a em novas bases. Este movimento de ex-
pansão sofre um momento de dificuldade no início dos anos 60 devido 
a três fatores: o Estado brasileiro ainda não se encontrava devidamen-
te aparelhado em termos institucionais para cumprir as tarefas que o 
novo padrão de acumulação demandava; abre-se um ciclo recessivo 
que diminuiu o ritmo de crescimento econômico e, finalmente, inicia-
-se uma conjuntura política de crise da hegemonia populista que tor-
na incerta a continuidade da expansão nos termos em que esta vinha 
se dando (OLIVEIRA, 1984, p. 114-134).

Diante disto, o golpe de 1964 e a Ditadura Militar cumprem um 
papel decisivo na medida em que criam as condições políticas e econô-
micas que permitem a superação destas contradições e a consolidação 
do novo padrão de acumulação. Entre estas medidas destacaríamos 
a violenta repressão política que se abateu sobre o movimento dos 
trabalhadores e as forças políticas que propugnavam um desenvolvi-
mento capitalista alternativo, facilitando a política de arrocho salarial 
aplicada durante todo o período e a opção pela dependência; a cen-
tralização política em torno do poder Executivo, conferindo ao gover-
no maior margem de manobra na execução das tarefas necessárias; 
o crescimento do aparelho de Estado, ampliando sua capacidade de 
intervenção e planejamento econômico; a ampliação do setor produ-
tivo estatal e dos investimentos públicos em infraestrutura, criando 
empresas gigantescas e com fortes tendências monopolistas e uma re-
forma financeira que criou as bases do processo de financeirização da 
economia, que cumprirá um papel decisivo na valorização do capital a 
partir dos anos 80 (MACIEL, 2004, p. 27-84).

Neste sentido, por mais que o modelo desenvolvimentista te-
nha sido superado pelo neoliberalismo e a economia brasileira tenha 
passado por intensas transformações desde o final da Ditadura - com 
especial destaque para a privatização (direta ou indireta) das empresas 
estatais, a abertura comercial e financeira, a flexibilização dos direitos 
trabalhistas e o processo de desindustrialização relativa-, a consolida-
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ção do padrão de acumulação dependente-associado instituiu compo-
nentes estruturais que configuram centralmente a economia brasileira 
desde então: a concentração e centralização do capital aliada à mono-
polização dos mercados; a integração capitalista, com tendência das 
grandes empresas atuarem sucessivamente em diversos ramos econô-
micos; a internacionalização da economia, tanto com a presença cres-
cente das empresas estrangeiras na economia nacional, quanto com 
a busca de mercados externos para a exportação de manufaturados 
e capitais; a transformação do tesouro nacional em capital financei-
ro geral, em “pressuposto do lucro privado” (OLIVEIRA, 1984, p. 
94), e a manutenção da superexploração do trabalho como requisito 
fundamental da acumulação capitalista, apesar de todas as mudanças 
relacionadas à consolidação do capitalismo monopolista. 

O processo de concentração e centralização do capital foi ditado 
fundamentalmente pela nova dinâmica econômica instituída pela pre-
sença do grande capital internacional no setor produtivo e pelos novos 
ritmos de competitividade criados, instituindo níveis de lucratividade 
e produtividade que exigiam a aceleração da concentração capitalista 
também entre as empresas nacionais, tanto as públicas, quanto as pri-
vadas (POSSAS, 1983). A própria concentração capitalista tornou-se 
fundamental para viabilizar o financiamento do novo padrão de acu-
mulação, que voltava a externalizar parte significativa do circuito de 
acumulação capitalista por meio da importação crescente de capital e 
de bens de capital, assim colocando a dependência em novas bases. En-
tre as empresas nacionais aquelas do setor público foram as que mais 
se concentraram, até mesmo por conta de sua presença monopolista 
em diversos setores e pelo novo fluxo de investimentos desencadeado 
pelos governos militares para fazer frente às exigências de financia-
mento do novo padrão de acumulação (OLIVEIRA, 1984, p. 76-113). 
Porém, também ocorre significativo processo de concentração entre as 
empresas privadas nacionais, principalmente no setor bancário, por 
conta da tentativa operada pelo governo de criar um novo sistema 
de financiamento no país (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997, 
p. 167-231). Segundo dados apresentados por Silva (1992, p. 73-74), 
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em 1988 os 13 setores mais importantes da indústria brasileira apre-
sentavam um grau médio de concentração de 63%, sendo os maiores 
índices nos setores de material de transporte, metalurgia, minerais 
não-metálicos, mineração, borracha, bebidas e fumo; enquanto no co-
mercio o índice médio de concentração era ainda maior, de 71%. Con-
sequentemente a monopolização do mercado por grandes empresas 
se disseminou por diversos setores da economia, do setor bancário aos 
diversos ramos da indústria, principalmente nos departamentos I e 
III, e mesmo em determinados segmentos da produção agrícola.

Este processo de concentração e centralização possibilitou a ex-
pansão das grandes empresas por diversos setores da economia, num 
movimento de integração capitalista vivenciado principalmente no 
setor agroindustrial, muitas vezes combinando num mesmo circuito 
de acumulação a intermediação bancária e comercial, a produção in-
dustrial e a produção agrícola. Na agricultura ocorre a penetração 
capital monopolista, com forte apoio governamental, submetendo os 
grandes proprietários de terra ou obrigando-os a transformar seus 
empreendimentos em empresas capitalistas voltadas para a moder-
nização econômica e tecnológica. Paralelamente ao aumento da pro-
dutividade e à decuplicação do consumo de máquinas, equipamentos 
e outros insumos agrícolas ocorre um processo de concentração da 
propriedade da terra expresso no aumento do número total e relativo 
de latifúndios, combinando-os cada vez mais com a moderna empresa 
capitalista. Paralelamente a empresa agrícola participa ativamente do 
esforço governamental para ampliar a pauta de exportações, direcio-
nando-se prioritariamente para o mercado externo, em detrimento 
da produção de alimentos para consumo interno. Outra mudança im-
portante foi a disseminação das relações de produção capitalistas no 
campo, baseadas na separação completa entre capital e força de traba-
lho, reduzindo ou mesmo eliminando as antigas relações de produção 
de caráter não-capitalista e criando um proletariado rural numeroso, 
submetido ao trabalho assalariado temporário em sua grande maioria 
(GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997, p. 197-204).
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O processo de concentração e centralização capitalista acelera o 
processo de concentração de renda, pois enquanto os 20% mais po-
bres da população economicamente ativa com rendimento não nulo 
tiveram sua participação na renda nacional reduzida de 3,6% em 1960 
para 3,2% em 1980; os 20% mais ricos aumentaram sua participação 
de 54,4% para 63,2%; no segmento 1% mais rico o aumento foi de 
12,1% para 18,2 no mesmo período. Entre 1970 e 1980 o índice de 
Gini subiu de 0,568 para 0,590 (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 
1997, p. 189). Foi a este um quinto da sociedade brasileira, formado 
pelas diversas burguesias e pela classe média alta, que a Ditadura Mili-
tar serviu, como forma política perfeita da autocracia burguesa. 

A internacionalização da economia foi outra modificação defini-
tiva desenvolvida pela política econômica da Ditadura Militar e ela se 
deu no sentido da presença crescente do grande capital externo em 
diversos setores da economia brasileira, na criação de um movimen-
to de expansão externa cujo primeiro passo foi a transformação da 
indústria brasileira em plataforma de exportação das empresas trans-
nacionais aqui instaladas e no estabelecimento de uma estrutura de fi-
nanciamento crescentemente dependente de recursos externos (OLI-
VEIRA, 1984, p. 76-113). A partir do golpe de 1964 a penetração do 
capital externo na economia brasileira aumentou exponencialmente. 
Tendo como referência o valor do dólar em dezembro de 1985, pes-
quisa do Banco Central mostra que o volume total de investimentos 
e reinvestimentos estrangeiros na economia brasileira saltou de 956 
milhões de dólares no período 1951-1960 para 2,12 bilhões na década 
seguinte (1961-1970), 12.3 bilhões entre 1971-1979 e nada menos que 
9,49 bilhões apenas entre 1980 e 1984 (BANCO CENTRAL DO BRA-
SIL, 1985). De acordo com dados apresentados por Possas, das 1528 
maiores empresas industriais existentes no país no ano de 1970, 29,3% 
eram propriedade estrangeira (448 empresas), 67,5% de propriedade 
privada nacional (1032 empresas) e 3,1% de propriedade pública (48 
empresas). Porém, apesar das empresas públicas responderem por 
16,6% da produção, indicando o altíssimo grau de concentração nas 
empresas estatais, nada menos que 50,1% da produção industrial das 



--  18 --     

DAVID MACIEL

maiores indústrias provinham das empresas estrangeiras. Segundo o 
mesmo autor, os setores que lideraram o crescimento industrial nos 
anos 60 e 70 foram justamente aqueles em que as empresas estran-
geiras assumiram um papel “significativo e proeminente” (POSSAS, 
1983, p. 31; 33). 

Paralelamente, a pauta de exportações brasileira se diversificava 
para fazer frente à necessidade crescente de divisas a fim de garan-
tir a remuneração do capital externo e para contornar os limites do 
mercado interno, configurando uma perspectiva imperialista, subim-
perialista segundo Marini (2000, p. 105-165), que vigora desde então. 
De tradicional exportador de matérias primas e alimentos, o Brasil 
torna-se também exportador de produtos industrializados e, mais tar-
de, de capital. Segundo dados apresentados por Singer (2001, p. 110-
111) as exportações de produtos industriais representavam 36,1% do 
total das exportações em 1972, subindo para 47,4% em 1978 e che-
gando a 66,3% do total exportado em 1984, enquanto seu valor foi 
multiplicado por 12,4 no mesmo período. Se originalmente a abertura 
para a inserção das empresas estrangeiras na indústria brasileira se 
inscrevia no projeto de substituição de importações, que vislumbrava 
colocar a internalização da acumulação capitalista em novo patamar, 
as próprias contradições geradas pelo novo padrão de acumulação de-
pendente-associado levaram ao colapso do projeto desenvolvimentista 
e tornaram a internacionalização direta ou indireta da economia a 
condição para a continuidade do capitalismo monopolista no país. Se 
inicialmente pretendia-se ampliar o parque industrial nacional intro-
duzindo o setor de bens de consumo duráveis, particularmente o au-
tomobilístico por conta de sua grande capacidade de “contaminação” 
de outros ramos industriais, e fortalecendo o setor de bens de capital, 
de propriedade estatal ou privada nacional, a própria dinâmica de 
acumulação instituída a partir da entrada do grande capital externo 
determina a ampliação de sua presença por outros setores. Além disso, 
o financiamento da acumulação passa a depender fundamentalmen-
te de recursos externos, principalmente por meio do endividamento 
estatal (OLIVEIRA, 1984, p. 76-113). Durante os anos 70 ocorre um 
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processo de “estatização” da dívida externa, que simplesmente inverte 
a posição do capital privado e do setor público como tomadores de 
empréstimos junto a capitais privados: em 1972 75,1% das captações 
brutas eram efetuadas pelo capital privado, enquanto no setor público 
apenas 24,9%; porém, em 1980 os índices passam a 23,4% e 76,6%, 
respectivamente. Neste período o montante tomado pelo setor públi-
co para “intermediação financeira” quase quadruplica, passando de 
3,1% para 11,1% do total (CRUZ, 1983, p. 73; 78).  Nos anos 90 este 
movimento se intensificará, com o setor público sendo basicamente 
transferido para a grande propriedade estrangeira, apesar do grande 
capital nacional também participar deste processo de maneira subor-
dinada.

Particularmente com o estabelecimento da ciranda financeira 
a partir dos anos 80, o processo de integração entre os diversos se-
tores do capital se intensifica, com as empresas do setor produtivo 
participando ativamente da especulação financeira desencadeada a 
partir daí. Dados apresentados por Gremaud, Saes e Toneto Júnior 
(1997:205) mostram que entre 1964 e 1984 os haveres financeiros 
passaram de 23,9% para 62,8% do PIB, indicando a importância cres-
cente da especulação financeira no processo de valorização do capital. 
Esta situação de intensificação da dependência tem como consequên-
cias diretas o crescimento exponencial da dívida pública, acirrando a 
função de “capital financeiro geral” exercida pelo tesouro público, e 
a manutenção da superexploração do trabalho como fundamento de 
todo este processo de expansão capitalista.

A superexploração do trabalho não é característica exclusiva dos 
países de capitalismo dependente e segundo Marini (2000, p. 269-295) 
tendeu mesmo a se expandir nos países capitalistas centrais com a cha-
mada “globalização”; no entanto, é nos primeiros que funciona como 
eixo da acumulação capitalista (MARINI, 2000, p. 105-165). No Brasil 
este componente estrutural tornou a repressão política e o controle so-
bre o movimento dos trabalhadores uma necessidade para a viabiliza-
ção da acumulação capitalista, fundamentando historicamente a cria-
ção e reprodução da autocracia burguesa (FERNANDES, 1987). No 
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entanto, a partir das mudanças estruturais operadas pela Ditadura em 
favor do capitalismo monopolista, da presença das empresas estran-
geiras no setor produtivo nacional e do próprio processo de expansão 
capitalista os níveis de produtividade das indústrias de ponta passam 
a ditar cada vez mais o ritmo e a dinâmica da acumulação, permitindo 
o avanço das forças produtivas e a elevação da composição orgânica do 
capital em termos gerais e assim favorecendo o pleno funcionamento 
da lei do valor. Esta situação poderia deslocar cada vez mais a superex-
ploração do trabalho como componente estrutural do capitalismo bra-
sileiro, tornando-a crescentemente desnecessária na medida em que a 
composição orgânica do capital aumentasse em todos os setores, não 
só nos setores mais desenvolvidos, assim deslocando progressivamen-
te a centralidade das formas de controle político baseadas repressão 
política aberta, como alguns analistas chegaram a vislumbrar no pe-
ríodo. Porém, o aprofundamento da própria dependência, além das 
vantagens extraordinárias (internas e externas) obtidas pelas empre-
sas de maior composição orgânica do capital (justamente as de capital 
monopolista) numa situação de depressão do valor médio da força 
de trabalho tornaram a manutenção da superexploração do trabalho 
uma necessidade (SOUZA, 2014) e, acrescentaríamos, também do seu 
corolário político, a autocracia burguesa.

Evidências importantes deste processo podem ser percebidas na 
comparação entre o comportamento do salário mínimo, que sempre 
foi um indexador decisivo na definição do valor médio da força de 
trabalho, do PIB “per capita” e da produtividade do trabalho. A partir 
da aplicação do Plano de Metas, ainda no governo JK (1956-61), a dis-
paridade entre os três índices começa a se ampliar, acentuando-se du-
rante a Ditadura Militar e se mantendo em todo o período posterior, 
já sob grande mobilização dos trabalhadores. Dados apresentados por 
Soares (2002, p. 61) comparando o valor do salário mínimo no muni-
cípio de São Paulo (o que se justifica pela importância econômica da 
cidade e pelo fato de que o salário mínimo só passou a ser nacional-
mente unificado em 1984) e a variação do PIB “per capita” entre 1940 
e 1988 mostram isto. Tomando os valores de 1940 como equivalentes 
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ao índice 100 para ambos, o salário mínimo aumenta para 122,65 em 
1957, enquanto o PIB “per capita” aumenta para 170,92; em 1964 
temos respectivamente 92,49 e 211,36; em 1974 temos 54,48 e 372,48; 
em 1982, temos 66, 02, e 442, 49; em 1988, o salário mínimo atinge 
seu pior índice (medido até setembro), apenas 34,61, enquanto o PIB 
salta para 485,81. Mesmo depois da democratização a tendência de 
queda do salário mínimo prossegue, despencando para 22,1 em 1996 
e chegando em 2011 a apenas 44,9, mesmo depois de um período 
de valorização relativa iniciado em 2004 (OLIVEIRA, 2011). Dados 
apresentados por Pochmann (2010, p. 31; 70) mostram que o índice 
de produtividade do trabalho duplicou durante a Ditadura Militar e 
continuou crescendo depois, passando de aproximadamente 350 em 
1964 para 700 em 1980; em 1984 caiu para algo próximo a 650, mas 
desde então desenvolveu uma tendência de alta, apesar das oscilações, 
chegando a 800 no final da década de 2000. Enquanto isto, a partici-
pação do rendimento do trabalho na renda nacional cai de 56,6% em 
1959/60 para 52% em 1969/70, 50% em 1979/80, 45% em 1989/90 e 
40,3% em 2005/06.

A manutenção da superexploração do trabalho como compo-
nente estrutural da economia brasileira mesmo após a consolidação 
do capitalismo monopolista ajuda a explicar porque a autocracia bur-
guesa não foi abolida durante o processo de transição democrática, 
mas apenas reformada, apesar do crescimento da sociedade civil e da 
intensa pressão popular por sua superação nos anos 70 e 80. 

Sociedade civil ampliada e a fabricação do consenso como 
(grande) negócio

A consolidação do capitalismo monopolista durante a Ditadura 
Militar favoreceu o crescimento e a disseminação dos aparelhos priva-
dos de hegemonia ligados às classes dominantes, criando uma socie-
dade civil com crescente capacidade de produção de consenso, mesmo 
que passivo, e de organização dos interesses dominantes. Neste movi-
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mento ressalta-se o fortalecimento de todo um conjunto de associações 
corporativistas paralelas à estrutura sindical patronal, organizadas 
fundamentalmente pelas frações monopolistas do capital e com gran-
de capacidade de interlocução com o Estado, encaminhando suas de-
mandas e influenciando a definição de políticas setoriais do governo. 
Enquanto os trabalhadores tinham suas demandas corporativas apri-
sionadas pela estrutura sindical estatal, submetida à rigoroso controle 
político, à repressão e à uma perspectiva meramente corporativista, as 
frações do grande capital contornavam os limites corporativos da es-
trutura sindical por meio de mecanismos paralelos de representação, 
mais ágeis e mais afinados com seus interesses gerais, ampliando sua 
capacidade de organização, mobilização política e interlocução com o 
Estado (DINIZ E BOSCHI, 1978). Ao longo do processo de transição 
política estas associações extracorporativas cumprirão um papel de-
cisivo na articulação intersetorial com vistas à intervenção no debate 
público, no processo eleitoral e na defesa dos interesses burgueses du-
rante a elaboração da nova constituição (DREIFUSS, 1989).

Paralelamente há o enorme crescimento dos meios de comuni-
cação de massa, com o surgimento de grandes empresas jornalísticas, 
editoriais e de comunicação, em alguns casos atuando conjuntamente 
em todos estes setores. Estas últimas foram especialmente beneficia-
das pela política de expansão do sistema de comunicações e telefonia, 
entendido pelo regime militar como assunto de segurança nacional, 
o que deu origem a grandes investimentos e favoreceu a inserção 
nacional destes veículos, particularmente a televisão. A formação de 
grandes empresas de mass media com capacidade para monopolizar o 
mercado cultural impactou decisivamente na própria produção cultu-
ral, favorecendo um processo de “pasteurização” e mercantilização da 
arte e da cultura. Cada vez mais ditadas pela perspectiva das grandes 
empresas de comunicação de massa (editoras, produtoras cinemato-
gráficas, gravadoras, redes de televisão e rádio), fundamentalmente 
direcionadas para a mercantilização dos bens simbólicos e a amplia-
ção do mercado cultural como campo de investimentos capitalistas de 
grande porte. A própria política cultural desenvolvida pelo governo 
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militar fortaleceu ativamente esta perspectiva em nome de uma pre-
tensa “popularização” e “massificação” da cultura que revelava a in-
tenção de combater e esvaziar uma perspectiva crítica e de esquerda 
desenvolvida desde antes do golpe, agora acusada de esteticamente 
“elitista” ou politicamente “ideologizada”. Por meio de diversos órgãos 
e institutos o governo apoiou e financiou o estabelecimento de uma 
nova dinâmica no plano da cultura ditada pela lógica de um mercado 
cultural que adquiriu proporções internacionais, tornando o país um 
dos maiores produtores e consumidores de bens simbólicos do mun-
do, e cujos maiores investidores eram as multinacionais e o próprio 
Estado (ORTIZ, 1985, p. 79-126).

No plano educacional a Ditadura Militar submeteu o sistema 
de ensino a uma perspectiva tecnicista e despolitizada que valorizou 
a formação de mão de obra para o mercado capitalista em expan-
são e submeteu a formação escolar à ideologia de segurança nacional, 
com a alteração de currículos e a definição dos conteúdos, em gran-
de medida amputados de uma perspectiva crítica e politizadora, seja 
em função da repressão, seja em função da própria derrota política 
dos setores que defendiam uma perspectiva educacional alternativa. 
A ampliação da educação básica e do ensino profissionalizante, vol-
tados para as classes trabalhadoras, conviveu com um crescimento 
expressivo do ensino superior, destinado às classes superiores, num 
dualismo que visava reproduzir a hierarquia social ao mesmo tem-
po em que atendia as novas necessidades da acumulação capitalista e 
buscava diminuir a pressão pela democratização do acesso ao ensino. 
Em consonância com este processo ocorre o crescimento exponencial 
do ensino privado, voltado principalmente para os trabalhadores e 
de qualidade inferior, abrindo um setor economicamente importante 
para investimentos e submetendo este bem social à lógica da acumu-
lação capitalista. Cria-se assim um poderoso instrumento de produção 
e disseminação ideológica, atingindo parcelas significativas da popula-
ção (FREITAG, 1980).

A ampliação vertiginosa dos aparelhos privados de hegemonia 
ligados às classes dominantes durante a Ditadura Militar teve como 
contrapartida um crescimento também importante dos aparelhos de 
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hegemonia ligados às classes trabalhadoras, porém, em moldes dife-
rentes. Isto porque, além de sofrerem constantemente os limites à sua 
movimentação impostos pela repressão política e comparativamente 
possuírem muito menos recursos materiais para disputar o consenso 
social, os aparelhos ligados à luta das classes trabalhadoras foram obri-
gados a operar nos marcos de uma divisão de funções, de caráter po-
liticamente autocrático, entre economia e política (demandas corpora-
tivas e demandas político-ideológicas) imposta pela institucionalidade 
autoritária num movimento transformista de largo fôlego e expressa 
na dicotomia entre partidos e sindicatos/associações e na dicotomia 
mobilização social versus política institucional. Isto dificultou enorme-
mente a articulação conjunta de suas lutas e sua unificação política; e 
mesmo quando ocorreu, já durante a transição política, se deu repro-
duzindo esta distinção. Como evidenciam a trajetória da CUT e do 
PT, cada qual operando numa instância institucional voltada para sua 
passivização e integração transformista à ordem. Também favoreceu 
a conversão de parcela importante das entidades ligadas aos trabalha-
dores à uma perspectiva assistencialista e empresarial nos anos 90 e 
sua adesão à lógica neoliberal de privatização do público e de solução 
da questão social por meio de políticas sociais compensatórias.

Esta sociedade civil burguesa ampliada e diversificada cumpriu 
um papel decisivo na produção de consenso passivo durante a Dita-
dura, e mais do que isto, atraiu apoio para a própria perspectiva auto-
crático burguesa, hostil à ascensão dos trabalhadores à condição de su-
jeito político, às suas expressões político-organizativas e ao seu projeto 
histórico, mesmo quando não era mais possível manter a repressão 
política aberta como mecanismo fundamental de controle do confli-
to social e político. Durante a transição democrática estes aparelhos 
privados de hegemonia foram decisivos não só para garantir a pre-
valência dos interesses do grande capital organizando a intervenção 
política das classes burguesas, como nos processos eleitorais e durante 
a constituinte, mas para evitar que a crise de hegemonia vivenciada no 
final dos anos 80 ultrapassasse a autocracia burguesa, colocando em 
xeque a própria dominação do capital monopolista.  



DITADURA MILITAR E CAPITAL MONOPOLISTA

--  25 --     

O apogeu da autocracia burguesa e sua reforma

Como afirmamos acima, além das condições econômicas e insti-
tucionais a Ditadura Militar também criou as condições políticas para 
o estabelecimento da supremacia do capital monopolista no Brasil. A 
partir do golpe de 1964 tratou-se de estabelecer mecanismos e pro-
cedimentos de controle do conflito político, particularmente a movi-
mentação política e social das classes trabalhadoras, através da criação 
de uma institucionalidade autoritária que elevou o Estado autocrá-
tico-burguês à sua forma limite no Brasil. Esta se instalou e consoli-
dou de modo progressivo ao longo da primeira década da Ditadura 
(1964-1974), como resposta do governo militar e do bloco no poder 
às sucessivas conjunturas políticas e às reações da oposição popular 
e mesmo da oposição burguesa. Entre as características principais da 
institucionalidade autoritária destaca-se em primeiro lugar o cesaris-
mo militar. Situação em que a direção política das classes dominantes 
é exercida pelo militares, o cesarismo militar começa a ser instituí-
do com o próprio golpe e a ascensão ao governo do general Castelo 
Branco, porém, sua formatação definitiva se com o AI-5 e a ascensão 
do general Médici, quando a presidência da República concentra e 
centraliza ainda mais o poder. Os militares assumiram esta função não 
só por sua capacidade de resolver o conflito político e social manu mi-
litari, mas por que a doutrina de segurança nacional, da qual eram os 
principais portadores, combinava-se perfeitamente com a perspectiva 
ideológica do capital monopolista, cimentando a unidade do bloco no 
poder naquele período. A autonomia política e operacional adquirida 
pelos militares devido ao cesarismo militar permitiu-lhes criar um gi-
gantesco aparato repressivo e de informações disseminado por várias 
instâncias do aparelho de Estado e voltado prioritariamente para o 
combate à oposição popular e de esquerda. A concentração de poder 
em torno da presidência da República garantiu a supremacia do po-
der Executivo sobre os poderes Legislativo e Judiciário, através do 
instituto do decreto-lei, de cassações parlamentares, do fechamento 
do Congresso Nacional em diversos momentos, da interferência no 
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Supremo Tribunal Federal e do próprio controle do sistema partidá-
rio. Desta maneira, o governo militar favorecia a representação dos 
interesses do capital monopolista junto ao Estado, através de relações 
diretas entre as associações corporativas e extracorporativas, as lide-
ranças empresarias e a burocracia, em detrimento da representação 
de interesses das frações não-hegemônicas do bloco no poder, e mais 
ainda dos interesses das classes trabalhadoras, obrigadas a viabilizar 
suas demandas preferencialmente por meio do sistema partidário e 
eleitoral (MACIEL, 2004).

Neste ponto revela-se outra dimensão especificamente autocrá-
tica da institucionalidade autoritária, qual seja, a separação institucio-
nal entre demandas corporativas e demandas políticas. Tal separação 
se manifesta tanto na estrutura sindical estatal, herdada da Era Vargas 
e reforçada por um rígido controle político dos sindicatos, quanto na 
estrutura partidária. Durante a Ditadura a estrutura sindical estatal 
foi mantida e a tutela estatal sobre os sindicatos ainda mais intensi-
ficada com intervenções, cassações e prisões de militantes, controle 
político das eleições sindicais, privilegiamento do assistencialismo sin-
dical, entre outras formas de controle. Porém, a principal diretriz para 
a questão sindical foi a tentativa de “despolitização” da vida sindical, 
limitando os sindicatos a demandas meramente corporativas e assis-
tencialistas, e esvaziando o compromisso das entidades com qualquer 
perspectiva política mais ampla. Ou seja, além de combater a pers-
pectiva de organização da vida sindical a partir dos interesses comuns 
das classes trabalhadoras e em torno do debate sobre o modelo eco-
nômico, o sistema político, etc., a política sindical do governo impedia 
até mesmo a articulação intersindical para além dos limites da estru-
tura sindical (federações e confederações). A proibição do CGT e o 
combate a outras formas de articulação intersindical evidenciam esta 
perspectiva, mostrando que o que valia para o capital não valia para 
os trabalhadores.

No plano partidário há iniciativa semelhante, pois os partidos 
oficiais foram considerados a única forma legítima e legal de enca-
minhamento de demandas políticas, estas obviamente mais amplas 
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do que as simples demandas corporativas, porém sob uma legislação 
rígida, que procurava esvaziar sua capacidade mobilizadora e organi-
zativa ou, em outras palavras, sua articulação classista. A partir disto, 
a legislação criou uma estrutura partidária orientada para a criação e 
fortalecimento de “partidos institucionais” (MACIEL, 2004, p. 49-50), 
partidos mais voltados para a ocupação de cargos e o acesso a “preben-
das” no aparelho de Estado do que para a organização e mobilização 
da sociedade civil. Além disso, criou-se um sistema eleitoral altamente 
distorcido, que favorece o uso e abuso do poder econômico no proces-
so eleitoral e a representatividade na Câmara dos Deputados dos esta-
dos (Norte e Nordeste) onde predominavam a forças políticas conser-
vadoras e os trabalhadores tinham mais dificuldades de organização.

 Nos anos 80 a Ditadura Militar entra em crise por conta das 
próprias contradições geradas pela consolidação do capitalismo mo-
nopolista e pelo fenomenal avanço político e organizativo dos traba-
lhadores, terminando em 1985. Mas é preciso dizer que o processo de 
transição política que pôs fim à Ditadura e criou uma institucionalida-
de democrática foi regido pela perspectiva de democratização “lenta, 
gradual e segura”, projetada ainda em 1974 pelo governo Geisel, o 
que definiu sua dinâmica e seus limites (MACIEL, 2004). A manu-
tenção da superexploração do trabalho como elemento fundamental 
na própria dinâmica de reprodução da dependência tornou a preser-
vação dos mecanismos de controle do conflito social e político uma 
necessidade intransponível para o capital. Na hora mais crítica do po-
der burguês, quando a crise do bloco histórico do desenvolvimentismo 
atingia o auge e a perspectiva popular ameaçava colocar em xeque 
a dominação do capital monopolista (1987-1989), foi a incorporação 
dos mecanismos acima indicados na nova institucionalidade política 
que se criava o que garantiu a preservação da ordem social e o desen-
cadeamento de um novo ciclo de expansão capitalista, já sob a lógica 
neoliberal. Para tanto foi necessário que, na institucionalidade demo-
crática saída da Constituição de 1988, os militares preservassem sua 
autonomia institucional diante do poder civil e seu direito legal de in-
tervir nos conflitos políticos e sociais; que a Lei de Segurança Nacional 
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continuasse em vigor; que a figura do decreto-lei se metamorfoseasse 
em medida provisória e que os ministros indicados para o STF pelo 
presidente agora tivessem que passar por “aprovação” pelo Senado; 
que se conquistasse a liberdade de organização partidária, mas que a 
estrutura partidária continuasse “institucional”; que se conquistasse 
a liberdade de organização sindical, não a autonomia sindical e nem 
o fim da tutela do Estado; que se pudesse votar em todos os cargos 
executivos e legislativos, mas que o poder econômico pudesse intervir 
no processo eleitoral com desembaraço (MACIEL, 2012, p. 299-343). 
Isto significa que a institucionalidade democrática criada com o fim da 
Ditadura incorporou aspectos decisivos da institucionalidade autori-
tária anteriormente instalada, criando uma democracia limitada, uma 
democracia de cooptação, conforme conceituação de Fernandes (1987, 
p. 289-366), com um forte conteúdo transformista na relação com o 
movimento dos trabalhadores e suas organizações.

Conclusão

Após a Ditadura Militar e a conclusão da transição democrática 
o estabelecimento da atual hegemonia do capital monopolista, parti-
cularmente do capital financeiro internacional, sobre a sociedade bra-
sileira exigiu novas iniciativas e procedimentos. A partir dos anos 90 
novo aperto é dado no torniquete da autocracia burguesa reformada 
com a aprovação das (contra)-reformas neoliberais, desdobradas nos 
anos 2000, e a conclusão da longa operação transformista imposta so-
bre o movimento social das classes trabalhadoras e suas principais or-
ganizações. Se de um lado isto implicou numa ampliação inaudita da 
liberdade de movimentação do capital, favorecendo o aprofundamen-
to da dependência externa, o predomínio do capital externo sobre o 
conjunto das frações burguesas, a flexibilização/eliminação de direitos 
sociais e trabalhistas e a própria superação do desenvolvimentismo 
pelo neoliberalismo; de outro lado esvaziou a perspectiva antiauto-
crática das principais organizações dos trabalhadores, como o PT e 
a CUT, favorecendo sua integração passiva à ordem e às estruturas 
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políticas e institucionais herdadas da Ditadura Militar e reformadas 
durante a transição. Tais procedimentos mostraram-se necessários 
devido à própria crise do poder burguês agudizada na fase final da 
transição, mas se tornaram possíveis por que tiveram por base os ele-
mentos estruturais desenvolvidos pela Ditadura Militar em favor do 
capital monopolista e preservados durante o processo de transição. 
Deste ponto de vista, a Ditadura Militar não acabou.

No entanto, hoje, após o golpe de Estado de 2016, as novas (con-
tra)-reformas neoliberais aprovadas pelo governo Temer e a escalada 
autoritária e repressiva desencadeada desde então, que permitiu a as-
censão de Bolsonaro à presidência e a ameaça fascista que seu governo 
representa, mesmo esta democracia de cooptação foi substituída por 
uma democracia restrita (FERNANDES, 1987, p. 289-366) que reprime 
e criminaliza judicialmente as lutas sociais, que restringe o espaço polí-
tico dos trabalhadores e fascistiza setores do aparelho de Estado em fa-
vor do capital, dispensando numa velocidade inaudita os mecanismos 
transformistas de cooptação e integração passiva à ordem. Portanto, a 
luta contra o legado da Ditadura Militar deve continuar. 

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Investimentos e reinvestimentos estrangeiros 
no Brasil, 1985. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/
Pa%C3%ADsDaEmpresa-Ano-50-85/Htms/PAISES-EMPRESA-ANO-50-85.
asp?idpai=INVEDIR. Acesso em: 12/5/2014.

CRUZ, Paulo Davidoff. Notas sobre o endividamento externo brasileiro nos 
anos setenta. In: BELLUZZO, Luiz G. de M. & COUTINHO, Renata (Orgs.). 
Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaios sobre a crise, v. 2. 2ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1983.

DINIZ, Eli & BOSCHI, Renato. Empresariado Nacional e Estado no Brasil. Rio 
de Janeiro: Forense-Universitária, 1978.

DREIFUSS, René A. O jogo da direita na Nova República. Petrópolis/RJ: Vozes, 
1989.

http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/Pa%C3%ADsDaEmpresa-Ano-50-85/Htms/PAISES-EMPRESA-ANO-50-85.asp?idpai=INVEDIR
http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/Pa%C3%ADsDaEmpresa-Ano-50-85/Htms/PAISES-EMPRESA-ANO-50-85.asp?idpai=INVEDIR
http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/Pa%C3%ADsDaEmpresa-Ano-50-85/Htms/PAISES-EMPRESA-ANO-50-85.asp?idpai=INVEDIR


--  30 --     

DAVID MACIEL

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e sociedade. 3ª ed. rev. São Paulo: Moraes, 
1980.

GREMAUD, Amaury P.; SAES, Flávio A. M. de & TONETO JR., Rudinei. 
Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Atlas, 1997.

MACIEL, David. A argamassa da ordem: da Ditadura Militar à Nova República 
(1974-1985). São Paulo: Xamã, 2004.

________. De Sarney a Collor: reformas políticas, democratização e crise (1985- 
1990). São Paulo: Alameda; Goiânia: Funape, 2012.

MARINI, Rui Mauro. Dialética da dependência. Petrópolis: Vozes, 2000.

OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: 
Graal, 1984.

OLIVEIRA, Mariana. Veja evolução do salário mínimo desde sua criação, há 70 
anos, 2011. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/02/
veja-evolucao-do-salario-minimo-desde-sua-criacao-ha-70-anos.html. Acesso 
em: 26/5/2014.

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira & identidade nacional. 3ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1985.

POCHMANN, Marcio. Desenvolvimento e perspectivas novas para o Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2010.

POSSAS, Mário Luiz. Empresas multinacionais e industrialização no Brasil. In: 
BELLUZZO, Luiz G. de M. & COUTINHO, Renata (Orgs.). Desenvolvimento 
capitalista no Brasil: ensaios sobre a crise, v. 2. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

SINGER, Paul. Evolução da economia e vinculação internacional. In: SACHS, 
Ignacy; WILHEIM, Jorge; PINHEIRO, Paulo Sérgio (Orgs.). Brasil: um século 
de transformações. São Paulo: Cia das Letras, 2001.

SILVA, Nelson do Valle. A sociedade. In: JAGUARIBE, Helio (Org.) Sociedade, 
Estado e Partidos na atualidade brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

SOARES, Alcides R. Formação histórica e papel do setor estatal da economia 
brasileira, 1930-1989. São Paulo: Lume, 1991.

SOUZA, Nilson Araújo. A economia da ditadura e da transição. In: 
PINHEIRO, Milton (Org.). Ditadura: o que resta da transição. São Paulo: 
Boitempo, 2014.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/02/veja-evolucao-do-salario-minimo-desde-sua-criacao-ha-70-anos.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/02/veja-evolucao-do-salario-minimo-desde-sua-criacao-ha-70-anos.html


--  31 --     

Miguel Reale na construção  
do Golpe e da Ditadura de 1964
Rodrigo Jurucê Mattos Gonçalves1

Neste texto analisamos a participação de Miguel Reale (1910-
2006) nas articulações golpistas. Todavia a contribuição do jurista pau-
lista vem no bojo de sua atuação como intelectual orgânico da autocra-
cia burguesa. Desde o ocaso do Ação Integralista Brasileira (AIB), com 
a tentativa de golpe em 1938, da qual foi o secretário nacional de dou-
trina, Reale se dedicou a desenvolver uma ideologia autocrática sufi-
cientemente estável e impassível às crises capitalistas e oscilações do 
Estado burguês. Para tanto, o autor adotou uma postura de despren-
dimento em relação às ideologias conservadoras e buscou formar elos 
de aproximação e identificação entre liberalismo e fascismo, que com-
põem a concepção autocrática. Uma das obras fundamentais do autor 
é a Filosofia do Direito (1953), na qual o desenvolve o autoritarismo ju-
rídico. O núcleo dessa concepção está na necessidade de preservação 
do núcleo duro autocrático, isto é, estruturas de poder autocrático que 
devem ser salvaguardadas nas mudanças e oscilações das diferentes 
conjunturas políticas. Isto garante um minimum autoritário/autocrático 

1 Doutor em História. Professor da Universidade Estadual de Goiás/Programa de Pós-Gra-
duação em História (UEG/PPGHIS). 
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nas transições. A classe dominante trabalha essa reserva de poder que, 
diante de uma ameaça como a movimentação da classe trabalhadora, 
é acrescida de novas doses de autoritarismo até estabelecer o maximum 
autocrático possível, que corresponde às ditaduras. Nesses termos, a 
discussão é abstrata, mas pode-se observar esse processo nos períodos 
dos golpes de Estado e das ditaduras que marcam a vida republicana 
brasileira e que trazem consigo autoritarização crescente e nas reaber-
turas políticas que preservaram estruturas ditatoriais de poder. 

Pode-se abordar a concepção de Reale a colocando em perspec-
tiva do programa nacional-democrático da revolução brasileira, esposado na 
época pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Elaborado em mea-
dos dos anos 40 na luta contra o Estado Novo, partia da necessidade 
do estabelecimento de um mínimo de condições de abertura política, 
no âmbito da democracia formal burguesa, que permitiria a organiza-
ção da classe trabalhadora e de movimentação aos comunistas. Após o 
breve abandono do programa, no período de 1947-1954, no interstício 
da chamada “crispação esquerdista” (MORAES, 2007, p. 161), quan-
do radicaliza suas posições após a cassação do registro partidário, em 
1947, o PCB retorna à perspectiva nacional-democrática com o sui-
cídio de Vargas, em 1954. A partir de então, os comunistas passaram 
“[...] a conceber a democracia principalmente como resultado cumula-
tivo das conquistas da classe operária, dos demais trabalhadores e, no 
campo, da reforma agrária. Portanto como democratização da socie-
dade. Às vésperas do golpe [de 1964], essa concepção encontrou nas 
“reformas de base” do governo João Goulart seu maior impacto pro-
gramático” (MORAES, 2007, p. 165). Assim sendo, pode-se dizer que 
os comunistas partiam de um minimum democrático, visando alcançar, 
com o acúmulo de forças, o objetivo da democratização da sociedade. 
O fascismo pós-integralista faz o caminho antagônico: parte da reserva 
de poder do mínimo de autoritarismo (que definimos como o minimum 
autocrático), para buscar o estabelecimento do maximum autocrático, 
no processo de revolução-restauração, com o paulatino restabeleci-
mento do núcleo duro autocrático diante das rupturas e com instauração 
de ditaduras.  

*   *   *
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O período imediatamente anterior ao golpe (1962-1964), mar-
ca a intensificação das contradições inerentes à crise geral brasileira. 
O breve governo de Jânio Quadros (31 de janeiro a 25 de agosto de 
1961) foi encerrado com uma tentativa de golpe. Na sua trama gol-
pista, Quadros julgava que se renunciasse ao cargo, os ministros mili-
tares impediriam a posse do vice-presidente, João Goulart, o “Jango”, 
uma vez que este era mal visto pela sua atuação frente ao Ministério 
do Trabalho de Vargas (junho de 1953 a fevereiro de 1954), quando 
anunciou um aumento de 100% do salário mínimo – considerado uma 
afronta pelos setores mais conservadores da sociedade. Ademais dis-
so, tentariam impor a volta de Quadros, “juntamente com o massivo 
e sonoro ‘clamor popular’, o retorno do ‘grande líder’” (TOLEDO, 
2004, p. 8). O esperado rogo do povo não veio. Os setores populares 
e democráticos não se demoraram e saíram às ruas para defender a 
posse de Jango, ameaçada pelo arbítrio militar apoiado pela União 
Democrática Nacional (UDN) e setores conservadores. Conseguiram 
evitar o golpe que se articulava em agosto de 1961. O golpe janista e o 
golpe militar terminaram em fracasso. 

Todavia a crise não se resolveria e as contradições continuariam 
se exacerbando, até o desenlace final em 1964. Desde 1958 se ob-
servava uma deterioração do salário mínimo real, como resultado do 
“aumento da taxa de exploração do trabalho” (OLIVEIRA, 2003, p. 80), o 
que corroía as bases que o regime populista tinha na classe operária, 
que não tardaria a questionar o pacto populista. 

Diante disso, foi gestado o “golpe branco”, por meio da Emenda 
Constitucional n. 4, de 2 de setembro de 1961. Aprovada no Con-
gresso Nacional com ampla maioria, o chamado “Ato Adicional” à 
Constituição instituía o regime parlamentar no Brasil, substituindo o 
presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder de Goulart e ele-
ger o presidente da República de forma indireta na Câmara Federal, 
anulando o voto popular. Tal emenda poderia ter sido derrotada pelas 
forças populares e antigolpistas, que avançavam e colocavam “em mi-
noria as forças reacionárias” e se constituíram em “ameaça política in-
desejável” (TOLEDO, 2004, p. 19). Goulart apressou-se e, em concor-
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data com a emenda constitucional, assumiu a presidência do regime 
parlamentarista poucos dias depois, no feriado da Independência, em 
7 de setembro de 1961. Se configurava assim uma “solução de com-
promisso” entre o governo populista e as forças mais conservadoras da 
sociedade. O presidente ganhava tempo para, mais tarde, retomar as 
prerrogativas conferidas pelo regime presidencialista e que havia per-
dido com o parlamentarismo: elaborar leis, orientar a política externa, 
elaborar propostas de orçamento, etc. (ibidem, p. 20). 

Todavia o compromisso colocado pela solução parlamentarista 
não impedia as forças mais conservadoras de continuar urdindo a der-
rubada do presidente, que deveria ser substituído por um “governo 
forte, que exprimisse a tendência conservadora das forças dominantes no 
Congresso” (BANDEIRA, 1977, p. 45-46). Compromisso posto, as for-
ças conservadoras e as forças reformistas ganhavam tempo e, de que-
bra, estabeleciam uma contenção temporária à mobilização crescente 
das forças populares, o que todavia não surtiu grande efeito, uma vez 
que a pauta popular passou a incluir a reivindicação do plebiscito que 
acabou revogando o parlamentarismo.    

O processo histórico em foco é particularmente significativo 
para a problematização da atuação orgânica de Reale nos anos que 
antecederam o golpe de 1964, quando publicou duas obras políticas: 
Parlamentarismo brasileiro (1962) e Pluralismo e liberdade (1963; 1998).2 
Na primeira, o autor faz uma profissão de fé parlamentarista como 
alternativa à democracia de massas. Na segunda, o autor busca o de-
senvolvimento da política a partir do autoritarismo jurídico (da fase 
do fascismo pós-integralista) e, como sugere o título, um diálogo com 
o liberalismo. Nessa, o autor prega a “filosofia social”, de onde deri-
vam “as doutrinas políticas” e os “programas de governo” (REALE, 
1998, p. 17). Na segunda edição, de 1998, Reale diria que a “obra é 

2 A questão do parlamentarismo voltaria a ser abordada pelo filho, Miguel Reale Júnior, 
em 1993, com a publicação da obra: “Brasil/93: A hora do parlamentarismo!” (São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1993), lançada por ocasião do plebiscito popular que ocorreu naquele 
ano para decidir o sistema governamental do País. Utilizamos a edição de 1998 da obra 
Pluralismo e liberdade.   
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geralmente apontada como pioneira na reação liberal à teoria marxis-
ta” (ibidem, p. 13). O livro pode ser visto como a adesão de Reale ao 
liberalismo, mas isto só poderia ser afirmado com a desconsideração 
da trajetória anterior e posterior dele. O olhar desavisado poderá ver 
nestas obras a renúncia de Reale ao fascismo e a adesão à democracia. 
No entanto, ele colocava-se como legítimo intelectual autocrático, que 
trafega nos interstícios do liberalismo e do fascismo, não descartando 
a priori nenhuma das duas correntes políticas. Todavia a reabilitação 
do autor aconselhou o distanciamento aparente dos velhos fascistas e 
a adoção de um “estilo novo, mais ‘sóbrio’, mais ‘tecnocrático’” (KON-
DER, 2009, p. 158), abandonado sua velha “admiração por Mussoli-
ni” (TRINDADE, 1974, p. 259) e adotando as vestes de “respeitável” 
jurista burguês. Muito desse novo fascismo se expressa na fórmula da 
“democracia sem povo” (KONDER, 2009, p. 134), a meio caminho 
do liberalismo e do fascismo, sem, no entanto, deixar de ser fascista – 
essa postura “camaleônica” reflete a afinidade entre liberalismo e fascismo, 
conforme explica João Quartim de Moraes:

Nem as instituições democráticas, nem mesmo as liberais são inerentes 
à dominação de classe da burguesia. O liberalismo é burguês no sentido 
de que constitui a forma política mais adequada à dominação de clas-
se dos capitalistas e, nesta medida, serve-lhes de ideologia espontânea. 
Mas em situações de crise política aguda, quando o controle exercido 
sobre a “opinião pública” pelos grandes meios privados de comunica-
ção social não logra garantir a “funcionalidade” do sufrágio universal 
(ou, para utilizar chavão em moda entre os politólogos bem-pensantes, 
a “governabilidade” das instituições), a burguesia, para manter seus 
privilégios econômicos, portanto suas posições de classe, redescobre sua 
profunda afinidade com o fascismo. Para manter a “liberdade” essen-
cial, a propriedade privada dos meios sociais de produção, não costu-
ma ter escrúpulos em revogar o conteúdo ético-político do liberalismo 
(“Estado de Direito”, liberdades e garantias individuais, etc.) trocando-
-o por medidas (e, se necessário, por regimes) de exceção, do “estado 
de sítio” às ditaduras militares que aplicam a tortura e as execuções 
sumárias em escala genocida. (MORAES, 1999, p. 18)

Desde a fase integralista, nos anos 30, Reale buscou uma for-
mulação “original” do fascismo, segundo a “norma geral” de “que os 
princípios universais do fascismo devem ser adaptados às condições 
do meio” (TRINDADE, 1974, p. 261); sendo que, na época, busca-
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va inspiração antes no “projeto modernizador-autoritário de Alber-
to Torres do que de qualquer ideólogo europeu de direita” (MER-
QUIOR, 1992, p. 32). Essa atitude de valorização das fontes nacionais 
do pensamento autoritário permaneceria, de maneira que na fase pós-
-integralista, Farias Brito seria uma de suas fontes de inspiração.    

Em Parlamentarismo brasileiro, Reale dirá que a “ideia parlamen-
tar” é a “fórmula capaz de superar a mais calamitosa das crises de 
nosso presidencialismo” e “os ‘desgovernos’ e os desgarramentos, as 
arbitrariedades e as angústias que marcaram [...] a história brasileira 
após nosso retorno ao regime democrático” (REALE, 1962, p. v-vi). 
Portanto, Reale lança dois problemas para o quais o parlamentarismo 
seria a solução: a crise dos tempos de Goulart e os “problemas” do 
regime democrático. Uma vez que parlamentarismo é colocado como 
forma “assegurar novas técnicas de eficácia e de continuidade gover-
namental” (ibidem, p. ix), este não deixa de ser também um recurso 
de revolução-restauração, ou como afirma: o “parlamentarismo caboclo” 
é uma maneira “de combinar a plasticidade do regime parlamentar 
com os meios capazes de assegurar continuidade e segurança ao Esta-
do” (idem, p. 6). Essa é, basicamente, a forma que Reale dá ao seu dis-
curso a favor do regime parlamentarista. No entanto, o conteúdo se 
mostrará profundamente antidemocrático. Se algo que Reale não fez 
foi uma autocrítica, rejeitando o fascismo. O fato é que a forma política 
(ou “técnica de governo”, como diz) – desde que preservada a reserva 
de poder autocrático do Estado burguês – é variável, ou conforme 
o autor: “Sempre entendi que o parlamentarismo é uma técnica de 
governo conciliável perfeitamente com qualquer solução, no que diz à 
estrutura e à forma do Estado” (idem, p. 9). E o conteúdo dessa forma 
política é a “democracia sem povo”:

Eu não sou partidário da democracia radical. Não considero que seja só 
legítima a vontade do povo expressa diretamente através de referendum 
ou de plebiscito. Para mim quando uma lei é feita pelo Parlamento, 
obedecidos os trâmites constitucionais, vale como lei do povo: não é 
preciso que o povo se manifeste diretamente. Na técnica do Governo 
representativo, a obediência è decisão do Congresso é tão importante 
quanto à obediência à vontade direta do povo. (idem, p. 61-62)
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Essa concepção restrita de democracia, que visa limitar às elei-
ções ao ambiente restrito do Parlamento, vinha acompanhada da ideia 
de golpe parlamentar travestida na solução do impeachment: 

Enquanto que o Rei ou a Rainha da Inglaterra são reconhecidos isentos 
de toda e qualquer responsabilidade jurídicas, ao contrário, o Presiden-
te da República, no regime parlamentar brasileiro, continua subordi-
nado às normas de responsabilidade, podendo ser afastado do cargo 
por força da deliberação da Câmara e mediante julgamento no Senado. 
[...] O “impeachment” [...] acha-se em pleno vigor; é um instituto mais 
próprio do regime presidencial, mas não apresenta incompatibilidade 
lógica com o tipo de parlamentarismo que acaba de ser instituído no 
Brasil. (idem, p. 11-12)  

Dessa forma se colocava o Parlamento como instância estratégica 
da autocracia burguesa, uma vez que poderia servir de “substituto” 
do voto popular e das eleições diretas, na fórmula da democracia sem 
povo – ou como afirma em outro trecho: “No meu entender, a eleição 
direta é tão própria do presidencialismo quanto a indireta do parla-
mentarismo”, de qualquer maneira “cabe ao Estado, e tão somente a 
ele, decidir se a eleição será por sufrágio direto ou indireto” (REALE, 
1962, p. 116-117). Além da função de truncar a eleição direta e popu-
lar, em uma versão restrita da democracia formal burguesa, o Parla-
mento seria o lugar de articulação do golpe, estampada sob a fórmula 
do impeachment.  

Reale estabelecerá ainda outra fonte do poder autocrático: tra-
ta-se do autoritarismo jurídico no campo da política e a primazia do poder 
judiciário que o autor vinha reafirmando desde o final dos anos 50, em 
acorde com o resgate do pensamento autoritário de Farias Brito. Se-
gundo o jurista paulista deve “formar-se um corpo unitário e orgânico 
de regras disciplinado a vida política nacional”, ao mesmo tempo que 
o “Judiciário, como guarda supremo da Constituição, independe das 
formas de governo” (ibidem, p. 18-20). Neste sentido, é relevante con-
siderar a ação de Reale junto da Secretaria de Justiça do Estado de São 
Paulo, para a qual foi nomeado pelo governador Adhemar de Barros, 
no início do ano de 1963. Tal feito não deixou de ser acompanhado 
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por louvação. Segundo matéria do Jornal da Manhã, da cidade de Pon-
ta Grossa, ao “ocupar a Secretaria de Justiça”, Reale e “sua cultura pri-
vilegiada e sua experiência valiosa será, com efeito, mais uma demons-
tração decisiva da superioridade bandeirante” (RBF, 1963, p. 109-110, 
cit. Jornal da Manhã, Ponta Grossa, 01/02/1963). Tamanha exaltação 
encobre a função exercida em tal cargo. Exemplo disso foi a ação do 
Secretário de Justiça perante a greve dos trabalhadores da Estrada de 
Ferro Sorocabana, ocorrida em novembro de 1963, no rescaldo da 
greve dos 700 mil de outubro, que ocorreu na cidade de São Paulo. O 
Secretário decreta categoricamente a ilegalidade da greve: “Qualquer 
que fosse a natureza de sua reivindicação, dúvida não há quanto a im-
possibilidade legal de recorrerem os ferroviários à suspensão coletiva 
do trabalho [...]”, e afirma em seguida que a greve é subversiva: “[...] a 
paralisação de um serviço público não atinge diretamente a figura do 
empregador, mas sim a própria coletividade, com subversão da ordem 
social [...]” (SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 1963, p. 23). Nesta 
fala, Reale não dá margem à negociação com os trabalhadores, já que 
salienta que a greve é subversiva e ilegal independente de suas razões.  

A ação estatal passa a se travestir da ordem repressiva decretan-
do a ilegalidade do movimento operário, no sentido da progressão do 
autoritarismo mínimo para o autoritarismo máximo concretizado pelo 
golpe. Portanto, o golpe de 1964 não foi um raio em dia de céu limpo 
e azul, mas foi antecedido por um autoritarismo crescente, como um 
continuum autocrático.   

Em Pluralismo e liberdade (1963), o autor promove um diálogo 
do fascismo com o liberalismo, buscando uma unidade orgânica. A 
obra foi elaborada no interior das articulações golpistas do bloco his-
tórico autocrático, sendo que sua publicação foi patrocinada pelo IPES 
(DREIFUSS, 2006, p. 254). A obra foi amplamente aceita nos meios 
conservadores. Segundo nota da redação da RBF, é a “obra filosó-
fica fundamental de Reale”, representante do “culturalismo brasilei-
ro” (RBF, 1964ª, p. 111). Plínio Salgado afirmou que a obra de Reale 
não apenas mostrou a superação do marxismo, como trouxe a “nova 
mentalidade”, “que influirá, inevitavelmente, nas novas construções 
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político-jurídicas, sociais e econômicas, trazendo novos processos 
de representação popular e uma nova criteriologia governamental” 
(SALGADO, 1964, p. 117). Esta era a opinião do antigo chefe inte-
gralista e líder do Partido de Representação Popular (PRP). Norberto 
Bobbio, em um livro sobre Kelsen, anuncia sua adesão à concepção 
de Reale, particularmente àquela exposta nos capítulos que tratam da 
correlação entre direito e poder (BOBBIO, 2008, p. 167, 171, 194).3 
O jurista italiano diz que é fraco o princípio, expresso na fórmula 
tradicional, segundo o qual “a lei que faz o rei” (ibidem, p. 167). Ao 
contrário disso, reafirma a primazia do poder efetivo: “Os reis fizeram 
e desfizeram as leis como quiseram pelo menos enquanto tiveram a 
força para fazê-las respeitar, ou seja, até que o poder deles foi, mesmo 
quando não era legítimo nem legal, efetivo” (ibidem).

Na obra em questão, Reale afirma a adesão à concepção tecno-
crática do poder (REALE, 1998, p. 27), se inserindo no contexto de 
disseminação do liberalismo autocrático em sua versão mais conserva-
dora, que vicejou a partir da consolidação do capitalismo monopolista 
no Brasil, na virada dos anos 50 para os 60 (SAES, 1984). O jurista 
paulista defende a ideia de que “todos lutamos por uma ordem social 
justa”, bem como “a ideia basilar da igualdade dos trabalhadores do braço, 
do capital e da inteligência” (REALE, 1998, p. 149), ampliando para os 
limites da nação a concepção fascista da corporação. Nesta corporação 
nacional, “o próprio capital merece ser garantido como expressão do 
produto do trabalho honestamente acumulado” (ibidem). Já o trabalho 
é visto da perspectiva da “comunhão social”, isto é, “como uma cooperativa 
histórico-cultural de trabalhadores do braço, do capital e da inteligência” 
(idem, p. 150). Para Reale, a conciliação entre trabalho e capital é 
permitida pela técnica, que formam um “novo tipo de trabalhador” 
(idem, 156), que não é mais trabalhador, mas “técnico de formação su-

3 Bobbio refere-se aos capítulos “A correlação do direito-poder de um ponto de vista está-
tico” e “A correlação do direito-poder de um ponto de vista dinâmico” (REALE, 1998, p. 
219-246), que foram publicados na forma de artigo/capítulo em um livro coletivo sobre o 
jurista norte-americano Roscoe Pound (M. Reale, Law, Power and their correlations, in: Essays 
in Honor of Roscoe Pound, Nova Iorque, Bobs-Merrill Company, 1962, p. 238-270).  
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perior” ou “técnico de grau médio”; e um novo patrão, que é “dirigen-
te de empresa” e “líder tecnocrata”, anulando “o abismo cavado por 
Karl Marx entre duas classes” (idem, p. 153). Esta é uma mostra da re-
novação do discurso de conciliação de classes da época, embasado em 
inovações “revolucionárias” trazidas ao mundo social pela tecnologia 
e automação, ou nas palavras do autor, o “violento impacto da ciência 
e da técnica sobre as estruturas sociais e as formas de trabalho” (id. p. 
163), em que se relativiza as formas de exploração e mesmo a paupe-
rização que os trabalhadores assalariados viviam na época. A crise da-
queles anos foi marcada por um regime inflacionário que “devorava” 
os salários dos trabalhadores, cuja tendência ao agravamento elevou 
a questão da baixa salarial à contradição política principal, fazendo as 
massas trabalhadoras denunciarem o pacto populista (MARANHÃO, 
2007, p. 352-353). 

Segundo Florestan Fernandes (1979, p. 23), as novas tecnolo-
gias e “as novas estruturas de poder e de socialização” conferem ao 
capitalismo uma “potencialidade de autodefesa e de ataque”, todavia 
essas transformações não levam ao “desaparecimento propriamente 
dito quer das relações de classe, quer do conflito de classes” desejado 
pela burguesia, de maneira que a rigidez ou fluidez do regime não o 
imunizam à ocorrência de novas crises e à movimentação das classes 
populares. 

Segundo Reale, as suas considerações partem um “relativismo 
metódico” (REALE, 1998, p. 163) que estão na base de uma nova ordem 
política (ibidem, p. 164). E a base desta será sedimentada pelo conser-
vadorismo autocrático e a correlação que Reale fará entre fascismo e 
liberalismo, lembrando que quando Pluralismo e liberdade foi publica-
do, o regime parlamentarista já havia sido revogado pelo plebiscito de 
janeiro de 1963, de forma que no momento em que o autor fala de 
“nova ordem política” já se refere àquela que se constituiria a partir 
da derrubada de Goulart e da ordem institucional vigente desde 1946, 
uma vez que o pacto populista perdia progressivamente a capacida-
de de contenção da classe trabalhadora, o que não fora recuperado 
pelo parlamentarismo. Portanto, a necessidade de uma revolução da 
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institucionalidade burguesa – como revolução-restauração – já estava 
teoricamente colocada no sentido do aggiornamento (reformulação e atua-
lização).  

O que se deve questionar é como Reale se colocava, naquele 
momento, diante do fato de que o poder estava em disputa. Isso nos 
remete à questão que se refere a forma pela qual o jurista paulista 
concebe o poder.

Reale parte da consideração segundo a qual, além do poder de 
Estado, há o “poder social difuso” que se afirma em “reiterados atos 
de decidir” (idem, p. 226). Esse poder se afirmaria e consolidaria pelo 
processo de “jurisfação”, isto é, “a institucionalização progressiva do 
poder” por meio da “atuação cada vez mais jurídica do poder” (idem, 
p. 234). Sendo assim, o autor não deixa de sugerir a possibilidade da 
formação de uma terceira força que pode “institucionalizar-se”, ou 
seja, assaltar o poder de Estado. Todavia, deve-se conquistar o “con-
senso dos governados” sem o qual “não há poder duradouro” (idem, 
p. 235). O consenso vem com a “garantia de campos autônomos de 
ação para os indivíduos e os grupos” (idem, p. 242), isto é, a forma-
ção de “círculos sociais” submetidos a um “círculo social eminente (o 
ordenamento jurídico do Estado) ao qual todos os demais se referem” 
(idem, p. 237). Assim o autor coloca a questão do consenso não como 
uma forma de legitimação que vem “de baixo para cima”, como ema-
nação da sociedade civil para o Estado, mas ao contrário, como cam-
pos tutelados pelo Estado no interior dos quais indivíduos ou grupos 
podem agir. Em outras palavras, é o Estado que assente a sociedade 
civil, e sanciona o seu funcionamento. Esta não deixa de ser uma con-
cepção profundamente autoritária, que impõe o “primado de um po-
der que detém o monopólio da coação” sobre a sociedade civil, sobre a 
qual o autor se refere como “círculos sociais” (idem, p. 240). Esta seria 
a “liberdade” tutelada e restrita, à sombra do poder, que intitula sua 
obra. Resta esclarecer o que significa o outro termo do binômio que 
nomeia seu livro: o “pluralismo”.

Celso Lafer considera que Reale busca nessa formulação um 
meio termo entre “as insuficiências tanto do puro decisionismo, ao 
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modo de Carl Schmitt, quanto do puro normativismo à maneira de 
Kelsen” (LAFER, 2005).4 Todavia, muito além disso, o que se vê é que 
o jurista paulista busca a correção de certos cacoetes “pluralistas” – li-
berais – que consideram a “multiplicidade de ordenamentos jurídicos” 
(REALE, 1998, p. 234). Diante deste “pluralismo”, o autor estabele-
ce que “atrás da regra de direito é preciso encontrar o poder que a 
sanciona” (ibidem, p. 233, cit. HAURIOU, Précis de Droit Constitution-
nel), de forma que “um sistema de normas de direito estatal, [...] só é 
possível mediante a organização da coação incondicionada, mediante 
órgãos que exerçam o poder” (ibidem). Assim, sobre o pluralismo, há 
a supremacia da coação estatal, que também lhe impõe limites – mais 
ou menos estreitos. Dessa forma, o Reale “liberal” coloca a primazia da 
ordem autocrática como valor fundamental, o que lhe permite estabele-
cer um elemento de profunda identificação do liberalismo autocrático 
com o fascismo.  

A concepção de poder de Reale não deixa de trazer alguns ele-
mentos do cesarismo, particularmente, na forma que adquiriu no mun-
do contemporâneo, sobretudo na função de “polícia política”, isto é, 
a necessidade das “do conjunto das forças organizadas do Estado e 
dos [aparelhos] privados para tutelar o domínio econômico e político 
das classes dirigentes” (GRAMSCI, 2007, p. 1620-1621). O cesarismo 
de Reale, baseado na “decisão” concentrada no Estado ou, alternati-
vamente, difusa no corpo social pode, neste caso, ser “uma solução 
cesarista sem um César, sem uma grande personalidade ‘heroica’ e 
representativa” (id. p. 1619). Este ponto de vista não deixa de ser uma 
forma de cesarismo regressivo, ou seja, quando na “dialética ‘revolução-
-restauração’” (ibidem) prevalece o elemento da restauração.     

Portanto, em duas obras fundamentais publicadas no início dos 
anos 60, que acabamos de analisar, Reale expõe uma concepção de de-

4 Carl Schmitt (1888-1985) foi um jurista alemão que, ao lado de Hans Freyer, lançou bases 
filosóficas do fascismo germânico. Hans Kelsen (1881-1973) foi jurista e filósofo austríaco 
que se notabilizou pela defesa de ideais liberal-democráticos, sendo que em 1920 aceitou a 
proposta do chanceler austríaco, Karl Renner, para participar da escrita da primeira cons-
tituição liberal-democrática e federal da República austríaca. 
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mocracia restrita e truncada, como democracia “parlamentar”, e de socie-
dade civil tutelada, à sombra do poder autocrático. De qualquer forma, 
as camadas populares terminam alijadas do sufrágio universal e de 
qualquer resquício de autonomia e independência para suas ativida-
des políticas e sociais – são expulsas da vida política do país. Esta não 
deixa de ser a idealização de uma “democracia forte” que, segundo 
Florestan Fernandes, deve ser capaz de “consolidar e manter o poder 
relativo das forças contra revolucionárias”, evitando a “eclosão de uma 
democracia de participação ampliada” (FERNANDES, 1979, p. 46).  

Essa construção realiana foi uma das componentes do bloco histó-
rico autocrático que estaria por trás do golpe de 1964 e do regime dita-
torial dele oriundo, que consolidou aquelas perspectivas autocráticas 
colocadas por Reale, o que mostra que o teor fascistizante da ditadura 
(1964-1985) se referia aos delineamentos que o fascismo tomou, no 
Brasil, após o ocaso do integralismo. E fora Reale um dos principais 
responsáveis, senão o principal, pelo desenvolvimento de uma teo-
ria fascista pós-integralista. Neste sentido, o conceito de “jurisfação”, 
levando-se em consideração o autoritarismo jurídico de Reale, não 
poderia ser outro que não o objetivo de colocar a ordem autocrática 
em que a autoritarização cresce em qualidade, se institucionalizando. 

A “jurisfação” não deixa de ser expressão do processo de “auto-
ritarização crescente” (ibidem, p. 34), observado na decomposição da 
democracia populista de massas, que todavia já havia sido “previsto” 
– em seus aspectos ideológicos e de política jurídica – nas formulações 
jusfilosóficas de Reale, desde pelo menos 1953 com a publicação da 
sua Filosofia do Direito. Segundo Fernandes, a etapa monopolista do 
capitalismo coloca o aparelho estatal diante:

[...] das suas obrigações econômicas vinculadas à alimentação incessante 
das corporações e do padrão monopolista de desenvolvimento capita-
lista [que] crescem ininterruptamente, como se fosse uma rosca sem-
-fim, que vai se alargando nos elos intermediários e do tope sem cessar. 
O próprio Estado perdeu o controle desse processo, que é mais um 
aspecto da anarquia inerente à expansão do capitalismo. Incorporado 
às forças produtivas do capitalismo, o Estado sucumbe a esse desenlace 
e, para fazer face às suas consequências, precisa tecnocratizar-se, enrije-
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cer-se, ou seja, ampliar seus papéis especificamente autoritários. [...] No 
conjunto, o processo descarrega sobre o Estado um verdadeiro desafio 
de autoritarização crescente. (ibidem)

Portanto, Reale constrói um plano tático para a consecução da 
autoritarização crescente nos meandros estatais, de uma forma que se 
torne um processo livre de qualquer controle pela sociedade civil e 
pela classe trabalhadora principalmente. A operacionalização disso 
requer uma alta carga de transbordamento ideológico, elevado à “va-
lor” cultural. Através da colocação da necessidade da “jurisfação” e dos 
limites à “pluralidade” e “liberdade”, o jurista paulista expressa a face 
fascista do Estado autocrático, isto é, as “necessidades ultrarrepressivas 
e da institucionalização da opressão sistemática”, que visa duas coisas: 
“aprofundar e aumentar a duração da contrarrevolução; e, na passagem da 
guerra civil a quente para a guerra civil a frio, garantir a viabilidade 
de uma ‘institucionalização’” (idem, p. 44), isto independendo se o gati-
lho da autoritarização crescente é o poder autocrático estabelecido no 
poder Executivo, ou, como dispõe Reale, o “poder difuso” no corpo 
social, que historicamente não deixou de incorporar elementos oriun-
dos do Estado, como as Forças Armadas, cujos setores promoveram 
e deram guarida a diversos golpes na história do Brasil republicano.   

Os anos 60 foram marcados por intensa polarização ideológica 
que dividiu a sociedade brasileira nos anos 60. Na época, se confron-
taram diferentes orientações acerca das reformas sociais (“radical”, “mo-
dernização conservadora”, antirreformismo) e acerca do nacionalismo 
(anti-imperialismo, nacionalismo moderado, entreguismo) (TOLE-
DO, 2004, p. 69). Trata-se do período de intensificação sem preceden-
tes da crise geral brasileira. A polarização pode ser observada nos mais 
diversos setores da sociedade e do Estado. 

Essa época foi marcada pelo acirramento das contradições re-
fletem o “encerramento de uma fase de expansão e diferenciação da 
economia brasileira” (IANNI, 1979, p. 204). A necessidade de refor-
mulação econômica e institucional colocou dois projetos em disputa: 
o nacional-reformista, que visava colocar o capitalismo em bases sociais 
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mais modernas, com a ampliação da inserção da classe trabalhadora 
no mercado interno e na ampliação de seus direitos; e aquele que 
representava o bloco histórico autocrático, que, ao contrário do outro 
projeto, via a necessidade de uma modernização conservadora, isto 
é, um crescimento econômico calcado na contenção do custo da mão 
de obra e, logo, da classe trabalhadora. Essa contenção implicava no 
fechamento da via política e do bloqueio a um virtual projeto de poder 
da classe trabalhadora, ou que pelo menos a colocasse como base de 
sustentação, como era o caso do projeto das Reformas de base, que 
tinha no “dispositivo sindical” (ao lado do “dispositivo militar”) um 
de seus alicerces, sendo que a sindicalização era vista como a principal 
forma de controle político das massas. Não obstante, o bloco histórico 
autocrático “optou” pela autoritarização crescente (FERNANDES, 1979) 
que, todavia, estava teoricamente colocada por Reale desde meados 
dos anos 50, isto é, mais de dez anos antes do golpe, na Filosofia do Di-
reito (1953), conferindo um “passo à frente” aos golpistas, adiantando-
-lhe teoricamente algumas das tarefas que se colocariam no horizonte.    

Segundo Florestan Fernandes, “a sociedade capitalista contém 
toda uma rede de relações autoritárias, normalmente incorporada às 
instituições, estruturas, ideologias e processos sociais, e potencialmen-
te aptas a oscilar em função de alterações no contexto (ou, mesmo, 
de conjunturas adversas), tendendo a exacerbar-se como uma forma 
de autodefesa de interesses econômicos, sociais e políticos das classes 
possuidoras e dominantes (ao nível institucional ou ao nível global)” 
(ibidem, p. 13). Há portanto uma “potencialidade fascista” inerente, 
que diante de ameaças do movimento operário, como uma greve, ou 
uma revolução socialista, cria um enrijecimento autocrático, de modo 
que há a “exacerbação das formas de dominação burguesa” e “O com-
ponente autoritário oscila, as relações autoritárias ganham saliência 
e a democracia fica um privilégio dos mais iguais (ou das elites no 
poder)” (ibidem). E poucos intelectuais orgânicos encarnaram como 
Reale esse espírito, indo do fascismo ao populismo, no período de 
ocaso do integralismo e do Estado Novo, todavia sem fazer autocrítica 
e buscando novos desenvolvimentos para a formulação do fascismo 
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pós-integralista, e, mais tarde, passando do populismo para formas 
autoritárias do liberalismo nos anos que antecederam a derrubada do 
governo de Goulart, na qual o jurista paulista teve ampla participação, 
sendo um de seus líderes civis em São Paulo.   

Segundo David Maciel, as lideranças civis tiveram um papel de-
cisivo na articulação do golpe, já que “possuíam um contato político-
-ideológico estreito com empresários, políticos conservadores e lide-
ranças da sociedade civil [...]” (MACIEL, 2004, p. 42-43). Portanto, as 
lideranças civis foram fundamentais na construção do consenso entor-
no da tomada do Estado. Na noite de 1º de abril, Reale foi ao rádio, na 
qualidade de Secretário da Justiça do Estado de São Paulo e, colocan-
do-se como articulador do movimento golpista, afirmou “que se pode 
considerar fora de dúvida é a vitória da causa da democracia e da 
liberdade” (REALE, 1965, p. 117). Esse pronunciamento radiofônico, 
que posteriormente Reale deu o sugestivo título de “Proclamação”, 
mostra a adesão militante do jurista paulista ao golpismo – conforme 
afirmara naquela noite: 

31 de Março marcou o acordar da consciência cívica nacional. Marcou 
o início de uma nova era na história de nossa pátria, desmentindo, da 
maneira mais violenta e formal, a descrença de quantos pensavam que 
só nos restava seguir a trilha dos escravos de Moscou ou de Cuba. (ibi-
dem, p. 117-118)

Interessante notar o anticomunismo da acima, que tinha im-
portante função para a autocracia. Levando em consideração que os 
fragmentos a seguir são a transcrição de uma fala, o autor não escon-
de empolgação, fazendo uso de termos como “redenção” ou quando 
transforma “manifestação” em eufemismo de golpe:

A redenção brasileira já está à vista, e está à vista através da manifestação 
das Forças Armadas, dos chefes políticos e das massas populares, coesos 
todos em território nacional.

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, levantou-se o Brasil como um só 
corpo e uma só alma [...]. Pregam eles a luta de classe. Pregam eles a 
subversão dos valores hierárquicos. Mas todos já estavam convencidos 
de que o povo já se deixou enganar demais por esses pregoeiros da 
desordem. (idem, p. 118)
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O autor não deixa de denunciar o alvo da resistência ao golpe: 
“Na realidade, só num reduto muito limitado do Rio Grande do Sul 
é que se concentram as últimas resistências da causa da bolcheviza-
ção nacional” (idem, p. 118). Por fim, ele expõe duas ideias caras ao 
pensamento autoritário, ou seja, nação como uma grande corporação: 
“Não houve divergência de espécie alguma entre as camadas sociais. 
Trabalhadores do braço, do capital e da inteligência compuseram 
como que uma cooperativa indissolúvel para a afirmação definitiva 
dos valores sociais” (idem, p. 119), e a ideia da primazia paulista, na 
forma de apologia da hegemonia da metrópole interna: “Povo de São 
Paulo, povo do Brasil, nós, neste movimento, levantamos a bandeira, 
a bandeira do progresso pela liberdade e pela democracia. Não que-
remos olhar para trás, nem queremos setorizações extremistas, mas 
queremos a visão total do Brasil, para que São Paulo cresça e São Pau-
lo se multiplique, e, amanhã, o Brasil todo seja uma multiplicidade de 
outros São Paulos” (idem, p. 121-122).

Meses após o golpe, Reale impulsionará o projeto político au-
tocrático com a publicação de Imperativos da Revolução de Março, em 
1965. Escrita nos primeiros meses após o golpe, entre junho e outu-
bro de 1964, a obra seria um dos primeiros esforços intelectuais dos 
golpistas de justificar a tomada do Estado, bem como de sistematizar 
alguns princípios ideológicos fundamentais para o sucesso da emprei-
tada. Primeiramente, o que chama a atenção é que a obra sai no início 
da Ditadura Militar (que ainda duraria longos 20 anos), e confirma o 
autor como um dos intelectuais autocráticos mais relevantes do Brasil, 
no século XX. 

Salientamos a construção ideológica que o líder do IBF faz na 
obra, dando projeção de longo curso à Ditadura que estava em pro-
cesso de instauração, antecipando uma reforma moral de extensa tra-
jetória. O autor procede duas operações: por um lado, põe em limites 
estreitos a “revolução”, concebida como reordenamento jurídico. Por 
outro lado, expande a ordem jurídica por meio do aggiornamento (refor-
mulação e atualização) jurídico da autocracia burguesa. Neste segun-
do momento, projeta uma reforma moral balizada por normatização 
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autoritária, que passa a englobar o todo, visando estabelecer novas 
relações de força e poder mais favoráveis à classe dominante. E, como 
veremos, estas duas operações são unificadas pelo autor.  

Nos Imperativos, o jurista paulista constrói uma concepção de 
“revolução” acorde com o movimento golpista – esta é a primeira ope-
ração de sua construção. Por duas razões isso é crucial: por um lado, 
o projeto da revolução brasileira era decisiva na ótica dos intelectuais da 
esquerda; por outro lado, conceber a tomada do Estado de 1964 e o 
regime dele oriundo como “revolução” permitia escamotear o fato de 
que se tratava de golpe e ditadura. Neste sentido, é interessante notar o 
fragmento a seguir:

Uma Revolução, que surge sem uma ideia diretora, deve constituí-la 
através de um trabalho de exegese, que desça serenamente até os re-
folhos da alma popular. [...] Se me perguntarem qual o sentido mais 
decisivo a atribuir-se a esta Revolução, direi que é o da “honestidade” ou 
da “seriedade”, não apenas como valor ético, como exigência moral, mas 
também como pressuposto de ordem intelectual, como imperativo de 
opção no plano político e administrativo. (REALE, 1965, p. 12)

O autor qualifica a “Revolução” de forma positiva, com o “valor 
da ‘seriedade’ e da ‘honestidade’” (ibidem, p. 26), em contraposição à 
“corrupção” do “governo [de João Goulart] convertido em mestre e 
senhor da mazorca” (idem, p. 95). Segundo Reale, vinha se sucedendo 
“a deterioração da autoridade e a subversão dos valores hierárquicos” 
(idem, p. 95). Na exposição da “revolução”, o jurista paulista estabele-
ce importante diretriz ao movimento golpista: a da reforma dos costumes 
até as partes mais profundas (“refolhos”) da “alma popular”, fazendo 
da contrarrevolução não apenas um processo político e militar, mas a 
elevando à totalidade quando a engloba nos aspectos moral e cultural. 

A outra operação realizada por Reale que estamos apontando 
é a questão do aggiornamento jurídico (das normas e da Constituição) 
da autocracia burguesa. Segundo ele, diante da “solerte propaganda 
comuno-janguista”, diz, “o ato revolucionário por si já implica a rup-
tura do ordenamento jurídico vigente” (idem, p. 99). Nesse sentido, 
o autor expressa a necessidade de reformular a Constituição de 1946, 
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que teria “se mostrado incapaz de opor uma barreira ao desmando e 
às maquinações do comunismo internacional” (ibidem). 

Um dos motes principais dos estratos sociais golpistas era o anti-
comunismo. Segundo David Maciel (2004, p. 43), “O anticomunismo 
era uma noção ampla o suficiente para abarcar os setores políticos 
vinculados à tradição comunista ou ao marxismo, bem como toda e 
qualquer ação ou articulação desestabilizadora da ordem social numa 
perspectiva contra-hegemônica”. Assim, muito além de uma questão 
ética ou moral, a pregação anticomunista era um fator estratégico de 
desmobilização das forças contra-hegemônicas, que potencialmen-
te poderia ser uma alternativa à autocracia burguesa, bem como de 
justificação dos rumos enveredados pela Ditadura logo nos primeiros 
meses do regime.  

O Ato Institucional n. 1 (AI-1) é fundamental na construção do 
jurista paulista. Segundo Reale (1965, p. 101), “O Ato Institucional foi 
[...] o caminho certo encontrado pela revolução”. Afirma ainda que 
“toda revolução [...] alberga uma ordem jurídica potencial, por ser a 
ruptura de uma ordem jurídica tendo em vista a instauração de um 
sistema novo, acompanhado necessariamente de correlativa mudança 
espiritual do povo” (ibidem, p. 101-102), e que “toda revolução assinala 
o início de uma nova fase na vida do direito, possuindo valores que justificam 
a emanação de normas de caráter excepcional, [...] para prevenir outros 
atentados ao regime que se quer preservar e aperfeiçoar” (idem, p. 
105-106). Portanto a “revolução”, vista como uma restauração jurí-
dica, vem emparelhada com uma necessária reforma moral (“mudança 
espiritual do povo”), o que não se realiza em meses, ou em um ou 
dois pares de anos, mas em décadas. Dessa forma Reale, previamente 
adianta uma projeção de longo curso para o projeto ditatorial. 

*   *   *

Seja pela sua capacidade “camaleônica” de dar resposta às ne-
cessidades prementes do conservadorismo nacional nas diferentes 
conjunturas, ora aparecendo como militante integralista, ora como 
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um quadro populista ou jurista liberal, sem no entanto abandonar o 
fascismo; seja por teorizar sistematicamente princípios conservadores 
fundamentais, intervindo na realidade ao longo de mais de 6 décadas, 
Miguel Reale foi um dos mais importantes intelectuais autocráticos do 
Brasil republicano. Lançamos uma hipótese: muitas das elaborações 
do jurista paulista estão vivas, hoje, na atual ascensão conservadora e 
na escalada repressiva e autoritária, a começar pelo golpe parlamen-
tar (impeachment) que afastou o Partido dos Trabalhadores em 2016 do 
Poder Executivo e o autoritarismo jurídico que o Poder Judiciário tem 
dado sobejas amostras ao liderar um processo de crescente autoritari-
zação do Estado burguês no Brasil. 
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A ação popular como partido 
político e as Jornadas de Junho: 
o passado elucida o presente1

Camila de Jesus Silva2

1. Introdução

Este trabalho foi desenvolvido tendo como base a reflexão sobre 
o conceito de Partido Político levantada em nossa dissertação de mes-
trado em História, intitulada A Nova Esquerda e sua atuação regional: A 
Ação Popular em Goiás, defendida em 2016, pela Universidade Federal 
de Goiás. A partir deste debate, comentaremos brevemente o fenô-
meno social do apartidarismo manifestado nos movimentos sociais do 
Brasil, nas Jornadas de Junho de 2013. 

A Ação Popular foi uma organização da chamada Nova Esquerda 
brasileira, no que se refere às organizações e partidos clandestinos de 
esquerda que fizeram oposição ao Partido Comunista Brasileiro, pro-
pondo-se a dirigir a classe trabalhadora na construção do socialismo. 
Diante disso, a expressão nova significa somente que são tendências 
políticas diferentes, e não que consideremos as anteriores como velhas 

1 Mestra e doutoranda em História pelo PPGH/UFG, professora da Rede Estadual de Ensino 
de Mato Grosso. 
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ou obsoletas (REIS FILHO, 2007, p. 16). A mesma foi criada no início 
dos anos de 1960, por jovens universitários, católicos em sua maioria, 
e fez oposição à Ditadura Militar até mais ou menos 1974, quando 
foi desarticulada devido à repressão do regime e uma boa fração de 
militantes optou pela unificação junto ao PCdoB (Partido Comunista 
do Brasil). 

Nos anos que se seguiram ao fim do Regime Militar, o clima 
político brasileiro foi marcado principalmente pela apatia e o esvazia-
mento da consciência e atividade políticas, ao mesmo tempo em que 
avançavam a aplicação de medidas neoliberais, provocando amplos 
retrocessos sociais. Em relação à institucionalidade política, nesse perí-
odo cristalizou-se uma forte polarização em torno de dois grupos polí-
ticos principais, articulados pelo PSDB (Partido da Social Democracia 
Brasileira) e o PT (Partido dos Trabalhadores), ambos que atuam no 
campo da ordem e na afirmação do projeto neoliberal, exceto algumas 
diferenças (CALIL, 2013, p. 378). 

Nesse sentido, as Jornadas de Junho, de 2013, configuraram 
uma onda de manifestações populares de grande magnitude, no Bra-
sil, rompendo o longo período de silenciamento político da sociedade 
civil. Essas mobilizações tiveram início devido a convocação do Movi-
mento Passe Livre, na cidade de São Paulo, em ato contra o aumento 
da passagem do transporte público (CALIL, 2013, p. 380). Indepen-
dente do encaminhamento e repercussão dessas mobilizações nacio-
nais, como veremos brevemente mais adiante, as jornadas quebraram 
um longo silêncio de lutas políticas entre a sociedade civil no Brasil. 

Em relação à reinterpretação dos acontecimentos históricos pelo 
historiador, como afirmou Marc Bloch (2002, p. 56), a história não 
é uma mera narrativa dos acontecimentos do passado. O recorte e a 
abordagem dos fatos partem sempre de problemas advindos do pre-
sente. Existe uma relação dialética entre a visão do ocorrido e suas 
consequências, de forma que não apenas o passado pode ser reava-
liado e reinterpretado, mas também a história recente. Nesse sentido, 
a visão política a respeito da Nova Esquerda brasileira e os novos mo-
vimentos sociais pode sofrer alteração devido a uma análise política 
comparativa. 
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É sempre bom lembrar que a História, enquanto campo do 
conhecimento, se refere à ação humana no tempo e sua construção 
sempre se dá a partir do presente. Dessa forma, a reflexão política 
em torno de dois momentos históricos diferentes, 1963-1974 e 2013, 
nos permite formular questões em torno de possíveis rupturas e 
continuidades.  

Em nossa análise, igualmente recorremos ao tipo de exposição 
sistematizado pelo método da totalidade, de Karl Marx. De acordo com 
Jacob Gorender, este paradigma designa que toda construção histó-
rica deve buscar abranger um conjunto, de forma que todas as suas 
partes se articulem de modo a constituir uma “totalidade orgânica”, 
não justapondo-se de forma mecânica. Logo, as categorias devem ser 
abordadas não de forma sucessiva e cronológica, como aparecem na 
realidade, mas “conforme as relações internas de suas determinações 
essenciais, no quadro da sociedade” (GORENDER, 1996, p. 25).

2. O conceito de partido político: o caso da ação popular

A partir do momento em que a Ação Popular começava a se 
esboçar, por volta de 1962, esta caracterizava-se como, segundo Otto 
Filgueiras: “um movimento social, ao qual intelectuais, artistas, políti-
cos profissionais, sindicalistas, operários, camponeses e estudantes di-
ziam pertencer, mas sem vínculo orgânico”. De forma muito eclética (o 
que, de certa forma, perdurou em toda a trajetória da AP) e sem rigor 
teórico o movimento era dirigido por Betinho, mas sob a influência 
de muitos outros integrantes. Devido às pressões do grupo da Bahia, 
no I Congresso da AP, em 1963, foi lançado o Documento-Base, texto 
igualmente eclético, pois fora formulado a várias mãos, destinado a 
oficializar e orientar as práticas políticas do movimento. Mesmo que o 
grupo baiano ansiasse pela formação de uma organização política de 
linha mais ou menos unificada, a coordenação também foi repassada a 
Betinho, que não dava importância à disposição organizativa do movi-
mento, assim como outros militantes mais próximos a ele (FILGUEI-
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RAS, 2014, p. 112). Desse modo, seu documento fundador apenas fez 
confirmação à linha flexível do mesmo. 

Tal texto, ainda fortemente permeado pelo Cristianismo da Li-
bertação, não fazia menção à AP como partido político, apenas deixava 
implícito o seu caráter de movimento, com prioridade no trabalho de 
organização dos operários e camponeses, fazendo crítica aos caminhos 
trilhados pelo Partido Comunista na URSS e no leste europeu, sob 
a perspectiva teórico-metodológica do marxismo-leninismo. O docu-
mento até admitia a constituição futura de um partido único socialista 
para a realidade brasileira, mas não no aspecto formal, e sim “no grau 
de participação do povo em suas direções”. Todavia, mais ao final, o 
texto assegurava o caráter de vanguarda do movimento: “é necessário 
afirmar nossa atuação em uma integridade da luta político-ideológica 
e de procurar situar nossa militância na vanguarda do trabalho revo-
lucionário” (AÇÃO POPULAR, 1963, p. 31 e 40). 

Nem mesmo o seu documento posterior, formulado no contexto 
do Pós-Golpe, que detinha fortes elementos militaristas, quando as ati-
vidades da organização passaram desenvolver-se na clandestinidade, 
o Resolução Política, lançado em 1965, não definia a AP enquanto par-
tido político, mas apenas como “movimento” e “organização”, o que 
fica claro nos seguintes trechos: “Esta resolução visa definir uma linha 
política, um caminho consequente para nosso movimento”; “Por con-
seguinte, esta resolução visa definir uma linha política revolucionária 
para a nossa organização (...)” (AÇÃO POPULAR, 1965, p. 1). Entre-
tanto, nele já podemos perceber uma certa inclinação ao marxismo-le-
ninismo, ainda que sob uma postura de desconfiança crítica: “Aqui é 
que se deve inserir o marxismo-leninismo, como teoria política e como 
técnica revolucionária, bem como o movimento comunista” (AÇÃO 
POPULAR, 1965, p. 23). A importância do marxismo-leninismo agora 
era reconhecida, mas ainda sem fazer o rompimento com a perspecti-
va humanista, na intenção de: “não diminuir, sob nenhum pretexto, o 
homem” (AÇÃO POPULAR, 1965, p. 24). Porém, neste texto também 
o conceito de vanguarda continua presente: “nosso movimento tem 
por finalidade constituir-se de fato como uma vanguarda política de 



--  56 --     

CAMILA DE JESUS SILVA

operários, camponeses e intelectuais revolucionários” (AÇÃO POPU-
LAR, 1965, p. 49).

Como podemos ver, desde a sua oficialização concebia-se en-
quanto vanguarda das classes tidas como revolucionárias, porém não 
enquanto partido político, como se ambos os conceitos fossem avessos. 
Para o historiador Reginaldo Benedito Dias, a Ação Popular sempre 
esteve imbuída da atitude de vanguarda em relação aos movimentos 
sociais, pois, primeiramente, esta constituía-se como força política que 
dirigia a UNE (União Nacional dos Estudantes) e tinha como objetivo 
principal o projeto de “conscientização” das massas, a fim de elevar os 
níveis de politização das mesmas. No entanto, ainda que a organização 
fosse detentora de atitudes clássicas de uma vanguarda socialista, estas 
ainda estavam longe das burocratizações verificadas nos grupos mar-
xista-leninistas da época, principalmente nos países do leste europeu 
(DIAS, 2003, p. 92). 

Para Éric Sachs, em seu texto Partido Vanguarda e Classe, o concei-
to de partido nasce para o movimento operário moderno com o Ma-
nifesto do Partido Comunista, desenvolvido por Marx e Engels. É neste 
documento que se nota pela primeira vez a intenção de “organização 
dos proletários como classe e, portanto, como partido político”. En-
tretanto, tal conceito de partido ainda não tinha tomado a essência 
organizativa que posteriormente viria a tomar. Segundo Sachs, o par-
tido vislumbrado pelo Manifesto assemelhava-se mais a um tipo de 
“movimento” ou “corrente”, independentemente das proporções. A 
preconização de uma “organização dos proletários como classe e, por-
tanto, como partido político” ainda indicava, somente, uma necessida-
de histórica. A forma como esta se desenvolveria ainda não podia ser 
precisada (1982, p. 1-2). Logo, podemos perceber que o tipo de orga-
nização desenvolvido na Ação Popular em seus primeiros anos apro-
ximava-se mais do conceito vislumbrado pelo Manifesto Comunista, 
pois consistia em um movimento ou corrente ideológica que incitava 
para a necessidade de organização e lançamento dos trabalhadores 
nas lutas políticas. Ainda que, na prática, a AP já possuísse um caráter 
de vanguarda, percebia-se enquanto uma organização em construção 
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que se moldaria gradualmente de acordo com as necessidades históri-
cas e conjunturais. 

A própria Resolução Política, de 1965, fora aprovada por um “Co-
mitê Nacional” da AP (AÇÃO POPULAR, 1965, p. 16), instância orga-
nizativa partidária pensada e redefinida por Lênin. Com a constante 
bolchevização das sessões nacionais da Internacional Comunista, Stalin, 
a partir da III Internacional, força todos os partidos comunistas do 
globo copiaram na íntegra o estatuto bolchevique (pós-revolucioná-
rio), devendo todos estes, então, organizar-se em Comitês Centrais e 
Birôs Políticos (SACHS, 1982, p. 10), modelo acatado e adotado, desde 
então, pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro). A AP, que a princípio 
fazia duras críticas a como o regime soviético vinha se desenvolvendo, 
em 1965 acata um de seus métodos organizativos e já manifesta uma 
certa aproximação perante a sua teoria política: “Aqui é que se deve 
inserir o marxismo-leninismo, como teoria política e como técnica re-
volucionaria, bem como o movimento comunista” (AÇÃO POPULAR, 
1965, p. 23). 

Foi apenas na Resolução sobre o debate teórico e ideológico, de abril 
de 1967, que a organização manifestou a intenção de transformar-se 
definitivamente em um “partido revolucionário de vanguarda”, a fim 
de “servir ainda com mais eficiência e dedicação à causa revolucioná-
ria do povo brasileiro” (AÇÃO POPULAR, 1967, p. 20). Esse docu-
mento além de colocar a organização na posição de partido político, 
de fato, fazia adesão definitiva à teoria marxista, afirmando a impor-
tância dos escritos de Marx, Engels, Lenin e Mao Tse-Tung. Alegava 
que por mais que muitos integrantes da AP incentivassem o estudo do 
marxismo, sua formação inicial se indispunha contra tal teoria, tam-
bém devido a uma visão superficial e incorreta do mesmo. A partir 
daquele momento, haveria a “necessidade de centralizar o debate no 
estudo do marxismo”, indo contra debates ecléticos do seu arcabouço 
teórico anterior, como Teilhard de Chardin, Emanuel Mournier, Ber-
trand Russel, etc. A AP já estava no caminho de adesão do marxismo-
-leninismo como guia teórico-organizativo, tendo aperfeiçoamento do 
sistema repressivo do Regime Militar, vinculado à institucionalização 
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do Terrorismo de Estado, acelerado esse processo, principalmente depois 
de implantado o AI-5. 

Em maio de 1971, juntamente aos Estatutos de Ação Popular mar-
xista-leninista do Brasil, é lançado o Programa Básico, documento que 
inaugurava uma nova fase da organização, incluindo a alteração da 
sigla para APML. No texto, o grupo majoritário da AP, após o seu 
primeiro racha, fazia uma declaração que pretendia aproximar, mas 
também acabou gerando atritos com o PCdoB: “A nova Ação Popu-
lar luta pela construção de um partido do proletariado do Brasil de 
tipo inteiramente novo, marxista-leninista” (AÇÃO POPULAR, 1971, 
p. 15). Ora, partidos de tipo marxista-leninista já não eram de “tipo 
novo” há muito tempo, o que demonstra que alguns grupos dentro da 
AP, que contribuíram na formulação deste documento, ainda não es-
tavam de pleno acordo com a adesão de um modelo organizativo mais 
rígido, próprio dos regimes aos quais faziam crítica, a princípio. Para 
completar a transição, a nova APML tinha por princípio fundamental 
o “centralismo democrático” (AÇÃO POPULAR, 1971, p. 20), o pa-
radigma de estrutura partidária esboçado por Lênin. Todavia, como 
pudemos perceber na apresentação do documento de 1967, essa não 
era a primeira vez que se fazia referência a este teórico e líder político 
para falar de organização partidária, o que demonstra que seus escri-
tos há muito vinham sendo estudados e apreciados, porém com certa 
cautela. 

O conceito de “centralismo democrático”, de forma muito resu-
mida, foi esboçado por Lenin em 1902, no texto Que fazer?, escrito que 
tinha a intenção de perscrutar o tipo de organização revolucionária 
que a Rússia necessitaria naquele momento, anos antes da revolução. 
Lênin idealizava, de acordo com o contexto de ilegalidade na qual a 
socialdemocracia russa se encontrava, um tipo de organização centra-
lizada para todo o país, que futuramente viria a agrupar em um único 
ataque todos os tipos de manifestações, composta de revolucionários 
profissionais, dirigida pelos verdadeiros chefes políticos do povo, ou 
seja, o partido de vanguarda. Como já dito, naquele contexto específi-
co, a organização deveria ser a mais clandestina possível, situação não 
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muito diferente da vivenciada no Brasil durante os anos da Ditadura 
Militar,2 principalmente depois do AI-5, quando a polícia e os serviços 
de informação intensificaram a perseguição e vigilância, generalizan-
do a técnica da tortura como método de obtenção de informações. As 
funções essenciais de uma organização clandestina deveriam estar nas 
mãos do menor número possível de revolucionários profissionais, o 
que não significa que estes pensariam por todos. Segundo a concep-
ção do centralismo democrático leninista, as bases, compostas por re-
presentantes das mais diversas classes, também tomariam parte ativa 
do movimento, possibilitando a muitos a ocupação de várias outras 
funções dentro do partido. Porém, o operário revolucionário deveria 
estar preparado para tornar-se um operário profissional – aqueles que 
se sobressaíssem deveriam viver por conta do partido, passando uni-
camente à ação clandestina (LÊNIN, 1902, p. 52-70). 

Todavia, o texto do intelectual marxista demonstrava um pen-
samento um tanto sectário e elitista no que se referia ao nível dos 
militantes da organização, definindo como obrigação primordial da 
mesma: “contribuir para formar revolucionários operários, que este-
jam no mesmo nível dos revolucionários intelectuais em relação à sua 
atividade no partido”; “dediquemos principalmente a elevar os ope-
rários ao nível dos revolucionários” (LÊNIN, 1902, p. 69). Ou seja, 
já se constituía na organização uma elite intelectual dirigente, à qual 
caberia a elevação dos demais militantes das bases ao seu nível, jamais 
cabendo aos mesmos descer ao nível da “massa operária”. 

Na segunda parte dos Estatutos de Ação Popular marxista-leninista 
do Brasil, eram definidos os critérios de admissão de novos militantes 
no partido, sob uma situação expressa de clandestinidade, assim como 
a realidade russa esboçada por Lênin, resultando, igualmente, na ne-
cessidade da profissionalização de alguns militantes: 

2 Essa proximidade entre os regimes políticos autocráticos que vigoravam em ambos os 
países, que Carlos Nelson Coutinho, baseado no conceito gramsciano de “sociedades de 
tipo oriental”, com certeza justificou a adesão da grande maioria das novas esquerdas ao 
marxismo-leninismo e ao centralismo democrático, além, é claro, da herança pecebista 
incrustada nessas tendências (COUTINHO, 1989, p. 129). 
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Pode ser membro da organização todo o operário urbano, assalariado 
agrícola, camponês pobre e bem como qualquer outro revolucionário, 
que seja maior de 18 anos, aceite os Estatutos da APML do Brasil [...] 
e pague regularmente as contribuições estabelecidas. Em casos excep-
cionais, poderão ser recrutados candidatos a militante com menos de 
18 anos de idade, a critério do Comitê imediatamente superior (AÇÃO 
POPULAR, 1971, p. 17)

É importante notarmos que não era mais levada em conta a 
admissão de estudantes dentro do partido, pois este pretensamente já 
se autodefinia como uma organização proletária depois de ter passado 
pelo processo de integração. A organização deveria ser rigorosamente 
clandestina sem deixar de divulgar sua política e ligar-se as massas.

O princípio organizativo fundamental da nova APML, como 
dito anteriormente era o “centralismo democrático” que diziam ter 
como aspectos principais o “detalhamento”, a “rigidez” e a “hierar-
quização”. Segundo o documento podemos perceber que o estatuto 
soviético pós-revolucionário foi transposto à organização da AP, po-
rém, certamente pela via de apropriação do maoísmo. O organismo 
máximo da direção era o Congresso Nacional, reunião na qual com-
pareciam representantes de diversas regiões do país. Até a realiza-
ção de um Congresso era direção o Comitê Central. Os organismos 
dirigentes intermediários seriam os Congressos Regionais e Seccio-
nais e, também, até a realização destes caberia aos respectivos Comitês 
a orientação. Todos os Congressos seriam convocados pelos devidos 
Comitês, segundo normas definidas como Comitê Central, nacional 
(AÇÃO POPULAR, 1971, p. 21). 

Em depoimento fornecido a autora em 2015, a ex-militante da 
AP, em Goiás e em São Paulo, e hoje professora de Teoria Política na 
PUC-GO, Maria Aparecida G. Skorupski, confirma o paradigma orga-
nizativo que foi aplicado na Ação Popular daquele período, dando a 
este um aspecto realista: 

O que predominava era o chamado centralismo democrático baseado in-
clusive em uma concepção leninista. Todas as instâncias eram subor-
dinadas. Tinham o Comitê Nacional, o Comitê Regional (Estadual), o 
Comitê Seccional da cidade e as Células de Base. Então, o centralismo 
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era adotado e havia subordinação, sim. Portanto a hierarquia, ela era 
muito forte. Muitas vezes predominava o Centralismo e o democrático 
ficava um pouquinho esquecido, porque essas coisas não funcionam de 
uma forma linear.

Entretanto, em nossa concepção, formulada a partir do conceito 
de Antonio Gramsci, a Ação Popular, mesmo antes de oficializar-se 
com tal nome e constituir-se enquanto um “movimento político”, sem-
pre foi um Partido político. 

Em notas escritas durante a prisão, o teórico político faz uma re-
ferência metafórica entre o partido e o Príncipe moderno, pois, assim 
como o segundo, o primeiro também pretende ser o “símbolo da von-
tade coletiva”, mas uma vontade coletiva canalizada para um determi-
nado fim político, e dizia: “O moderno príncipe, o mito-príncipe, não 
pode ser uma pessoal real, um indivíduo concreto, só pode ser um 
organismo, um elemento complexo de sociedade no qual já tenha tido 
início a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e afirmada 
parcialmente na ação”. O partido político de esquerda idealizado por 
Gramsci seria o condottiero ideal, “a primeira célula na qual se sinteti-
zam germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e 
totais” (2000, p. 13-16). 

Entretanto, o autor não concebe apenas um posicionamento de 
esquerda, socialista, para o partido. A formação da vontade coletiva 
também poderia cristalizar-se na ideologia nacional-popular, porém, 
esta seria impossível de consolidar-se e de gerar frutos sem a adesão 
das grandes massas. Mesmo a esses tipos de partido seriam necessá-
rias certas doses de jacobinismo e paixão política, ou seja, de um espírito 
mais combativo na luta política. Uma tarefa importante que deveria 
ser prioridade do moderno príncipe seria a reforma intelectual e mo-
ral, logo, a preparação do terreno para o desabrochar organizado da 
vontade coletiva, a fim de surtir uma forma superior e total de civili-
zação moderna. Todavia, Gramsci chamava a atenção para o fato de 
que “uma reforma intelectual e moral não pode deixar e estar ligada 
a um programa de reforma econômica”, não de forma etapista, e sim 
simultânea, pois, argumentava: “os homens adquirem consciência dos 
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conflitos que se verificam no mundo econômico no terreno das ideolo-
gias”. As crenças populares laicizadas teriam a mesma validade e força 
das condições materiais, e são estas que compõem o partido político 
(GRAMSCI, 2000, p. 16-19, 25, 49 e 53). 

Por tanto, o que pudemos perceber, até agora, a respeito da or-
ganização de esquerda que se formou no início da década de 60 no 
Brasil, a Ação Popular, a partir de uma abordagem mais detalhada de 
toda a sua trajetória e de alguns de seus documentos teóricos princi-
pais, é que esta constituiu-se, sim, como um partido político. Mesmo 
enquanto movimento de Ação Católica, a JUC, através de suas ações 
e posicionamentos políticos, com a conquista de hegemonia da UNE 
e, logo, de todo o movimento estudantil nacional, já havia neste uma 
forte perspectiva partidária. Como pudemos observar, no início deste 
capítulo, mas também a partir do pensamento gramsciano, os pró-
prios movimentos de Ação Católica, devido à sua laicização, vieram da 
necessidade de uma formação partidária para a Igreja Católica. Entre-
tanto, muitos desses movimentos, posteriormente saíram do controle 
clerical, passando a empunhar ideais e perspectivas políticas próprias, 
demonstrando uma verdadeira intenção de representar e canalizar a 
vontade coletiva das classes sociais mais desfavorecidas. E assim sur-
giu, sob o viés inicial do cristianismo da libertação, a Ação Popular, um 
partido político que esteve próximo de constituir-se em um partido de 
massas, no Brasil. 

A necessidade de problematizarmos este conceito veio do fato 
de que somente na metade da sua trajetória a organização passou a 
definir-se enquanto partido político, o que não aconteceu em nenhu-
ma das outras tendências da nova esquerda brasileira. Muito prova-
velmente tal classificação foi estigmatizada, por remeter a um tipo de 
organização política à qual pretendiam distanciar-se e fazer oposição, 
começando pelo Partido Comunista Brasileiro. Entretanto, como pu-
demos ver desde o início da trajetória do movimento, havia um méto-
do organizativo, uma divisão de tarefas bem definida, ainda não muito 
rígida, mas comum às entidades partidárias, especialmente à pensada 
e sistematizada por Lênin, fundamentada pelo marxismo-leninismo.  
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Devido a isso, no estudo da trajetória da Ação Popular, em Goiás, 
utilizamo-nos do conceito de partido político principalmente como 
categoria de explicação à serviço do método narrativo escolhido, que é 
o método da totalidade. Este paradigma vislumbrado por Karl Marx, 
em O Capital, define que as diversas partes de uma exposição precisam 
“se articular de maneira a constituírem uma totalidade orgânica e não 
um dispositivo em que os elementos se justapõem como somatório 
mecânico”, ou seja, os fatos e categorias devem ser expostos não na 
ordem linear e cronológica, e sim “conforme as relações internas de 
suas determinações essenciais”, no quadro da sociedade (GORENDER, 
1996, p. 25). 

3. Conclusão 

De acordo com nossa análise sobre o conceito de partido polí-
tico, baseando-nos principalmente nos escritos de Antonio Gramsci e 
tomando a trajetória política da Ação Popular como referência, um 
organismo midiático, então, não poderia desempenhar uma função 
de partido político? 

É nesse ponto, que queremos comentar brevemente o fenômeno 
do antipartidarismo, apresentado nas manifestações das Jornadas de Ju-
nho de 2013. Inicialmente as manifestações eram lideradas pelo Mo-
vimento Passe Livre, com o apoio de partidos de esquerda, movimentos 
populares e entidades estudantis. Rapidamente o alto escalão da mí-
dia brasileira, em especial a Rede Globo, mudou seu discurso de uma 
crítica aberta e direta para uma manifestação deapoio ao movimento, 
apresentando-o como pacífico, ordeiro e apartidário (CALIL, 2013, p. 
386). 

No entanto, quando fazemos uma análise mais abrangente e 
profunda das Jornadas de Junho, verificamos que a intenção não era 
expurgar qualquer partido político, mas os partidos políticos de es-
querda e, em específico, o PT (Partido dos Trabalhadores), por mais 
que este também siga a cartilha neoliberal. Dessa forma, os organis-
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mos midiáticos, segundo Antônio Gramsci, podem e devem ser veri-
ficados como um partido político, pois, a exemplo de junho de 2013, 
comportaram-se como verdadeiros condutores da vontade coletiva, 
impondo uma visão de mundo claramente burguesa. 

Quando Marx e Engels escreveram o Manifesto do Partido Co-
munista, como já dissemos anteriormente, a intenção de construir um 
partido político referia-se à organização dos trabalhadores enquanto 
classe social e não enquanto instituição. O partido que se pretendia 
construir assemelhava-se mais a um movimento ou corrente. Por sua vez, 
Antonio Gramsci afirmara que o partido político nada mais era do que 
o condutor, a célula que sintetiza a vontade coletiva, que pretende se 
tornar universal (2000, p. 13-16). 

Dessa forma, podemos dizer que a função de partido político 
pode ser exercida por várias entidades na sociedade que se posicio-
nem em relação à realidade política e social, como jornais, revistas, 
emissoras de TV, movimentos, coletivos, etc. Por mais que as Jornadas 
de junho tenham sido contaminadas pela falácia do apartidarismo, por 
parte da grande mídia brasileira, a serviço primordialmente do PSDB, 
elas em si atuavam e serviam como massa de manobra da função par-
tidária desses organismos de comunicação. 

Dessa forma, pudemos ver que, segundo as ideias de Gramsci, 
o conceito de partido político está menos relacionado à instituição e 
muito mais à sua função. Voltando o olhar para o passado podemos 
lançar a hipótese de que talvez os germes da fragilidade em que se 
encontram os partidos brasileiros na atualidade, principalmente os de 
esquerda, remontam à década de 1960, em que a mídia igualmente 
desempenhou um papel fundamental de esvaziamento das organiza-
ções de esquerda. 
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Expansão do capital monopolista 
no campo e aliança com militares: 
resistência camponesa à grilagem 
de terras em Juarina, região do 
Médio Araguaia
Eonilson Antonio de Lima1 e Adelma Ferreira de Souza2

O antigo Norte Goiano, atual Estado do Tocantins, Portal Ama-
zônia, refúgio de camponeses empurrados pelas secas nordestinas ou 
do jugo do patrão, do arrendamento das regiões Sul e Sudeste, fron-
teira do agronegócio nas décadas de 1970-1980, experimenta uma 
das maiores transformações econômicas, sociais, ambientais e cultu-
rais. Tal mudança é potencializada por uma ideia de controle da Ama-
zônia, com sua entrega e controle para o grande capital e atividades 
produtivas. 
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(UFAM). Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Professora do Instituto Federal de Educação do Tocantins-IFTO. Antropóloga do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Militares e capital engendraram na Amazônia uma relação sim-
biótica, em que os políticos alinhados aos militares garantem os privi-
légios de empresários, latifundiários e dirigentes de grandes projetos 
e estes, por sua vez, financiam e os mantêm nos cargos de deputados, 
prefeitos, vereadores, quando não os mesmos representantes do capi-
tal assumem esses cargos. 

O advento da rodovia Belém-Brasília, a baixa densidade demo-
gráfica da região norte do estado de Goiás, grandes extensões de ter-
ras desocupadas ou ocupadas por posseiros, extrativistas, remanescen-
tes de quilombos e indígenas solidificaram a justificativa do “integrar 
para não entregar”, uma alusão aos movimentos revolucionários que, 
ainda de forma incipiente, vinham se articulando nas margens do rio 
Araguaia, semelhante às táticas de guerrilha pela selva, ocorridas na 
China e em Cuba. Ou seja, integrar para evitar um possível avanço 
comunista pela Amazônia. 

Essa contraofensiva do Estado autocrático contra os movimentos 
revolucionários privilegiou o grande capital nacional e internacional, 
com a implantação de grandes projetos agrominerais, florestais e pe-
cuários, ampliando a rede logística a partir da BR 153, com rodovias 
estaduais e vicinais, financiamentos subsidiados aos grandes empre-
endimentos econômicos nacional e internacional que investissem seus 
capitais na Amazônia.

A rodovia BR 153, desde a década de 1940, no governo de Ge-
túlio Vargas era esperada e celebrada como a rodovia da integração 
da região norte com as regiões centro-sul do Brasil e do progresso 
do norte goiano. Contudo, após seu advento, há de se observar que a 
integração e o “progresso” tão esperados trouxeram em seu bojo al-
guns aspectos indesejáveis às populações camponesas locais e, em sua 
grande maioria, posseiros, extrativistas, comunidades remanescentes 
de quilombos e indígenas. De acordo com Campos (1985),

A “Transbrasiliana”, ligação de Belém (PA) a Livramento (RS), planeja-
da com 4.740 quilômetros, com os primeiros quilômetros construídos 
ainda em 1950, irá finalmente realizar a integração do norte goiano 
com o resto do Estado e com o centro sul do país. Expande-se a coloni-
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zação e ocupação do norte, notadamente do médio norte goiano, que 
tem suas terras valorizadas. Os posseiros e ocupantes têm diante de si 
fazendeiros e grileiros disputando as glebas que eram quase inacessíveis 
e desvalorizadas. Registram-se a partir daí incontáveis conflitos de ter-
ras com claras repercussões políticas. (CAMPOS, 1985, p. 28)

A ampliação da logística e o projeto desenvolvimentista dos go-
vernos autocráticos na Amazônia privilegiam o grande capital, aliando 
política de crescimento econômico com base na produção agroexpor-
tadora, a política de segurança nacional, tendo como base a rodovia 
BR-153, que teria como ponto chave o escoamento da produção local 
para outras regiões e portos, de onde seguiam para o exterior. Esses 
projetos desenvolvimentistas serviram também como porta de entra-
da da força de trabalho, muitas vezes utilizada em condições degra-
dantes, análogas ao trabalho escravo, nas aberturas das florestas para 
a formação de empreendimentos agropecuários, madeireiras, garim-
pos, ou mesmo nas áreas urbanas que foram se formando na fronteira.

O governo autocrático consolida seu projeto de integração ama-
zônica baseado em dois pilares: primeiro, noticiando a Amazônia em 
rádios e revista de alcance nacional como um “novo eldorado” capaz 
de absorver e atrair força de trabalho de todas as regiões para nova 
fronteira. E, em segundo, concomitante à política de estímulo à imi-
gração de famílias de todas as partes, disponibiliza toda estrutura de 
poder a favor do grande capital nacional e internacional para explo-
rar economicamente a região. 

Para garantir a estrutura necessária para atrair o capital, em 09 
de julho de 1942 foi criado o Banco da Amazônia, no governo de Ge-
túlio Vargas, para fomentar as atividades nos seringais. Em 1966, esse 
banco torna-se o principal agente financeiro dos projetos econômicos 
desenvolvidos na Amazônia Legal. Ainda nesse mesmo ano foi cria-
da a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
em substituição à Superintendência do Plano de valorização econô-
mica da Amazônia (SPVEA), criada em 1952 no governo de Vargas. 
De acordo com seus idealizadores, a SPVEA tinha por objetivos trans-
formar a economia da Amazônia, fortalecer as fronteiras e integrar a 



EXPANSÃO DO CAPITAL MONOPOLISTA NO CAMPO E ALIANÇA COM MILITARES

--  69 --     

Amazônia a todo território nacional. Todavia, essas instituições foram 
utilizadas como agentes financeiros dos latifúndios agroexportadores. 
Em 16 de junho de 1970, foi criado o Plano de Integração Nacional 
(PIN), cuja função era garantir recursos subsidiados, incentivos fiscais 
como agentes financeiros para financiar os investimentos necessários 
para garantir a implantação dos empreendimentos. 

O asfaltamento da BR-153 e o pacote de incentivos econômicos 
ao capital disposto a investir impulsionaram a implantação de grandes 
projetos agrominerais, florestais e pecuários nessa região. Uma ampla 
rede de propaganda fora utilizada para informar populações de ou-
tras regiões sobre o “novo Eldorado” na Amazônia, que era acessado 
pela BR-153. As propagandas exaltavam as qualidades do território, 
em sua maioria desocupado e repleto de recursos naturais como imen-
sas áreas de florestas, abundância de madeiras nobres a ser exportada, 
muitos rios com muita fatura de alimentos. Ou seja, uma imensidade 
de recursos naturais pronta para ser explorada, como afirmava Maga-
lhães Pinto, Ministro das Relações Exteriores do governo linha dura 
de Costa e Silva (1967-9), veiculada no jornal Folha de S. Paulo, citada 
por Sader (1986):

A incorporação efetiva da Amazônia ao espaço nacional é o grande de-
safio desta hora. Com ela lograremos acelerar o processo de desenvol-
vimento brasileiro e o de toda América do Sul, ao criar condições mais 
favoráveis à integração Latino-Americana, pela eliminação do vazio 
econômico de grande parte do centro do continente. (SADER, 1986, 
p. 49)

Se para o governo autocrático a incorporação da Amazônia ao 
espaço nacional era o grande desafio, a partir das medidas adotadas 
para garantir a logística, créditos e outras benesses para atrair o gran-
de capital, a região tornou-se objeto de cobiça  e tornou-se um enorme 
canteiros de investimentos, com ampliação e modernização da malha 
viária que integraram as fronteiras agropecuárias aos mercados con-
sumidores (BORGES, 2002).

Para investir seus capitais na Amazônia, a burguesia industrial, 
comercial e bancária o fez a partir das garantias do Estado que obteria 
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seus lucros líquidos. Martins (1997) esclarece que, para atrair os gran-
des capitais o Estado, concedeu às “[...] grandes empresas nacionais e 
multinacionais, incentivos fiscais, isto é, a possibilidade de um descon-
to de 50% do imposto de renda devido pelos seus empreendimentos, 
situados nas áreas mais desenvolvidas do país” (MARTINS, 1997, p. 
86).

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, explanando sobre a questão 
do investimento estatal e do volume de incentivos dos governos da 
ditadura militar para o capital se instalar na Amazônia, explica que 
isso foi possível devido ao robusto esquema de corrupção marcado 
pela forma dúbia como foram concedidos, e, caso não obtivessem 
êxitos econômicos, não havia garantias de que os recursos públicos 
disponibilizados às empresas seriam ressarcidos aos cofres públicos. 
Por exemplo, caso algum projeto fosse interrompido ou cancelado, os 
empréstimos seriam devolvidos sem correções ou juros. Dito de outra 
forma, em caso de interrupção ou não efetivação do projeto, os re-
cursos a serem devolvidos eram apenas os valores recebidos no ato do 
financiamento. E que, como salienta este autor, “maioria dos grandes 
projetos econômicos nacionais e estrangeiros criou suas agropecuárias 
para dessa forma descarregar/desviar dinheiro do imposto de renda 
que deveria ser recebido pelo governo (OLIVEIRA, 1989, p. 82).

Dessa forma, apesar da ampla difusão nos meios de comunica-
ção que noticiaram a Amazônia como “Novo Eldorado”, toda a infra-
estrutura disponibilizada pelo Estado autocrático foi organizada para 
atender os interesses da burguesia, em detrimento da classe traba-
lhadora: peões, extrativistas, posseiros e indígenas. Portanto, toda a 
organização e execução do projeto de integração econômica da Ama-
zônia foram voltadas para convencer o empresariado a investir nas 
atividades agroflorestais, minerais e pecuarista na região, visto que, a 
princípio, muitos não demonstraram entusiasmo em ampliar seus ne-
gócios para a nova fronteira. Otavio Ianni (1979), discorrendo sobre 
o assunto, afirma que  
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Em 1960 inaugurou-se a rodovia Belém-Brasília. Depois, em especial 
partir de 1966, remodelaram-se ou criaram-se as agências federais, de-
finindo novos objetivos e meios de atuação pública e privada na região. 
Foram tantas e tais as decisões, agencias e atuações do Estado na Ama-
zônia, que é possível afirmar que foi nos anos 1960-78 que a Amazônia 
se rearticulou sob nova fórmula com o sistema econômico e político 
nacional e internacional. (IANNI, 1979, p. 60)

A rearticulação da Amazônia sob a nova fórmula com o sistema 
econômico e político nacional e internacional a que refere Ianni foi 
bem mais que uma parceria público-privada, constituiu uma simbiose 
entre Estado autocrático com a elite econômica nacional e internacio-
nal, um projeto amalgamado pela ditadura militar e os detentores de 
capital, sendo que nesse cenário a classe trabalhadora foi utilizada so-
mente como força de trabalho e as comunidades tradicionais (campo-
neses posseiros, extrativistas, remanescentes de quilombo) eram visto 
como empecilhos que deveriam ser removidos. Com essa moderniza-
ção conservadora (PALMEIRA, 1989), desencadearam intensos pro-
cessos de expropriação de terra e a expulsão dos diversos camponeses 
de suas terras ou territórios, gerando uma profunda crise à reprodu-
ção social, econômica e cultural dessas famílias, que se juntaram aos 
peões dispensados após o fim de cada frente de trabalho nas periferias 
das cidades.

Assim, logo após sua conclusão, “a rodovia federal (BR-153) tor-
nou-se o principal meio físico de expansão do capital na Amazônia Le-
gal, abrindo espaço na região para os grandes projetos agropecuários” 
(BORGES, 2002, p. 104). Como principal porta de entrada do capital 
oriundo do sul e sudeste, a Rodovia se consolida como o principal 
ponto de integração econômica entre as regiões norte e sul do país, 
incorporando aproximadamente quatro milhões e meio de quilôme-
tros quadrados como território econômico. Segundo Borges (2002),

A melhoria dos meios de transporte e comunicação possibilitou a valo-
rização não só das terras como de todos recursos naturais da região. As 
áreas cortadas pela via de transporte sofreram impacto da especulação 
imobiliária. Grandes latifúndios se formaram mediante a “grilagem” de 
terras e a violência contra indígenas e posseiros, acirrando os conflitos 
sociais no campo. (BORGES, 2002, p. 104)
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O conflito pela posse e uso da terra é decorrente da forma como 
o projeto econômico para a Amazônia foi planejado e executado sob  a 
batuta de uma estrutura política, econômica, judiciária  entre o Estado 
e o capital, com vista a privilegiar a classe burguesa e abrir caminhos 
para o capital e se instalar na região, enquanto os pobres seriam ex-
pulsos de suas terras, utilizados como mão de obra barata na estru-
turação dos empreendimentos e depois empurrados para as perife-
rias das cidades que se formavam as margens das rodovias que davam 
acessos aos grandes projetos.

No contexto da expansão capitalista sobre as terras e comuni-
dades existentes, era imprescindível a participação de um agente que 
fora utilizado para dar ares de legalidade à ação da grilagem das ter-
ras dos camponeses tradicionais que se instalaram na região antes do 
projeto capitalista. Esse intermediário tinha como finalidade abordar 
os moradores, sempre com documentos falsificados, geralmente com 
a participação dos cartórios locais, dizendo que as terras possuíam do-
nos que estariam investindo e que, para tanto, tinham que se retirar. 
Esse personagem ficou conhecido como Grileiro, em alusão ao modus 
operandi de expropriação de terras. A prática de forjar documentos 
juntos aos cartórios consistia em guardá-los por um tempo em uma 
caixa com grilos e, com o tempo, os insetos sujavam e cortavam os 
papeis, dando uma aparência envelhecida. Quando chegavam às ca-
sas dos moradores, na sua maioria analfabetos, apresentavam o do-
cumento amarelado, o que lhes convencia que de fato a terra na qual 
moraram por anos ou décadas pertencia a um outro dono que, no 
momento, reivindicava sua posse. 

Assim, o grileiro, agora proprietário da terra, pagava um valor 
módico pelas benfeitorias (a casa, o quintal com frutíferas, roças com 
alguns legumes e talvez algum cercado com pastagens ) aos campo-
neses, que, não vendo saída, migravam com sua família para a cidade 
mais próxima ou outra onde viviam seus familiares. Com o pouco re-
curso que adquiriam pela terra, compravam uma casa na periferia e 
a partir daquele momento, passavam a sobreviver dos trabalhos sazo-
nais que executavam nas fazendas que estavam sendo formadas, agora 
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na condição de peões para derrubar as florestas para desenvolvimento 
da pastagem, no roço de pastos, ou ainda em serviços temporários das 
cidades como serventes de pedreiro ou em outros pequenos trabalhos 
domésticos. 

Os posseiros que resistiam à ideia de sair da sua posse, que con-
testavam o documento falso do grileiro, teriam que enfrentar uma 
longa e penosa batalha para permanecer em seu pedaço de terra. 
Isso porque ao primeiro sinal de resistência do posseiro, os pistoleiros 
eram acionados e iniciava o período de ameaças; ao levar o problema 
à justiça eram invariavelmente desencorajados pelos agentes estatais, 
(delegados, donos de cartórios, juízes). Quando, mesmo nas adversi-
dades, decidiam continuar, faziam conscientes das assimetrias na dis-
puta de poder com o grileiro, que era parte da estrutura do projeto 
de inserção do capital na Amazônia e geralmente se tratava de alguém 
que conhecia a região e que, em alguns casos, atuava com a participa-
ção de donos de cartórios e com apoio de policiais militares. O grileiro 
se encarregava de desocupar a área, expulsando os moradores que a 
ocupava. Depois regularizava os documentos nos Institutos de Terras 
dos Estados e a repassava para os capitalistas a um preço relativamen-
te baixo, que a incorporava como reserva de valor de seus capitais.

Para esses empresários não havia nenhum interesse em investi-
mento produtivo, apenas se aproveitavam da compra da terra a pre-
ços módicos, tendo-a como reserva de valor, assumindo um caráter 
fundamentalmente rentista. Assim, as terras do norte goiano, inseri-
do na Amazônia Legal, foram transformadas de espaço de produção 
e reprodução familiar e cultural para reserva de capital, através de 
empreendimentos agroflorestais, minerais e pecuários dos grandes 
conglomerados nacionais e multinacionais, apoiados pelas políticas do 
Estado para desenvolvimento da Amazônia. 

Assim, sob a tutela jurídica, política e econômica o capital se con-
solida e se expande na fronteira Amazônica um modelo de capitalismo 
agroexportador, sustentado na grande propriedade, na destruição da 
floresta para a formação de pastagens, concretizada pela superexplo-
ração do trabalhador, com jornadas extenuantes de trabalho em con-
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dições análogas à escravidão e na expulsão dos moradores de suas 
terras. Como analisa Ianni,

Desse modo, ao longo dos anos 1964-78 dinamizou-se e modificou-se 
o internamente a estrutura econômica da Amazônia. O binômio Esta-
do-Empresa privada produziu resultados cada vez mais notáveis, em 
termos de dinamização das forças produtivas ou expansão do capitalis-
mo na região. [...] Esses anos representam a época em que essa região 
ingressou no que parece ser peculiares à economia do século XX: a 
expansão da grande empresa privada com amplo apoio e proteção do 
poder público, sob o comando do capital monopolista. (IANNI, 1979, 
p. 75-8)

A consolidação do modelo formado a partir da simbiose capital 
e agente político, que resultou no modelo agroexportador, desajustou 
internamente as relações existentes antes do advento da frente pio-
neira. Posseiros, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, camponeses em 
geral perderam suas terras. Trabalhadores rurais oriundos de várias 
regiões do Brasil foram recrutados e trazidos como força de trabalho 
e utilizados em regime de superexploração, as florestas foram destruí-
das. Toda a infra e super estrutura foram alteradas para atender o ca-
pital e suas demandas, de acordo com seu projeto e raio de expansão.

Todavia, para dar ares de inovação, legalidade e integração ao 
conceito de modernidade e desenvolvimento do mundo capitalista no 
contexto da guerra fria, a autocracia burguesa brasileira reconfigura 
o meio rural, onde o fazendeiro, latifundiário, autossuficiente e des-
locado da indústria, cederia lugar ao empresário rural, especializado 
em produzir commodities para atender o mercado internacional. Como 
se vê no Estatuto da Terra, idealizado no governo de João Goulart 
e modificado pelo Governo Militar sob a gestão do ministro de pla-
nejamento Roberto Campos, que legitima o modelo implantado na 
Amazônia,

Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo 
à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da 
economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garan-
tir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de 
industrialização do país. (BRASIL, 1964, art. 1º §2º)
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De acordo com as diretrizes do Estatuto da Terra, os critérios de 
desapropriação das terras não seriam seu tamanho, mas sua capaci-
dade produtiva; não seriam contra a grande propriedade, mas contra 
aquelas que não seguissem os padrões empresariais definidos pelos 
tecnocratas da ditadura militar. Assim, o Estatuto da Terra deveria 
estar em conformidade com as demandas do capital monopolista (que 
referendou o golpe) em suas atividades econômicas. A cúpula da ca-
serna justifica o favorecimento ao capital que investisse na Amazônia 
com a ideia da potência exportadora de commodities, com a necessi-
dade de um mega investimento para modernizar o campo brasileiro 
(IANNI, 1979).Ou seja, a terra, a partir de então, torna-se meio de 
produção para atender as demandas de um mercado crescente, e não 
espaço de produção e reprodução familiar e cultural. A terra de ne-
gócio intercepta a terra de trabalho, os interesses do capital passam a 
sobrepujar os interesses do camponês, e o negócio sobrepõe a vida.

Desdobramentos do encontro do capital e trabalhadores 
na fronteira

A ocupação da região que compreende o atual Estado do Tocan-
tins, antigo Norte Goiano, desde as primeiras incursões de missões de 
exploração e catequização e em seguida com a instalação de fazendas 
de criação extensivas de gado nas várzeas das margens dos rios Ara-
guaia e Tocantins, foi sendo ampliada de forma lenta e gradual. Se-
guindo uma ordem paulatina dos ciclos econômicos regionais, como a 
exploração do ouro no século XVIII com a formação das cidades de 
Natividade, Arraias, Monte do Carmo, cidades situadas mais ao centro 
e sudeste. Em seguida, a exploração da borracha no estado do Pará 
atraiu imigrantes para as regiões de Araguacema, Couto Magalhães 
e, posteriormente, na exploração do cristal formaram cidades como 
Dueré, Cristalândia, Pequizeiro. Nesse período deu-se a formação de 
pequenas vilas localizadas às margens dos rios que serviam como en-
treposto comercial entre a região e mercados externos, principalmen-
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te Belém, sendo os rios a principal via de acesso. Aliás, o antigo norte 
goiano mantinha com Belém relações comerciais mais intensas que 
com o sul de Goiás. 

Com o advento da BR-153, o eixo econômico e logístico desloca 
dos rios para o traçado da rodovia, alterando drástica e violentamente 
as relações econômicas, políticas e sociais a partir da construção da es-
trada e após o golpe militar que destituiu João Goulart do poder. Do 
mesmo modo, os imigrantes que adentraram os sertões e povoaram 
essa região e/ou seus descendentes não foram incluídos no novo pro-
jeto de integração e desenvolvimento. 

O senhor João Costa, descendente de imigrantes do estado do 
Maranhão, que veio para o norte de Goiás na região de Colinas do To-
cantins nas primeiras décadas do século XX como vaqueiro e depois 
se tornou fazendeiro, faz um relato em um trabalho de Lima (2009) 
sobre as relações entre os moradores antes do advento da BR-153 e 
dos grandes projetos pecuários. Eis o relato: 

Antigamente isso tudo era comum. Tinha muitas fazendas nessa região, 
nessa beira do rio e nas margens daqui pra Palmeirante. Tudo era fa-
zenda. Não tinha cerca. Se você levasse um animal daqui pra Filadélfia 
ou Marabá e lá soltasse e se ele quisesse, podia vir embora porque não 
existia um palmo de cerca. [...] Aqui não tinha brigas por terras, não 
senhor! Todos os fazendeiros respeitavam os limites dos outros, e se 
alguém não tivesse terra pedia pro fazendeiro para fazer sua rocinha, e 
ele autorizava. Como a cerca era de madeira, quando a cerca apodrecia, 
ele mudava de roça. Problema de terra começou depois da [construção] 
da BR, com a chegada do pessoal do Sul lá nas matas. (LIMA, 2015, p. 
39-40)

Não se intenciona aqui tornar o sertão isolado, difícil, em um 
espaço fantasioso, puro, onde se imagina que as relações se dessem 
em total harmonia e que todos os males fossem advindos do capital e 
do projeto capitalista na Amazônia. Evidentemente que o conflito pela 
terra ou por terra caminha junto com o avanço da fronteira, inclusive 
nessa região que com a chegada dos imigrantes e a instalação das fa-
zendas ao longo das margens dos rios e várzeas foram empurrando os 
indígenas para a o interior da floresta ou áreas mais distantes. Confor-
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me Souza (2017),na década de 1930,indígenasAvá-Canoeiro e Karajá 
foram atacados pela frente migratória de garimpeiros na região de 
Dueré e Formoso do Araguaia e empurrados para a Ilha do Bananal. 
Ela explica ainda que “dizimadas em parte, as tribos eram expulsas 
das matas em torno dos manchões de cristal”(SOUZA, 2017. p. 93).

Sobre a realidade geral do campesinato nessa região do Anti-
go Norte goiano, mais especificamente na região do Médio Araguaia, 
Souza (2017) corrobora o conceito de “terra de trabalho” de Martins 
(1980), que considera a terra um bem de uso coletivo, um instrumen-
to de trabalho, onde todos teriam o direito de utilizá-la para obter o 
necessário à sua reprodução familiar e não deveria ser empregada 
como negócio. Logo, os camponeses não entendiam o significado do 
documento de propriedade. Esse desconhecimento foi utilizado pelos 
latifundiários agropecuaristas em suas estratégias de expropriação das 
terras dos posseiros, com documentos falsos e com a aquiescência do 
aparato burocrático do Estado autocrático. 

A classe trabalhadora, nessa lógica capitalista, é violentamente 
impactada pelas ações nefastas do grande capital: como posseiro ex-
propriado e as famílias amontoadas em barracos nas periferias das 
cidades e, após a expulsão, como peões superexplorados, muitas vezes 
em regime de semiescravidão. Em ambas as situações, muitos traba-
lhadores foram violentados e assassinados: “[...] entre 1964 e 1985, 
quase seiscentos camponeses foram assassinados em conflitos na re-
gião amazônica, por ordem de proprietários que disputavam com eles 
o direito a terra” (MARTINS, 1996, p. 27).

Contudo, a diferença entre os conflitos aqui mencionados  é a 
forma como se deu a participação do Estado autocrático em defesa do 
capital, como a estrutura estatal  foi colocada a serviço da burguesia 
empresarial, atuando diretamente em desfavor das populações locais, 
como os interesses do lucro, ou como se a ideologia dominante  da 
burguesia  estivesse acima do direito à vida e da reprodução cultural 
das comunidades que residiam na região há décadas (posseiros, extra-
tivistas, indígenas, remanescentes de quilombos), a ponto de a polícia 
realizar verdadeiros massacres contra essas populações.
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O encontro, desencontro, a resistência e a recamponização

O projeto dos militares se efetiva e, em pouco tempo, as terras 
desocupadas, ou ocupadas por posseiros, imensas áreas de floresta, 
foram transformadas em invernadas, de forma massiva transformadas 
em mercadorias, como meio de produção. As relações sociais passam 
a ser relações de produção, comandadas pelas empresas de capital 
privado e pelo estado, que atuam na repressão dos camponeses e em 
defesa dos conglomerados que se instalavam, acelerando a privatiza-
ção do uso da terra. Para Ianni,

Parece ter havido uma súbita metamorfose da terra. A terra, que pa-
recia larga, farta, sem fim, de súbito ganha outra fisionomia social [...]. 
De repente, parece que tudo mudou. Todos mudaram em face a terra. 
Não era mais a ocupação, a posse, a morada, a roça, a criação, o conhe-
cimento no lugar, a vizinhança quer título, prova, escritura, para que a 
propriedade fosse propriedade [...]. O homem e a terra estranharam‐
se. (IANNI, 1981, p. 154)

À medida que avançavam os latifúndios sobre os territórios 
indígenas, esses adentravam o interior das fronteiras ainda não 
alcançadas. Já, os remanescentes de quilombos, extrativistas e 
posseiros tornam-se agregados, peões, moradores de favor na fazenda, 
ou migram para as cidades, encontrando a fronteiras urbanas nas 
periferias. 

Com acirramento de conflitos agrários e pauperização das fa-
mílias nas periferias das pequenas cidades da região do norte goiano, 
são criadas nessa região organizações religiosas e sociais de ajuda hu-
manitária, como a Comissão Pastoral da Terra, que passam a apoiá-los 
assistencialmente, auxiliando-os nas suas necessidades básicas como 
alimentação, moradia, mas também na sua organização política e jurí-
dica, na defesa de seus direitos ao acesso as terras ou territórios. 

Em um primeiro momento, os posseiros expropriados ou os 
peões que vieram como fornecedores de força de trabalho para os 
empreendimentos capitalistas, ao se mudarem para as cidades ou vilas 
da região, encontram-se na condição de lumpesinato. Posteriormente, 
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em contato com grupos de apoio de grupos religiosos ligados a Co-
munidades Eclesiais de Base e Pastoral da Terra, com apoio de repre-
sentantes do partidos políticos de esquerda – PCdoB e PMDB – que 
lutavam contra a ditadura militar, passaram a receber assessorias ju-
rídicas, politicas, através da educação popular e da Comissão Pastoral 
da Terra(CPT). O fortalecimento e consolidação da organização e luta 
camponesa teve uma contribuição significativa da CPT, possibilitando 
a conversão dos camponeses em sujeitos ativos na luta pela terra como 
forma de emancipação econômica e resgate a sua dignidade. A medi-
da que vão tomando consciência da luta de classe, começam a reagir às 
condições de superexplorações à que foram submetidos (classe em si), 
tornando-se sujeitos conscientes da própria condição e que entendem 
que a emancipação está na condição de protagonista (classe para si) da 
luta pela terra e contra a espoliação capitalista

Reordenam-se, assim, as relações sociais e de poder na região, 
de modo que, a entender as causas e efeito do capitalismo e seus im-
pactos sobre os camponeses e trabalhadores da periferia, permite-lhes 
entender o processo da “classe em si” para a “classe para si”(Marx, 
1985). Assim, a partir da organização de classe, mediante a criação 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, STRs, passam a enfrentar o 
capital, latifundiários e também o estado brasileiro, através de seus 
representantes, numa luta intensa e violenta por sua sobrevivência e 
da reconquista da terra.  Como explica Marx,  

As condições econômicas transformaram, em primeiro lugar, a massa 
do povo em trabalhadores. A dominação do capital sobre os trabalhado-
res criou a situação comum e os interesses comuns dessa classe. Assim, 
essa massa já é uma classe em relação ao capital, mas não ainda uma 
classe para si mesma. Na luta, da qual indicamos apenas algumas fases, 
essa massa se une e forma uma classe para si. Os interesses que ela de-
fende tornam-se interesses de classe. (MARX, 1985, p. 90)

Marcelo Ridenti (2001) discorre que “a classe em si” e a “classe 
para si” não são movimentos distintos e nem separados por inspiração 
econômica ou cultural. Estão, antes de tudo, integradas às correlações 
de forças que se entremeiam na luta que resulta na transformação e 
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na libertação da condição de lumpesinato. “O ‘em si’ e o ‘para si’ não 
são momentos estanques, definidos de antemão e estaticamente sub-
sequentes”; a classe é movimento e sempre está em movimento; “[...] 
não se trata de um conjunto de indivíduos classificáveis conforme o 
nível de rendimento, o tipo de ocupação ou grau de escolaridade”(RI-
DENTI, 2001, p. 56).

Sobre a questão da transformação de camponeses de lumpem-
proletariados para, posteriormente, em classe antagônica ao projeto 
capitalista implantado, faz-se necessário entender que, para atender 
as necessidades do capital, os camponeses foram transformados em 
proletários e empurrados para as periferias. Vivendo em condições 
periféricas, transformaram-se em “classe para si” a partir da compre-
ensão de que, para conquistar seus direitos, era necessários enfrentar 
o projeto do Estado autocrático e lutar contra o latifúndio. Gerson 
Alves de Oliveira apud LIMA (2020) relata em entrevista com uma 
camponesa as agruras sofridas pelos posseiros expulsos de suas terras 
pelo capital. 

O que eu vi aqui nessa época num tiã dono de terra num tiã nada. O 
sujeito chegarra, botarra roça onde queria né! Plantarra seu legume, 
cuía. Aí viemo! Quando foi in setenta e dois pa setenta e quato, justa-
mente foi quando começou o distrôço nos Cento dos Borges. O menino 
entrou aí disacatando o povo tirando do lugar, dizendo que o lugar era 
dele num é! Aí lá ele vem vindo! Dispejô o povo, derrubô o barraco, 
derrubô tudo. Quando ele andou a primeira vez ele não trazia puliça. 
Ele andou só com a caravana dele. Depois teve (...) Botarô um monte de 
madera ali. Aí, foi que a puliçavei né! Puliçaveidisacatô o povo aí. Os mi-
ninos foru bota uma roça aculaimbaxo. Num dexaro eles plantar roça 
de jeito nium. A puliça não dexô planta roça, Derrubaro, mas a puliça 
não dexô plantar de manera alguma! (...) Isso foiem setenta e dois pá 
setenta e quato esse desacato aí do João Ramo. Aí os minino foru bota 
roça aí num botarô, que a puliça num dexô. Aí daí pra cá vem vindo. 
(LIMA, 2020, p. 176)

Dessa maneira, centenas ou milhares de famílias foram expulsas 
de seu lócus de trabalho, processo que culminou na migração em mas-
sa dos camponeses para as periferias, empurrando-os para a condição 
de lumpemproletários. Mas essa situação também os impulsionou a 
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se organizar e enfrentar o capital e o aparato repressor do Estado e 
retomar suas terras no caso dos expropriados, ou conquistar sua auto-
nomia através da efetivação da Reforma Agrária.

Francisco Montel (2020), liderança na luta pela reocupação da 
Fazenda Juarina, área expropriada dos posseiros no final da década 
de 1960, sendo a primeira parte transformada em Assentamento de 
Reforma Agrária em 1986 e a segunda em 1988, relata o drama da 
expulsão das famílias, o sentimento de impotência e revolta. Segundo 
Montel,

[...] a região era bem habitada. O pessoal morava no campo e 
trabalhava na mata. A gente chamava de centro. Meu pai, por 
exemplo, tinha uma propriedade no campo como os outros, mas 
o serviço era lá dentro da mata, uma distância de cinco quilôme-
tros da casa da residência dele. Era bem habitado [82 famílias]. 
Isso foi só de uma área, mas teve vários casos. Não foi só esse 
caso.[...] Muitos tinham nascido ali, morreram e já tinham pego 
as terras de herança dos pais. Mas sem documento. A partir de 
[19]68, começou a oficializar a regularização de terra na região. 
E à medida que a terra ia sendo medida, demarcada, vinha os 
donos – pretensos donos, a gente não sabia de nada –, traziam 
documentos falsos. (LIMA, 2020, p. 153)

De posse de documentos falsos, os novos donos escorraçavam 
as famílias, algumas recebiam um valor módico por sua posse, outros 
não recebiam nada, tal como foi o caso da família de Francisco Montel:

Alguns caíram na cantada: receberiam migalhas, a maioria como meu 
pai não recebeu nada. Aqueles que endureceram o topete tiveram que 
sair pra não morrer, né!? Eu era garoto, falei pro meu pai – até apanhei 
por causa disso –, eu disse: “Eu vou me vingar dessa covardia”. [...]Eu 
era adolescente, naquela época eu era jovem, e aí meu pai perdeu tudo, 
aí nós ficamos morando em Couto Magalhães, no Porto Franco. Em 
[19]69 já havia emancipado. (ibidem)

As retiradas das famílias de suas posses eram geralmente mar-
cadas por violência, ameaças, deixando homens, mulheres e crianças 
assustadas a ponto de, ao migrarem para as cidades, ficarem desenco-
rajadas a lutar para retornar a terra. Somando-se a isso, tinham ain-
da os mecanismos de dominação estatal como o judiciário e a polícia, 
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mancomunados com o latifundiário, prática corriqueira na expulsão 
dessas famílias. Como a exemplo dessa área, a polícia sempre ia às 
expulsões junto com pistoleiros em favor dos fazendeiros (MARTINS, 
1989). 

A primeira investida dos trabalhadores sobre o latifúndio da 
região do médio Araguaia foi na fazenda Juarina, um latifúndio de 
30.200 hectares às margens dos rios Araguaia e Juari, nos municípios 
de Colmeia e Couto Magalhães. O movimento foi articulado e execu-
tado tendo como estratégias duas lideranças que tinham parentes que 
foram expropriados de suas terras: Francisco Montel, filho do pos-
seiro expropriado pelo fazendeiro Carlito Meimberg, e de Vitorino 
Coelho, que tinha migrado da região para o sudeste do país, vivendo 
nos estados de São Paulo, Espírito Santo e retornou para Conceição 
do Araguaia, cidade à margem esquerda do Rio Araguaiana época 
da reocupação. Vitorino Coelho tornou-se uma espécie de guardião 
da memória do grupo, documentando todas as ações da luta. Era se-
cretário da Associação criada como entidade representativa do grupo 
e justifica que a escolha de ocupar a Fazenda Juarina, apesar de ser 
propriedade de um dos mais influentes latifundiários da região, esta-
ria relacionada à questão de que as lideranças do grupo eram em sua 
maioria expropriados pelo fazendeiro e que, quando assassinaram um 
posseiro por nome de Simão, os ânimos dos integrantes se acirraram, 
recrudescendo ainda mais o conflito pela  posse  da terra. A localiza-
ção foi outro ponto a favor, já que a fazenda era margeada pelo rio 
Araguaia, tendo o Rio Juari cortando-a ao meio, o que facilitaria o 
acesso dos grupos de trabalhadores ocupantes. Como explica Vitorino 
Coelho:

Então a gente tinha que entrar pelo rio, por isso [...] o sucesso maior 
da Juarina, e o interesse maior era porque o rio era um canal aberto, 
tinha a mata, mas tinha os acessos. Então era quase impossível – diga-
mos assim – eles botarem seguranças na beira daquele rio todo. [...] a 
outra entrada era estradinha que atravessava o Barreira para chegar. 
Era mais complicado, né? (LIMA, 2020, p. 163)
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As primeiras incursões foram para fazer o reconhecimento da 
área, posteriormente foi realizada a busca em órgãos públicos para 
verificar a existência de documentação. Logo após, deu-se o início da 
ocupação de área, derrubando a mata e fazendo as roças, aí começa 
a batalha, porque o fazendeiro violentamente tenta expulsá-los com 
a utilização de pistoleiros (muitos trazidos do Mato Grosso exclusiva-
mente para intimidar os posseiros), apoiados pela polícia militar dos 
Estados de Goiás e do Pará. 

Apesar disso, a repressão violenta aos trabalhadores lhes propi-
ciou o reconhecimento de “classe para si” e mostrou a necessidade de 
criarem estratégias de proteção e preservação da vida para avançar 
sobre o latifúndio e reconquistá-lo, tal como explica Vitorino Coelho 
sobre o momento em que os posseiros entraram na terra.

E aí houve a briga, o conflito. Mas aí a gente começava a organizar, 
tinha o grupo que ia pra Brasília, inclusive o Chico Montel, que era o 
cabeça maior dessa turma, que ia pra Brasília em função da história do 
pessoal que tinha saído da região. Alguns políticos começaram a criar 
interesse em dar apoio realmente ao pessoal né? Naquela época os po-
líticos do Pará, porque nós, parte do pessoal se concentrava em Concei-
ção do Araguaia, tinha o Ademir Andrade, que foi deputado por dois, 
três mandatos pelo PSD, primeiramente pelo PMDB. (ibidem)

Com o assassinato de um  posseiro por nome Simão, os demais 
ocupantes  ficaram em alerta e passaram a tomar alguns cuidados de-
vido a uma série de especulações para seu assassinato, inclusive a de 
que sua morte teria sido encomendada pelo fazendeiro Carlito Meim-
berg, apesar do crime estar relacionado a um desentendimento entre 
posseiros. Contudo, a partir do assassinato do posseiro, as lideranças 
passaram a adotar alguns cuidados que consideravam estratégicos, 
como: limitar os participantes nas reuniões, restringir admissão de no-
vos membros no grupo, alegando cuidados com a possibilidade de in-
filtrações de pessoas que pudessem levar as estratégias ao fazendeiro.

Essa preocupação foi decorrente de um ataque de pistoleiros 
que aproveitaram o momento em que os posseiros não estavam nos 
barracos e, como só se encontravam mulheres e crianças, ordenaram 
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que retirassem alguns poucos pertences e atearam fogo nos barracos. 
Justino, que também estava na ocupação, relata que “gritaram com as 
mulheres para que saíssem, as mulheres tiraram um pouco de coisas 
dos barracos e os pistoleiros botaram fogo e disseram as mulheres que 
se tivessem encontrado com nós a gente ia ficar de couro fofo de tanto 
tiro que iam dar” (LIMA, 2020, p. 167).

O uso da violência como prática para dissuadir os camponeses 
na luta pela terra não se mostrou eficaz, pelo contrário, acirrou ainda 
mais os ânimos e forçou-os a criarem estratégias de enfrentamento, 
visto que, se por um lado o latifúndio contava com pistoleiros com ar-
mas de grosso calibre, com a polícia e a conivência da justiça, por outro 
os camponeses contavam apenas com armas de caça e eram apoiados 
apenas por alguns setores da sociedade como uma ala da Igreja Cató-
lica, advogados populares, e políticos alinhados à esquerda. Contudo, 
a partir de algumas táticas, como criar grupos de contra-ataques de 
pistoleiros, de articulação e criação de uma base de apoio, passaram 
a registrar e fazer um histórico da luta e levá-la ao conhecimento das 
comunidades nacionais e internacionais, pressionar o Estado a fazer 
a Reforma Agrária para garantir o direito a terra aos trabalhadores 
amontoados nas periferias.

Das estratégias utilizadas pelos camponeses para enfrentar o la-
tifúndio, duas consideramos essencial, a tática utilizada para se defen-
der dos pistoleiros e a busca de apoio externo como CPT, políticos, 
advogados populares entre outros. 

Apesar da resistência dos camponeses, as condições não eram fa-
voráveis, dada a assimetria de poder das partes. A violência e ameaças 
do latifúndio, munidos de pistoleiros e repressão policial, os despa-
chos dos juízes ratificando os documentos falsos dos latifundiários, os 
departamentos estatais como GETAT -Grupo Executivo de Terras do 
Araguaia Tocantins, criado para regularizar a questão agrária em con-
flito na região. Para forçar o GETAT a se posicionar sobre o conflito, 
os trabalhadores ocuparam a sede do órgão na cidade de Marabá no 
Estado do Pará, também a sede do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária-INCRA, acamparam ainda em frente aos órgãos 
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do governo em várias cidades na região, inclusive ocupando a Expla-
nada dos Ministérios, fazendo uma greve de fome que resultou na 
desapropriação de uma parte da fazenda Juarina. 

Em Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 300 posseiros(ho-
mens, mulheres e crianças) da região do Médio Araguaia dos Estados 
de Goiás e do Pará ocuparam a sede do GETAT. Enquanto ocupavam 
a sede do órgão, encaminharam um telex à Superintendência, reivin-
dicando a imediata desapropriação das terras em litígio em favor dos 
posseiros.

As ações foram articuladas ao mesmo tempo, no momento que 
ocupavam o pátio do GETAT, um grupo de representantes dos traba-
lhadores estava em Brasília pressionando o governo federal a execu-
tar a desapropriação das áreas ocupadas pelos posseiros. Em Brasília, 
onze líderes de diversas áreas iniciaram uma greve de fome nas Espla-
nada dos Ministérios. Lima (2020) traz o relato de Francisco Montel, 
uma das lideranças, que explica:

[...] eram 10 homens e 1 mulher, de três estados: Goiás, Pará e Mato 
Grosso, nos reunimos em Brasília pra poder pressionar o governo. Nós 
estávamos representando mais de duas mil famílias, aquelas 11 pessoas, 
a mulher lá de São Geraldo chama Dona Creusa [...] ela representava 
720 famílias na área dela. Ao todo dava mais de 2.000 famílias juntan-
do Pará, Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso aqui do norte. Então ali a 
gente se defendeu. Nós tinha dois advogado: uma mulher da pastoral 
e outro rapaz eram lá de Goiânia, dois advogados ainda jovens, porém 
muito competentes [...] a gente ficou no alojamento da CONTAG, lá no 
Núcleo Bandeirantes. (LIMA, 2020 p. 193)

A decisão do grupo em fazer greve de fome em Brasília tinha 
como objetivo atrair a atenção da imprensa nacional e internacional 
para a questão fundiária e o conflito entre os latifundiários e os tra-
balhadores rurais pela posse da terra, principalmente pela escalada 
da violência que os posseiros vinham sofrendo com ataques de pisto-
leiros, polícia e as decisões dos juízes favoráveis ao capital. Conforme 
relata Montel, “julgamos que seria interessante, aí juntamos a impren-
sa, primeiro a imprensa marrom como eles diz, porque a imprensa 
poderosa não fala mal do governo”. A partir do contato com alguns 
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meios de comunicação, foram se ampliando os contatos, a ponto de 
contactarem Don Luciano Mendes, da CNBB, estendendo-se a outras 
organizações. Ao divulgarem que o grupo de manifestantes entraria 
em greve de fome por tempo indeterminado, jornais de circulação 
nacional e internacional veicularam a notícia de acordo com Montel 
só ficaram setenta e duas horas porque, no

Segundo dia começou a agitação, que veio daquelas universidades, a 
UnB, por exemplo, grande universidade, chegaram junto. Aí, a im-
prensa veio no segundo dia. Fomos convidados a desistir da greve por-
que ali também tava passando turista, a imprensa internacional, todo 
mundo. [Fomos convidados a desistir] porque o governo tava sentindo 
vergonha de nós. (LIMA, 2020)

A atitude dos camponeses incomodou o governo, porque de-
nunciava ao mundo a violência cometida pelo Estado às comunida-
des camponesas. Os onze camponeses (dez homens e uma mulher) 
em greve de fome eram o simbolismo da luta que as comunidades 
tradicionais travavam contra o capitalismo e o Estado autocrático bra-
sileiro. Numa tentativa de pôr fim à greve de fome na explanada, já 
que esta estava acompanhada pela imprensa internacional, tentaram a 
retirada dos grevistas pela truculência policial, mas, não conseguiram, 
então o governo tenta dissuadirem através do diálogo enviando emis-
sários para convencê-los a procurarem outro lugar que não fosse nas 
bases do palácio do planalto. Como relata Montel,

 Foi dois indivíduos do Palácio do Planalto lá – a gente não sabe quem 
são os caras –, a mando de alguém.; e aí nós não desistimos, nós não 
aceitamos. No mesmo dia, mais tarde um pouco, uma hora depois, vol-
tou uma senhora que era das relações públicas do Palácio do Planal-
to[...]tentando nos convencer que aquilo ali era um ato vergonhoso. 
Nós ficarmos em greve de fome ali em frente do Palácio do Planalto, 
que aquilo ali era o cérebro do país, uma onda danada. Aí me deram 
oportunidade, eu disse a ela: “Melhor a gente morrer de fome ali do 
que morrer na bala dentro do mato. O país não tem que gostar. Isso 
aqui é uma casa de ninguém, vamo brigar por aqui, pelo menos a gente 
morre, alguém vai dizer que viu a gente morrer, lá dentro do mato 
num vê. (LIMA, 2020, p. 194)
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A greve das lideranças camponesas foi notícia em vários jornais 
e revistas que denunciavam a violência no campo e a reivindicação 
dos mesmos. O Jornal de Brasília, do dia 10 de dezembro de 1985, 
publicou em suas páginas que “Onze trabalhadores rurais do Pará, 
Goiás, Mato Grosso iniciaram um novo processo de luta pela reforma 
agrária. Desta vez eles se reuniram diante do Palácio do Planalto para 
protestar contra a violência no campo, com uma greve de fome inicia-
da há 48 horas”. 

Essa decisão drástica das lideranças camponesas foi uma tenta-
tiva extrema de fazerem ser ouvidos pelo Estado em suas reivindica-
ções, visto que praticamente se esgotara a possibilidade de avançar as 
discussões nos estados e municípios. Para os camponeses a greve era 
uma forma de expor a imagem do Brasil para o mundo, visto que a 
Esplanada dos Ministérios era visitada diariamente por estrangeiros e 
pela imprensa internacional que poderiam se interessar pela luta dos 
trabalhadores. 

Após a repercussão da imprensa, um guardada empresa de se-
gurança do Ministério do Turismo tenta prender os grevistas. Não ob-
tendo êxito, buscaram um camburão para levá-los presos, mas foram 
impedidos pela comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB). De acordo com matéria veiculada no Jornal do 
Brasil,

Os posseiros que desde a noite de quinta feira já haviam decidido que 
só sairiam da praça presos não aceitaram a proposta. Jorge saiu e voltou 
com um camburão da Polícia Militar. Nesse momento chegaram os jor-
nalistas e o representante da OAB. Sem argumentos, Jorge, diante das 
câmeras de televisão fugiu. (JORNAL DO BRASIL, 1985)

Esse fato está relatado nos arquivos da Comissão Pastoral da 
Terra, (1985), após tentativas sem sucesso de retirar os camponeses 
da praça. Após as pressões, os camponeses foram então recebidos pelo 
então presidente da República, José Sarney, que assinou e determinou 
a desapropriação das áreas representadas pelas lideranças em greve. 
Segundo relata Francisco Montel, a reunião não ocorreu dentro de 
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um padrão de cordialidade. A princípio, o próprio Sarney determina 
que os posseiros teriam que desocupar a praça declarando, “Vocês vão 
ter que sair de uma forma ou de outra”. E ouviu como resposta dos 
camponeses de que só sairiam da praça mortos ou com o problema 
dos posseiros solucionado. Diante do impasse, o então presidente Jose 
Sarney assumiu pessoalmente, afirmando “podem ir que dentro de 
setenta e duas horas vocês estarão assentados na posse”. Assim, com 
a garantia do presidente e um documento que autorizava a desapro-
priação das áreas assinado, os lideres camponeses terminaram a greve.

Após a autorização do presidente, a Fazenda Juarina, uma área 
de 30.200 hectares, foi desapropriada para fins de Reforma Agrária 
apenas 11.672,24, ou seja, menos de 50% da área. Mesmo que a desa-
propriação representasse um avanço na luta dos camponeses da Juari-
na, o ato não representou o fim da luta, porque a parte desapropriada 
ficava isolada das vias de acesso às cidades, como também era insufi-
ciente para atender as demandas dos trabalhadores amontoados nas 
periferias das cidades vizinhas.

Ao terem as entradas por via terrestre interditadas, aos assenta-
dos restou só o rio como via de acesso, o que impedia grande parte dos 
assentados entrarem em seus lotes e trabalhar com sua família. Assim a 
luta continua, porque, como as famílias dos camponeses moravam nas 
cidades, a partir da desapropriação era urgente trazê-las para o assen-
tamento, tendo, portanto, que continuar a enfrentar os pistoleiros da 
fazenda nas cancelas que davam acesso a área desapropriada. 

Diante da impossibilidade de entrarem em seus lotes, os assen-
tados comunicaram ao Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário (MIRAD) que a terra tinha sido desapropriada, mas os possei-
ros não tinham sido alocados devido ao impedimento do fazendeiro, 
e exigiam uma providência urgente, pois tal impasse gerava muitos 
prejuízos às famílias, que, além de tudo, vinham sofrendo com um 
surto de malária que estava comprometendo a saúde e sobrevivência 
de todos.

Uma vez que parte da área desapropriada da fazenda Juarina fi-
cava na área destinada a reserva, uma área de floresta densa, os assen-
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tados tinham outro gargalo a ser enfrentado, que era a invasão das fa-
zendas vizinhas em parte da área destinada a Reforma Agrária. Logo, 
a área destinada não seria suficiente para todos os contemplados. De 
acordo com relato de um assentado, um latifúndio de quase cinquenta 
mil hectares entrou em uma área de quase trezentos hectares da área 
destinada à Reforma Agrária, levando a perda de “300 alqueires para 
a Terra Grande. Eles botaram uns pistoleiros para cortar a divisa[...]
comeram esses 300 alqueires e ia comer mais. Aí nós reuniu uma tur-
ma de homens no Juari e voltamo pra cá e assumimos isso aqui, segu-
ramos a peteca e tiramos os caras” (A. B).

De acordo com Francisco Montel, nessa derrubada a fazenda 
Terra Grande trabalhava com cento e vinte homens roçando e seis 
com motosserras na derrubada. Alguns argumentaram ter entrado 
na área destinada aos assentados por não conhecerem a divisa, ou-
tros disseram que o Carlito Meimberg teria entrado na área da Terra 
Grande, então agora eles estavam retomando a área, porque, como o 
Carlito ficou com as áreas das invernadas, autorizou a entrada na área 
de reserva que foi destinada a Reforma Agrária. Em contrapartida a 
fazenda Terra Grande impediria os assentados a entrarem na área 
desapropriada.

O impasse entre a desapropriação da área e a efetivação da Re-
forma Agrária perdurou um ano, o que demonstra que não havia inte-
resse por parte do Estado em atender os camponeses, ou seja, o ato de 
desapropriar não significa assentar os trabalhadores em seus lotes. Foi 
necessário, além da luta pela assinatura do ato, a luta para apropria-
ção do lote. “O cabo de guerra” travado entre o latifundiário Carlito 
Meimberg e os assentados acirrou mais os ânimos dos posseiros com 
a entrada da Fazenda Terra Grande na área que seria desapropriada. 
Diante do impasse, outros trabalhadores foram entrando na área que 
não tinha sido desapropriada, conturbando ainda mais o processo já 
conflituoso entre as partes há mais de um ano. Após esse tempo, de-
pois de muitas idas e vindas, da intransigência dos posseiros em não 
desistirem da área, finalmente toda a área foi desapropriada e entre-
gue aos posseiros para entrar e trabalhar em seus respectivos lotes. No 
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dia 18 de maio de 1988, através da portaria 678/88, o então ministro 
do MIRAD, Jader Barbalho, assina a desapropriação da outra parte 
do imóvel Fazenda Juarina -18.528, 68 hectares - para fins de Refor-
ma Agrária. Assim, toda a área de 30.200 hectares da Fazenda Juarina 
foi desapropriada e foram assentadas 600 famílias de camponeses pela 
política de Reforma Agrária, tornando-se um marco da luta pela terra 
no norte goiano, sendo a primeira área a ser desapropriada para Re-
forma Agrária no estado e uma das primeiras do Brasil. 

Considerações finais 

A propaganda oficial dos militares estimulou maciçamente a mi-
gração de camponeses de várias regiões do Brasil para a Amazônia, 
no afã de encontrar as “Terras sem homens para homens sem terras” 
divulgadas pelos governos. Milhares famílias se deslocaram em bus-
ca desse sonho, misturando-se com outras famílias estabelecidas na 
região há gerações, e formaram-se comunidades de camponeses que 
retiravam da terra a subsistência, até serem interpelados pelo capital e 
seus latifúndios. Ou seja, na tentativa de sair da submissão do coronel, 
do arrendo, a Amazônia, até ser incluída no projeto de integração 
econômica dos governos militares, foi o lugar escolhido, sendo paula-
tinamente habitado. Contudo, no pós-advento do Estado autocrático, 
as áreas ocupadas há décadas por famílias oriundas de várias regiões 
que migraram em épocas distintas e foram se organizando, foram sen-
do ocupadas por latifundiários que, munidos de documentos falsos e 
de forma violenta, apropriaram-se das terras, empurrando as famílias 
para as periferias das cidades.

No aspecto da resistência, a reocupação da fazenda Juarina é 
emblemática porque se concretiza através da capacidade organizativa 
dos camponeses, das articulações com outros setores da sociedade, da 
formação da consciência na luta. Foram as características de um movi-
mento local que se articulou com outras organizações de trabalhado-
res de outros estados fortalecendo, assim, a capacidade de enfrenta-
mento e de sobreposição ao poder político, econômico, resultante da 
simbiose capital/Estado.
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Se o Estado autocrático amplia a propaganda, atrai imigrantes de 
todas as regiões do Brasil e destina as áreas de terras, criam-se todas as 
condições para o capital formar seus latifúndios, inclusive arbitrando 
contra camponeses, indígenas. A estrutura estatal a favor do latifún-
dio pode ser considerada, se não a única, a principal responsável pela 
violência que sofreram os camponeses. E são os próprios camponeses 
os responsáveis pela conquista, pois resistem, articulam-se, retomam 
a luta e retornam a terra. Estimulando a luta pela terra, pressionam 
o Estado a fazer Reforma Agrária e assentam aproximadamente duas 
mil famílias em dezoito assentamentos de Reforma Agrária na região 
do Médio Araguaia.

Ao estimular a imigração para a região amazônica e colocar a 
estrutura estatal a serviço do capital, os que vieram fora da lógica capi-
talista foram alijados das políticas de desenvolvimento da Amazônia e 
dos incentivos aos “colonizadores”. Assim, a estes restou apenas servir 
à engrenagem, como força de trabalho, sendo descartados após findar 
as derrubadas da floresta para a formação de pastagens, sendo utiliza-
dos apenas em trabalhos sazonais de roçada e limpeza das invernadas. 
Esses trabalhadores se somaram aos posseiros, extrativistas e ribeiri-
nhos, todos que perderam suas terras para o latifúndio e migraram 
para as periferias das cidades e se submeteram às condições de peões 
nos trabalhos dos latifúndios.

Assim, o caso da expropriação, articulação e reocupação dos 
camponeses da Juarina e de toda a região do Vale do Araguaia de-
monstra que o projeto de ocupação e desenvolvimento da Amazônia 
não foi como querem as narrativas do Estado, nunca foi “Terra sem 
homens para homens sem-terra nem tão pouco integrar para não en-
tregar” (LIMA, 2020, p. 2010). Os militares direcionaram uma política 
de expansão capitalista na fronteira Amazônia, entregando ao grande 
capital nacional e internacional as riquezas naturais da Amazônia para 
serem explorada ao bel prazer dos grandes conglomerados. Foi feita, 
inclusive, a reformulação da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), alteran-
do o conceito de terras passiveis de Reforma Agrária, permitindo que 
os latifúndios se expandissem sobre as terras dos camponeses, indí-
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genas, tornando-os, em alguns casos, maiores que alguns municípios 
brasileiros. 

Com o direcionamento da política econômica (financiamento 
subsidiado), da jurídica (juízes, promotores, cartórios, policia) e de 
infraestrutura (estradas, pontes, portos) aos grandes projetos implan-
tados pelo capital, o sonho do eldorado para os camponeses foi se 
tornando distante, tanto nos governos autocráticos como no demo-
crático que se iniciava na Nova República. Entretanto, no caso dos 
camponeses de Juarina há um indicativo de que a política impetrada 
pela ditadura de entregar a Amazônia ao capital sem levar em conta as 
comunidades camponesas e os trabalhadores imigrantes não se efeti-
va. Estes se organizam e reagem como sujeitos ativos contra a sujeição 
imposta. Reagiram ao lugar que lhes fora reservado – o de força de 
trabalho barata, trabalhos em condições degradantes –, ora reagin-
do à expropriação de suas terras, ora reocupando latifúndios, mesmo 
tendo que enfrentar pistoleiros, a polícia e a certeza de que ao chegar 
a causa aos juízes era certa a ordem de despejo e de que tudo o que 
tinham construído seria destruído pela polícia e pistoleiros a serviço 
do latifundiários.

Todavia, mesmo com todos os obstáculos, a área da Juarina re-
tornou aos camponeses, agora como assentados em um total de 630 
famílias. É um exemplo de luta de classe, da classe formada na luta, 
através da transformação da “classe em si para a classe para si” nos 
dois momentos, tanto como posseiros expropriados, classe em si sem 
consciência de classe, quanto na reocupação, aí já com consciência de 
classe, a classe para si. Os trabalhadores reconquistaram seu locus de 
trabalho e de reprodução familiar, formando o Assentamento de Re-
forma Agrária Juarina. A partir da agrovila criada pelos assentados, 
formou-se a cidade de Juarina, criada pela Lei nº 251 de 20 de fe-
vereiro de 1991, no artigo 18 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, em que foi criado o município com o nome de Juarina, 
desmembrando-o, assim, do município de Couto de Magalhães. A ins-
talação do município ocorreu em 1 de janeiro de 1993 (IBGE).
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Cunha Leal: 
um opositor moderado 
ao governo salazarista
Janaína Fernanda Gonçalves de Oliveira Bianchi2

Destacaremos1 dentro do cenário político português, um inte-
lectual que manteve como um opositor moderado ao governo salaza-
rista, é Francisco Pinto da Cunha Leal (1888-1970). Ele foi um esta-
dista, envolveu-se em diversas polêmicas, fez debates parlamentares 
e foi definido por José Barreto como um “político arguto e técnico, 
competente em várias áreas, notabilizou-se pela oratória impetuosa, a 
audácia e o génio desestabilizador, o que granjeou numerosos adeptos 
e um número significativo de adversários e detractores” (BARRETO, 
1999, p. 1).

Na década de 1930 passou por dois exílios devido a divergências 
com o governo salazarista, e vivendo um ostracismo político Cunha 
Leal buscou manter-se influente na política. Proferiu discurso nas as-
sembleias de grandes empresas, nas quais era acionista. Mas principal-

1 Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
de Goiás. E-mail: fgobianchi@gmail.com. 

mailto:fgobianchi@gmail.com
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mente fez publicações acerca de temas relacionados à sociedade, eco-
nomia, política e relações internacionais de Portugal. Suas obras que 
circularam na grande maioria de forma clandestina, devido a censura 
prévia não permitirem sua circulação.

Em suas publicações feitas na década de 1960, além da exposi-
ção de planos e ideias, as obras contêm também críticas ao governo e 
às ações dos governantes. Neste período Cunha Leal publicoulivros 
sob o título de Coleção Coisas do Tempo Presente. Nestas obras aborda 
detalhadamente os acontecimentos relacionados à colonização portu-
guesa e as lutas por independência no continente africano. Para solu-
cionar essa questão propõe uma solução diferente da praticada pelo 
governo português, se posicionando a favor da autodeterminação as-
sistida e negociada.

A trajetória institucional Francisco Pinto da Cunha Leal

Após concluir seus estudos, Cunha Leal formou-se em maio de 
1914 como engenheiro civil, militar e de minas. Sem apoio de ami-
gos ou familiares, deixou Portugal indo estabelecer e buscar novas 
oportunidades em Angola, onde “de início como engenheiro de obras 
públicas, mais tarde como chefe dos estudos e construções dos seus 
caminhos de ferro” (LEAL, 1961a, p. 14-5). Trabalhar em diversas 
localidades do país, proporcionou-lhe conhecer uma grande parte do 
vasto território. Em 1915, em reconhecimento por suas habilidades 
como engenheiro, foi nomeado Diretor Interino das Obras Públicas 
de Angola.

No entanto, em 1916 Portugal entrou no conflito da Grande 
Guerra ao lado da França e da Inglaterra. No ano seguinte, em 23 
de abril de 1917, Cunha Leal foi mobilizado para lutar com o Corpo 
Expedicionário Português. Na Normandia, norte da França,2 serviu 

2 Farinha (2009) defende que Portugal “investiu toda a sua vitalidade num intervencionismo 
na Primeira Guerra Mundial, para salvar as colónias e para credibilizar a própria Repú-
blica. Mas também neste caso particular não previu adequadamente os meios necessários 
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como Adjunto do comando de engenharia. Assumiu a função de ins-
truir e inspecionar diariamente as trincheiras garantindo a constru-
ção e manutenção das mesmas. Cunha Leal manteve contato com os 
soldados que estavam à frente nos campos de batalhas, e conheceu 
também os mais altos cargos dos quartéis generais.

Tirou uma segunda licença em 1918, foi a Portugal e não retor-
nouàGuerra. No ano seguinte, iniciou sua carreira política, quando 
filiou-se ao Partido Centrista Republicano3 por meio do qual foi eleito, 
como deputado por Angola.Filou-se ao Partido Republicano Liberal 
(1922). Assumiu a pasta de Ministro das Finanças no governo de Li-
berato Pinto (1920-21), e foi Presidente do Ministério acumulando 
também a pasta de Ministro do Interior (1921-22). Em 1923, fundou 
o Partido Republicano Nacional4 e tomou posse como Ministro das 
Finanças no governo de Ginestal Machado, um governo minoritário, 
de direita republicana que duraria pouco mais de um mês.

Cunha Leal aceitou o convite para ser Reitor da Universidade 
de Coimbraem 1924,ondeconheceu o então professor de Economia 
e Finanças António de Oliveira Salazar. Ainda nesse mesmo ano, foi 
nomeado delegado do governo junto ao Banco Nacional Ultramarino.

O Parlamento Português encontrava-se em 1925, sem possi-
bilidade de conciliação dentro das propostas dos partidos existente. 
Cunha Leal abandonou o Partido Republicano Nacional (PRN), nesta 

à intervenção e, por essa razão, arruinou a sua reputação como regime salvador. Os seus 
líderes históricos caíram em desgraça e ganharam legitimidade os adversários e inimigos” 
(FARINHA, 2009, p. 104).
3 Ernesto Castro Leal explica, em seu texto O campo político dos partidos republicanos portugueses 
(1910-1926), a criação deste Partido Centrista Republicano: “A constituição do Governo da 
União Sagrada (15 de Março de 1916 a 25 de Abril de 1917) fez-se com base na aliança 
entre os democráticos e os evolucionistas para a intervenção imediata na frente europeia da 
Grande Guerra, não conseguindo envolver unionistas, reformistas, socialistas e católicos” (LEAL, 
E., 2011, p. 260). Dando origem então no final de 1917 ao Partido Centrista Republicano, 
dirigido por António Egas Moniz. “O Programa do Partido Centrista Republicano, divulgado 
em 20 de Outubro de 1917, tinha como objectivo ‘formar um centro de atracção e convergência 
dentro do regime’, unindo as forças liberais conservadoras” (ibidem).
4 O partido foi formado por liberais e reconstituintes, a partir de fevereiro de 1923, quando 
se uniram efundaram um novo Partido Nacionalista, que em 19 de fevereiro,foioficialmente 
apresentado ao Congresso Nacional por Álvaro de Castro.
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ocasião foi seguido por outros colegas do Congresso, buscando um 
novo partido, Cunha Leal fundou em 1926 a União Liberal Republi-
cana5 (ULR). O novo partido proclamava a necessidade de transfor-
mação, mas defendendo que estas deveriam ocorrer sem a necessida-
de da intervenção do Exército e uso da força. Ainda assim, propunha 
a necessidade de restaurar a autoridade do Estado, chefiado por al-
guém competente, que devesse reafirmar os ideais nacionalistas e pa-
trióticos. No entanto, uma boa parte dos boa parte dos políticos que 
se identificavam com os ideais republicanos começaram a render às 
soluções autoritárias. E acabaram por apoiar medidas que desencade-
aram a destituição do governo democrático, encerrou as atividades do 
Senado e da Câmara do Deputados, foi imposta censura prévia à im-
prensa, marcando o fim da Primeira República portuguesa e o início 
de um regime autoritário através do Movimento de 28 de maio6 de 1926.

As posições escolhidas por Cunha Leal, frente essas ações que fo-
ram sendo tomadas, ao longo do novo governo, definiram sua posição 
na política portuguesa pelo o resto de seus dias. Apesar de conserva-
dor, era “um republicano e democrata, defensor das liberdades pú-
blicas […]. Não desejava regressar ao sistema de partido hegemónico 
e, muito menos, reeditar um processo revolucionário mal sucedido. 
Acreditava […] que a reforma do regime teria que ser feita de dentro 
do próprio regime” (FARINHA, 2003, p. 403).

5 Este partido teve por objetivo melhorar o país, por meio de um golpe militar que buscaria 
reestabelecer arepública. Foi fundado em Lisboa em 1926, entre seus fundadores esteve 
Cunha Leal, e entre seus principaisintegrantes estariam Vasconcelos e Sá, Mendes Cabeçada, 
Fernando Bissaia Barreto, Arthur Brandão e JoãoHenrique Pinheiros. Segundo Pimenta 
(2010), a ULR “foi o partido republicano que mais tempo apoiou a ditadura, mas com a 
ruptura de relações com Salazar Cunha Leal e o seu partido passaram para o campo opo-
sicionista em 1930” (PIMENTA, 2010, p. 63).
6 O movimento de 28 de Maio segundo Cunha Leal (1963) tinha “o objetivo de ser instalado 
no Poder um governo extra partidário, entre outras com as seguintes finalidades essenciais: 
1) desconjuntar a máquina eleitoral do Partido Democrático, com os seus fundamentos 
nas chefaturas locais das finanças, da administração civil e da orgânica judicial, de modo a 
extrair dele tudo quanto era força artificial e a deixá-lo tão somente com a sua força real; 2) 
provocar por adequada propaganda a formulação de duas grandes agremiações partidárias 
– um forte Partido Socialista e um forte Partido Conservador –, com o correlativo desapa-
recimento de micro-organismos políticos sem profundo arraigo na consciência nacional” 
(LEAL, 1963, p. 137).
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Inicialmente Cunha Leal buscou manter uma posição de neu-
tralidade. Mas quando teceu críticas públicas ao governo, sua posição 
ficou clara, pois veioaromper com o governo. Direcionou críticas es-
critas ao Ministro das Finança Salazar em jornais em janeiro de 1930,7 
contra suas ações políticas e financeirasjunto às colônias do território 
africano, apresentando as divergências indicou suas sugestões para 
solucionar a crise financeira de Angola passava. Salazar que além de 
Ministro das Finanças também acumulava a pasta de Ministro das Co-
lônias, anulou o plano de medidas combinadas que Cunha Leal Go-
vernador do Banco de Angola havia combinado com anterior Ministro 
das Finanças (Sinel de Cordes).8

Cunha Leal foi demitido do cargo, acusado de conspirar contra 
o governo, preso e exílio em Espanha (Sevilha e Vigo).Durante o seu 
exílio fez publicações em jornais e revista contra o governo português, 
além da publicação de cinco livros nos quais analisou a situação finan-
ceira e política de Portugal. Participou de reuniões com outros líderes 
portugueses que era contra o salazarismo e que foram deportados, na 
Conferência de Beyrisem 1931.9 E no  final do ano de 1932, foi anis-
tiado e pôde regressar a Portugal.

7 Segundo Barreto (1999), “vencido, mas longe de admitir ou sequer suspeitar da irreversi-
bilidade da situação política, Cunha Leal reagiu em A Obra Intangível do Dr. Oliveira Salazar” 
(p. 11) contendo acusações ao ministro das finanças, e em seguida publicou Oliveira Salazar, 
Filomeno da Câmara e o Império Colonial Português, “em que logo na primeira página Salazar 
era descrito por Cunha Leal como um ‘monge voluntariamente castrado” e impróprio 
para ‘condutor de homens’, a Polícia de Informações prendeu o autor, que dias depois foi 
deportado para os Açores” (ibidem).
8 A questão ocorreu pois Cunha Leal, enquanto Governador do Banco, “tinha apresentado 
um plano de acção ao ex-ministro Sinel de Cordes, o qual incluía, para além de outras 
medidas de racionalização das transferências e dos créditos, a subvenção de uma quantia 
fixa anual pela parte do Estado central, com a finalidade de cobrir o défice das transferên-
cias. Salazar decidiu anular, com retroactividade, o Decreto que cobria o apoio de Lisboa a 
Luanda” (FARINHA, 2003, p. 431).
9 Foi uma reunião realizada em Beyris, no sul da França, em 22 e 23 de novembro de 1931. 
A intenção da era conseguir um consenso entre as correntes de exilados portugueses em 
um plano de ação contra a ditadura. Contou com a presença do “o coronel Ribeiro de 
Carvalho, (um líder militar indiscutível que só parcialmente foi representado por Cunha 
Leal), Norton de Matos, nessa altura exilado em Pau e os núcleos mais radicais deBadajoz 
e Sevilha. Os Democráticos exilados estiveram representados por Lago Cerqueira” (FARI-
NHA, 2003, pp. 468-9).
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Mesmo após o exílio Cunha Leal continuou publicando artigos 
contendo suas divergências com o governo,10 mas seus escritos passa-
ram a ser confiscados pela censura. Por cerca de dois anos, de 1934 a 
1936, Cunha Leal foi diretor da revista Vida Contemporânea. A revista 
contava com publicações sobre política e cultura e com outros temas 
relacionados a questões como: os extremismos vividos principalmente 
na Europa naquele período. Também contava com análises de outros 
temas: “a crise do sistema capitalista e as receitas ‘marxianas’ e dos 
‘economistas burgueses’ para conseguir a sua superação” (FARINHA, 
2003, p. 495) também “nacionalismo belicista, saído da crise do pós-
-guerra e fomentador do armamentismo e de um próximo conflito 
mundial e, por fim, as suas próprias perspectivas sobre os caminhos a 
trilhar” (ibidem).

Em uma reunião com os colaboradores da revista Vida Contempo-
rânea, Cunha Leal fez na noite de 6 de novembro de 1933, declarações 
o levariam a um novo exílio, naquela madrugada entraram em sua 
casa e levaram-no preso. Novamente em exílio na Espanha, denun-
ciou as contas públicas no livro Análise sumária do relatório das contas 
públicas de 1933/34, publicado no início de 1935. A anistia veio um ano 
depois no aniversário de dez anos da Revolução Nacional. Cunha Leal 
retornou a Portugal e assumiu os negócios de vendas da empresa de 
óleos Sousa Uva o ostracismo foi ainda mais profundo, e a censura 
mais forte.

A forma encontrada por Cunha Leal para influenciar fóruns 
de discussões, foi adquirindo lotes de ações de algumas empresas de 
Lisboa.11 Assim fez uso de sua posição como acionista para proferir 
discursos buscando conseguir apoio de outros acionistas. Além dessa 

10 Ojornalismo era uma de suas paixões e escreveu para o jornal A’vante, entre 1911 e 1914 
escreveu e publicou suas ideias no diário O Intransigente, tendo colaborado sob o pseudó-
nimo de Francisco Moreno em alguns jornais. Entre 1922 e 1923 esteve à frente do jornal 
O Século, e A Noite em 1926. Foi eleito membro da Academia Diplomática Internacional, 
de Paris, em 1931.
11 Entre elas, Companhia das Águas, Companhia do Gás e Eletricidade e Companhia de 
Caminhos de Ferro (Cassequel).
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tímida participação, em tempos de abrandamento da censura, princi-
palmente nos momentos eleitorais. Cunha Leal publicou livros com as 
suas ideias.

A última tentativa de  participar diretamente na política portu-
guesa foi concorrendo a candidato nas eleições para a presidência da 
República, em1958, o que veio a ser descrito por José Barreto (1999) 
como “a última cartada contra Salazar, Cunha Leal decidiu candida-
tar-se à Presidência da República” (p. 368). Sua candidatura ao cargo 
conseguiu reunir apoio de diversas personalidades portuguesas, en-
tre os quais os membros da maçonaria, da Seara Nova,12 bem como 
republicanos e até mesmo de comunistas, além de diversas categorias 
como médicos, advogados, escritores, professores e estudantes, pesso-
as  do norte ao sul de Portugal. Propôs em sua campanha a unidade 
da oposição, uma mais vasta participação do eleitorado, além da volta 
de um regime democrático. Para o seu governo as proposta consistiam 
em: desenvolver uma economia voltada para os pequenos e médios 
empresários, tachando grandes empresas e monopólios estatais; me-
lhorar as condições de vida o povo, principalmente elevando o nível 
de escolaridade; e àanistiapara os condenados políticos. Mas devido 
a saúde debilitada, por uma cirurgia na vesícula, Cunha Leal retirou 
sua candidatura.

Nos anos que se seguiram até a sua morte em 1970, Cunha Leal 
pode ser comparado a  um “general sem soldado” (BARRETO, 1999, 
p. 16). Apesar de continuar escrevendo suas denúncias, não conseguiu 
angariar seguidores em torno de suas ideias. Ele mesmo escreve sobre 
seus sentimento em relação ao ostracismo: “os meus sucessos foram, 

12 Foi “um grupo político-intelectual fundado em 1921, procurou com as suas ideias ajudar os 
partidos republicanos a ultrapassar suas fraquezas, defeitos e limitações. Mas o grupo falhou 
nos seus intentos. A instabilidade política imperava ao nível das máximas instituições do 
Estado” (PIMENTA, 2010, p. 49). A revista fundada em 1921, em Lisboa, por Raul Proença 
rreunia publicações de um grupo de intelectuais que se denominam seareiros, assumiram-se 
como o grupo mais ativo no combate ao salazarismo. Valentim Alexandre apresenta que 
“o grupo da Seara Nova, cuja revista dá grande ênfase ao problema colonial neste período, 
sob o impulso de Jaime Cortesão, consagrando-lhe nomeadamente um número especial 
em Janeiro de 1926” (ALEXANDRE, 1993, p. 1122).
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porém, efémeros, ao passo que os meus reveses foram duradouros: 
conheci as agruras da deportação e do exílio, vivendo em situação 
de ostracismo político, há longos 34 anos, sem qualquer espécie de 
desânimo ou tibieza” (LEAL, 1961a, p. 15).

2. As obras de Francisco Pinto da Cunha Leal

Para Riccardo Marchi (2015), o discurso nacionalista sobre a 
criação ou manutenção de um império multicultural e pluricontinen-
tal é característico da geração portuguesa de 1960 e do contexto da 
eclosão das lutas nacionalistas no continente africano em 1961. Pode-
mos perceber pelos debates que construímos acima, fruto de intelec-
tuais que escreveram no período referido, que além da necessidade 
de uma organização militar para lutar contra os movimentos naciona-
listas nas colônias africanas, Portugal precisou organizar-se, também 
com argumentos contra as ofensivas no contexto das Nações Unidas.

Com a necessidade de mudanças veio também a necessidade de 
mudar a forma de pensar a identidade portuguesa, caracterizada por 
um forte nacionalismo lusitano, buscado consolidar as distinções do 
colonialismo português “humanista, universalista e civilizador” (MAR-
CHI, 2015, p. 427). Entre as características principais desses discur-
sos pensados nessa década, encontramos “uma forte referência a um 
colonialismo que seriabeneficioso para os colonizados” (LEAL, 1961a, 
p. 52) tanto nos textos que apresentamos de Cunha Leal, quanto dos 
demais colonialistas portugueses. Este colonialismo divergiria do “im-
perialismo inglês, francês e belga, de mera exploração” (MARCHI, 
2015, p. 427). No entanto, a presença do colonizador estaria ame-
açada pela “ofensiva afro-asiática e soviética e pela ambiguidade da 
América kennedyana” (ibidem), os discursos passaram a ser defendidos 
pelos nacionalistas radicais portugueses com a ideia de que o “homem 
branco deve manter, no império multirracial, o direito de expressar 
hierarquicamente a sua superioridade” (ibidem), indo contra e ata-
cando as ideias de igualitarismo.
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Tendo como base a ideia de que o colonialismo português não se 
caracterizava como imperialista, mas carregava o lema de civilizador 
cristão que elevaria as nações ainda em estado de selvajaria, justifica-
vam “a ‘objetiva superioridade’ da raça branca como conceito racista” 
que era (MARCHI, 2015, p. 428), já que assim apenas eles poderiam 
ajudar os outros povos a avançarem em seu desenvolvimento: uma 
argumentação enxergavam serconstruída com base, nas diferenças 
“naturais entre os homens” (ibidem, p. 430). No entanto para os co-
lonizadores o racismo residiria não em suas ações, mas “na reação 
instintiva e irracional dos rebeldes africanos, que não aceitam a hie-
rarquia natural, e na dos anticolonialistas portugueses, que fazem o 
jogo dos imperialistas estrangeiros” (ibidem, p. 428). Os intelectuais 
colonialistas portugueses apresentaram o anticolonialismo como uma 
das estratégias do capitalismo internacional, para alcançar o enfra-
quecimento das potências europeias por meio das independências das 
colônias africanas e asiáticas. Discursos de integração, defendido por 
Franco Nogueira, foram cunhados e utilizados pelo Estado Novo ape-
nas de maneira retórica servindo para justificar “uma forma de explo-
ração de um povo sobre o outro” (ibidem).

Cunha Leal era per se um desses ideólogos, sem o Estado por 
trás, apesar de expressar ideias muito próximas as que o governo sa-
lazarista defendia, mas nossa perspectiva teórico-metodológica nos le-
vaa a questionar Cunha Leal para além de Cunha Leal. Teria sido ele 
lido por concidadãos ou pessoas interessadas no assunto? Sendo obras 
de autopublicação e até censuráveis, não seria possível rastrear todos 
os leitores de Cunha Leal. Não temos ferramentas oumeios de colo-
car isso em prática. No entanto, ao enxergarmos Cunha Leal como 
pertencente a um grupo de colonialistas portugueses, podemos fazer 
valer das conexões, por meio de suas obras, com aqueles que ele mes-
monelas cita, como o caso de rebater as ideias de Franco Nogueira.

Nas obras publicadas por Cunha Leal na década 1960, encon-
tramos as ideias do intelectual sobre diversas temáticas ligadas à polí-
tica e à economia portuguesa; no entanto, a proposta do autor para a 
continuidade da colonização e sugestão de ações para isso, se destaca 
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na escrita, devido principalmente a defender uma vertente desconsi-
derada pelo governo salazarista.

No início dos anos de 1960, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) atuava de forma a fortalecendo a política descolonizadora e a 
autodeterminação dos povos.13 Nesses anos, Portugal já não denomi-
nava mais os territórios que colonizava de colônias, mas chamava-os 
de províncias ultramarinas. Desta forma evadiu-se de responder da 
obrigação de responder as informações que a ONU solicitava aos paí-
ses que tinham territórios colonizados sob o seu domínio.

As obras publicadas por Cunha Leal sobre a colonização por-
tuguesa, se desenvolveram em meio ao afloramento das ideologias 
anticolonialistas e nacionalistas pós-Segunda Guerra Mundial. No 
continente africano movimentos pela libertação nacional emergiram 
rapidamente. Em Angola Movimento Popular de Libertação de Ango-
la (MPLA) fundado 1956 e a Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA)14 em 1961. Na Guiné: o Partido Africano para a Indepen-
dência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em 1956. Em Moçambique, a 
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 1962.

A perspectiva considerada por Cunha Leal para solucionar os 
problemas que Portugal vinha tendo com as colônias podem ser en-

13 Portugal, membro desde 1955 da ONU, passou a ficar cada vez mais isolado na Organi-
zação, onde se estabelecia a maioria do bloco afro-asiático e dos países sob a influência da 
União Soviética, além do distanciamento dos EUA e dos países aliados da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN). As Nações Unidas seriam um dos principais campos 
de batalha para Portugal a partir de 1960. A delegação portuguesa na Organização baseava 
sua defesa em argumentos recorrentes, o principal dos quais que Portugal não teria, desde 
a revisão da Constituição de 1951, colônias, mas sim províncias, dentro ou fora do conti-
nente europeu. Ou seja, todos que estivessem sob o domínio português seriam cidadãos 
portugueses. Portanto era ilegal que a ONU tentasse intervir em sua soberania outerritório 
nacional. Na prática, a igualdade jurídica nesses territórios não existiu, já que a Constituição 
portuguesa esbarrava no Estatuto do Indigenato, e os assimilados correspondiam a uma 
pequena parcela da população africana. Sendo assim, esse discurso vinculado ao caráter 
benévolo da colonização portuguesa, tinha uma outraverdade:uma população colonizada 
que era mantida pobre e sem meios para auto-administrarem, alimentando sua dependência 
da metrópole para adquirirem bens de consumo. Ao contrário, a Metrópole se auto-admi-
nistrava e administrava seu vasto território colonial e o manteria sob seu controle.
14 A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) foi fundada em 1954, com o nome 
de União das Populações do Norte de Angola e, em 1958,passou a se chamar União das 
Populações de Angola (UPA). Em 1961, a UPA e o Partido Democrático de Angola, se fun-
diram na FNLA.
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contradas nas quatro obras sobre o título de Coisas do Tempo Presente, a 
saber: Coisas do Tempo Presente O Colonialismo dos Anticolonialistas(1961a); 
Coisas do Tempo Presente A Gadanha da Morte(1961b); Coisas do Tempo Pre-
sente A Pátria em Perigo (1962) e Coisas do Tempo Presente/Cântaro vai à 
Fonte… (1963).15

Cunha Leal diz que nesta “série de estudos, subordinados ao 
título genérico de ‘Coisas do Tempo Presente’, foi, por isso, surgindo com 
intervalos anuais uma colectânea de três livros” (LEAL, 1963, p. 23). E 
que ao escrever essas obras não teve “o mínimo propósito de agradar 
ou desagradar a gregos ou troianos, foram por mim abordados vários 
aspectos do problema da salvação da Pátria nesta crise tão grave da 
sua existência” (ibidem). 

Nas quatro publicações citadas acima, podemos encontrar cha-
mados para os seus compatriotas para que percebem como os aconte-
cimentos no cenário internacional interferem na relação de Portugal 
com as colônias. Além disso, Cunha Leal desenvolve os conceitos-cha-
ve que nos permitem compreendermos a proposta para solucionar ao 
que o autor chamou de problema na África. A solução apresentada não 
era a mesma defendida pelo governo por este motivo e pelo fato de 
nesses texto apresentar críticas diretas ao governo e a seus governan-
tes, as obras de Cunha Leal circulavam de forma clandestina.

3. Escritos contra o Estado Novo

Aparecem com frequência nos livros de Cunha Leal, referências 
ao governo do Estado Novo e seus dirigentes, algumas vezes sem citar 
nomes, mas em outras se refere diretamente a Oliveira Salazar.16 Ape-

15 Cunha Leal também escreveu uma última obra sobre o assuntoCoisas do Tempo Presente. 
Ilusões Macabras de 1964, à qual não fomos bem sucedidos em ter acesso, por isso não a 
abordaremos no presente estudo.
16 A questão de Cunha Leal propriamente com Oliveira Salazar vem de antes da década 
de 1960, como apresentamos em nosso primeiro capítulo no qualdestacamos a ttrajetória 
do autor. Conheceram-se elesquando Cunha Leal foi reitor da Universidade de Coimbra 
entre1924 e 1925. Depois vieram a ter desavenças em 1926 que levaram Cunha Leal a pedir 
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sar de discordar de muitas ações do Estado Novo, Cunha Leal, não 
chegou a ser um dissidente, nunca chegou a romper completamente 
com o regime. Na verdade se colocou como um oposicionista mode-
rado, propondo reformas dentre da maneira de governar, mas não 
defendia seu fim.

Nestas quatro obras publicadas em 1960, Cunha Leal várias vezes 
direciona suas ideias aos “condutores do Regime vigente em Portugal” 
(LEAL, 1961a. p. 79), pois estes seriam ao seu ver os responsáveis por 
conceberem “um ideal utópico, muito mais ambicioso que o dos demo-
cratas, ideal que já algures crismei de unanimismo e consiste em obter 
a adesão em massa de todos os português e são corpo de doutrinas 
por esses dirigentes arquitectado” (ibidem). E que devido a eles o país 
estaria “seguindo, no meio do turbilhão dos eventos históricos, como 
um mísero barco sem remos, sem velas e sem motor, à mercê de ven-
tos e correntes” (idem, 1962, p. 97). Para aqueles que não aderissem, 
“poderiam ser relegado para índex dos excomungados, com todas as 
consequências pejorativas advenientes destas circunstâncias na ordem 
material” (idem, 1961a, p. 79). E ainda sem citar nomes Cunha Leal 
denunciou “eleições de mais que duvidosa legalidade” (idem, 1961b, 
p. 99), colocando em causa os “cadernos eleitorais” (ibidem) que es-
tes seriam “manipulados por gentes de sua sapiência, sem permissão 
de fiscalização por parte dos candidatos oposicionistas” (ibidem). E, 
como resultado dessas eleições,teriamque “ingressar sistematicamente 
na Assembleia Nacional tão somente as individualidades escolhidas a 
dedo pelos dirigentes da União Nacional” (ibidem).

Cunha Leal acusa o governo de tentar coordenar a consciência 
coletiva da nação, apresenta que “nem a situação conseguiu atingir 
o seu ambicioso objectivo do unanimismo nacional, nem sequer dei-
xou perdurar o ideal mais modesto dos democratas: o da unidade 

demissão do cargo de Governador do Banco Nacional Ultramarino e Oliveira Salazar ocu-
pava o cargo deMinistro das Finanças e o das Colônias. Em 1930 foi exonerado do cargo, 
preso e exilado por ter escrito um livro em que ofendia o entãoMinistro, “Oliveira Salazar, 
Filomeno da Câmara e o Império Colonial Portuguêsa que se poderá juntar, também publicada 
pela mesma época A Obra intangível do Dr. Oliveira Salazar” (FARINHA, 2010, p. 436).
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nacional, como eles a compreendem” (LEAL, 1961a, p. 80). O que de 
fato ocorreu foi que o “Estado português não tem estruturação den-
tro da qual todos nos sintamos à vontade e desenvolvamos utilmente 
a nossa actividade” (ibidem). E para alcançar a unidade “o lema do 
Regime consiste no sacrifício de personalidade humana em benefício 
da entidade coletiva, que é o Estado, como se este não fora uma cria-
ção de seres racionais com a mira de se tornar mais fácil de atingir o 
ideal supremo da felicidade individual” (ibidem). A fim de alcançar 
o benefício coletivo “o actual Regime submeteu a apertada tutela a 
mentalidade nacional e relegou os portugueses inconformistas à con-
dição de menoridade, com proibição de exporem sem ambages o seu 
pensamento e de conformarem a sua actividade de acordo com as suas 
ideias” (ibidem, p. 82). Para ele a minoria de “adversários do Regime, 
caindo sob acção do medo em estado latente de hibernação, têm en-
torpecidos os membros e enrouquecidas as gargantas. São Lázaros, 
estendidos em frios sepulcros de pedra, mas sem terem a boa sorte de 
que Cristo, misericordioso, os mande levantar e caminhar” (ibidem). 
Em meio a tudo isso para ele os portugueses estariam perdidos, mas 
prontos a serem redescobertos. 

Além de denunciar a censura prévia, Cunha Leal também de-
nunciou “a supressão prática do direito de uma reunião para quem 
não esteja arregimentado no Partido Único – a União Nacional” (LEAL, 
1961b, p. 97). E que a este partido seria exclusivamente permitida a 
“utilização da rádio e televisão, pagas por contribuições do público, em 
benefício do regime e dos seus maiores” (ibidem). Para Cunha Leal, 
esses acontecimentos naturalmente irritariam aqueles que “continua-
vam agarrados a um estilo de vida, orientados pelos velhos princípios 
democráticos como ostras aderentes ao casco de um navio naufraga-
do” (ibidem) e, “até os mais pacíficos são capazes de transmudar-se em 
revoltados virtuais. Assim vem acontecendo entre nós” (ibidem). Desta 
forma, os que acreditavam nos princípios democráticos, grupo no qual 
Cunha Leal se incluiu, estariam sendo vítimas da “acção indiscreta-
mente intervencionista e pretensamente paternal do Estado” (ibidem, 
p. 100) completando, “este ligeiro esboço da estruturação do regime 
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vigente entre nós e, com a proibição das greves, acentua a supressão 
das liberdades individuais e colectivas” (ibidem).

Cunha Leal traçou detalhadamente “a psicologia dos dirigentes” 
(LEAL, 1963, p. 25) autocratas, que em sua visão estariam “infelicitan-
do o país” (ibidem). Justificou que osexpunha não com o “intuito [de] 
ofendê-los, mas, sim, ajudá-los a compreenderem-se a si próprios” 
(ibidem), e que na verdade almejava estar “fornecendo-lhes uma pau-
ta para os seus exames de consciência” (ibidem). justificando que en-
tender a “Psicologia do Autocrata” (ibidem, p. 57) serviria paraajudar 
a compreender as características dos governantes portugueses e de 
outros países, uma espécie de “criatura que sente em si a irresistível e 
vícios a predisposição do mando” (ibidem).

Dividiu os autocratas em dois tipos, os extrovertidos, ou seja, os 
que acreditam nas qualidades e virtudes de sua própria personalida-
de, acreditando ser superior e predestinados a conduzir o coletivo a 
maiores realizações; enquanto o outro tipo de autocrata é o introverti-
do, “marcado para todo o sempre com a malfadada tara do ressentimen-
to” (LEAL, 1963, p. 66). Toda a teoria desenvolvidapor Cunha Leal 
(1963), baseia-se no estudo de Gregório Marañon chamado Teoria do 
Ressentimento. Segundo essa pesquisa, as pessoas tendem a ter uma 
reação a alguma ação que foram vítimas, podendo ser em palavras ou 
ações físicas. Aqueles que não responderam de imediato às afrontas 
que sofreram, acumulando e guardando as doses de ressentimentos, 
com o tempo, de tantos acúmulos, o ressentimento deixa de ser con-
tra aquelas pessoas que o ofendeu, passando a ser contra a sociedade 
inteira. Segundo a pesquisa, em sua maioria, esses ressentidos não 
ultrapassam posições modestas, o que lhes nutre ainda mais seus sen-
timentos de descontentamento social. “Mas, lá de quando em quando, 
um ou outro representante dessa seita espiritual é elevado, por obra 
do cego destino às culminâncias do Poder” (ibidem, p. 70). E no lugar 
de se sentir reconhecido, o ressentido continua guardando a mágoa 
por não ter sido devidamente reconhecido anteriormente por seus 
compatriotas, pensando que muitos deles são seus adversários. Cres-
cendo então uma desconfiança sistemática, e a maneira de aplacá-la é 
através do exercício da intolerância.
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Cunha Leal propõe que, por um golpe do acaso, pode um ho-
mem ressentido, ocasionalmente chegar àposição de direção de um 
país, que até o momento ignorava a suaexistência. Supondo ainda, 
que tenha sido o acaso também tenha permitido que o autocrata colo-
casse em prática uma fase de calmaria na economia do país, sucedendo 
após uma fase de adversidades financeiras, criando-se assim um “mito 
em torno do autocrata introvertido” (LEAL, 1963, p. 73). O outro tipo 
de autocrata, o extrovertido, por si mesmo “se encarrega de fabricá-lo 
com as suas epiléticas atitudes de arrogância, com a comediografia 
dos seus exageros” (ibidem), desencadeando nas massas populares a 
persuasão que ele será” capaz de curar os males da sua Pátria e de a 
erguer a merecida posição de domínio e de mando, o resto torna-se 
fácil” (ibidem). Os defeitos do autocrata, passam a lhes afigurar como 
qualidades, dessa forma o mito do autocrata nasce, de uma auto cria-
ção e amplifica-se devido a “adesão das multidões até aos limites de 
uma loucura só explicável por artes de diabolismo” (ibidem, p. 74).

Na leitura de Cunha Leal o autocrata é aquele que “sente em 
si a irresistível e viciosa predisposição do mando” (LEAL, 1963, p. 
57), que busca assumir o controle seja do meio familiar, regional ou 
ainda um país inteiro. Usando como justificativa para manter sua au-
toridade, que ele teria alcançado “uma visão mais perfeita que a dos 
outros homens” (ibidem), e portanto deveria guiar os demais, exigin-
do obediência dogmática a suas proclamações. Pois “as suas verdades 
revestem-se do carácter de absolutas, de modo que quem ouse pô-las 
em dúvida e encontrar-lhes senões desce à categoria de um miserável 
heresiarca” (idem, p. 58). E se seus planos encontrarem “obstáculos 
insuperáveis” (ibidem), diferentemente do democrata que “isso sig-
nificaria a urgente necessidade de corrigi-los, com o objetivo de que 
escapasse à catástrofe” (idem), o autocrata “recusa-se, porém, a con-
fessar a possibilidade de ter errado, para se não operar a destruição 
do seu mito pessoal de omnisciência e o abandono da sua posição de 
domínio” (ibidem, p. 59). Na espera de que aconteça “um milagre, 
que venha restituir aos seus juízos a infabilidade só aparentemente 
perdida” (ibidem). Para o autor, a postura do autocrata seria de que 
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“até Deus pode enganar-se: só o autocrata é incapaz de deslizes desta 
natureza” (LEAL, 1963, p. 59).

4. O conceito de autodeterminação

Nestas mesmas obras encontramos as argumentações de Cunha 
Leal ligadas a colonização portuguesa. Para justificar a colonização 
Cunha Leal, parte do pressuposto que os povos africanos estariam em 
um estado inferior de desenvolvimento ao dos portugueses e portanto 
necessitariam de ajuda para poderem evoluir. Esse discurso não se di-
ferencia muito do que era utilizado por outros portugueses no mesmo 
período. Fazendo uma leitura, muito distorcida, dos valores culturais 
expressos por alguns povos, desenvolveu um quadro onde os povos 
poderiam  encontrar-se na categoria de selvagens ou de civilizados.

Dentro dessa justificativa Cunha Leal argumentou em suas pu-
blicações que a colonização portuguesa estaria revestida de um caráter 
que a diferenciaria da ação colocada em prática por outros países. 
Questionando se “poderão os outros povos compreender, reflectindo 
sobre este exemplo, o que é para nós, portugueses, significa o voca-
bulário colonialismo?” (LEAL, 1962, p. 133). Estes diferenciais seriam 
fruto do cristianismo, e possibilitou que os portugueses vivessem “em 
excelente camaradagem com as massas indígenas, trazendo-lhes com este conví-
vio os benefícios da sua acção civilizadora” (idem, 1961b, p. 17).

Dentro da ideia apresentada por Cunha Leal, as populações do 
continente africano estariam, em estado de selvageria ou “imobilismo 
ideológico” (LEAL, 1961a, p. 49) devido a isto mantinha uma “im-
progressividadee à permanência de um nível intolerável de vida” (ibi-
dem), mas “de modo algum quer significar que sejam desprovidas de 
capacidade intelectual e que, sob o persistente incitamento de povos 
evoluídos, não possam ser arrancadas a sua aflitiva miséria e efetua-
rem décadas saltos de séculos” (ibidem). Se aceitasse a ajuda daqueles 
que com “uma acentuada predisposição racial, uma ingénita curiosi-
dade, que é o que parece não fazer a parte do magma espiritual dos 
restante povos europeus” (ibidem, p. 43).
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Assim como outros colonialistas portugueses Cunha Leal não 
levantava discordâncias obre a colonização, em seus livros não encon-
tramos críticas ao colonialismo português. Em algumas passagens o 
máximo que chegou a criticar é dizendo que por influência de outros 
países Portugal deixou de colocar em prática o “autêntico colonialismo, 
honestamente colonizador” (LEAL, 1961b, p. 41). Um colonialismo que 
não limitava à economia, não vendo os colonizados apenas como mão 
de obra barata, não buscava apenas o crescimento da metrópole, mas 
também o desenvolvimento da colônia. No entanto, sendo influencia-
do por outros países, Portugal acabou se deixando seduzir pelo colo-
nialismo econômico.

As críticas são a forma como os portugueses mantinham-se co-
lonizando, principalmente ignorando as mudanças que a conjuntura 
internacional que estavam pressionando que Portugal deixasse as suas 
colônias. Ao convencer o seu leitor de que o colonialismo português é 
diferente Cunha Leal tenta convencer de que ele além de bom é ne-
cessário e que deveria deixar de ser combatido pela ONU. Fez críticas 
as ações que foram tomadas pelo governo salazarista. Argumentando 
que os portugueses não poderiam se deixar influenciar pelas ideias 
descolonizadoras propagadas ONU, pois as populações ultramarinas 
ainda não estariam com um “grau mínimo de maturidade espiritual e 
de solvência material” (LEAL, 1961b, p. 20). 

A diferença nas ideias de Cunha Leal estariam em como o co-
lonialismo português estava sendo colocado em prática pelos gover-
nantes. Desta forma propôs um novo formato, que acabava por não 
se encaixarem nos formatos vigentes. Acreditando na possibilidade de 
haver ainda integração entre a metrópole e as colônias. Cunha Leal 
preconizava a possibilidade de da autodeterminação, um caminho 
onde depois de um período de desenvolvimento as colônias viessem a 
escolher seu destino.

Ao considerar como único o caso português, a proposta de 
Cunha Leal era que as relações entre as colônias e a metrópole tam-
bém fossem também únicas. Para isso previa que mudanças no sentido 
de uma real a integração seria possível apenas com a possibilidade de 
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negociação, colocando em prática a proposta de autodeterminação. 
Para Cunha Leal, a autodeterminação seria um “direito concedido a 
uma colectividade humana, colonizada ou vassalizada, de escolher, li-
vremente, o seu destino, o que, embora conduzindo, por via de regra, 
à independência absoluta, pode, em teoria, determinar a preferência 
pela integração na nação tutora ou satelizada” (LEAL, 1962, p. 185).

O conceito de autodeterminação não foi criação de Cunha Leal, 
ele já estava sendo utilizado pela ONU, tendo as condições para seu 
estabelecimento delimitadas na Carta constituinte da organização, nos 
artigos 73º e 74º do Capítulo XI, com o título Declaração relativa a ter-
ritórios sem governo próprio.17 Instruindo aos países que ainda mantives-
sem sob seu domínio territórios sem governos próprios, entre outras 
coisas, que deveriam, enviar anualmente relatórios sobre os esforços 
que fizeram para o desenvolvimento desses povos, preparando-os 
para a autodeterminação. No entanto a Carta previa que por via da 
autodeterminação os territórios sem governos próprios poderiam al-
cançar a independência. A proposta de Cunha Leal previa uma outra 
alternativa, a possibilidade que, depois de um período de desenvolvi-
mento, que poderia durar de 13 a 30 anos, estes territórios poderiam 
escolher entre as possibilidade de se manterem unidos a metrópole 
por uma federação ou confederação. Desta forma, Cunha Leal acredi-
tava que pela autodeterminação poderia se alcançar de maneira favo-
rável tanto o desenvolvimento da metrópole, quanto de suas colônias. 
Mas se fosse dado o direito fosse concedido quando pudesse ocorrer 
“a verificação nos povos tutelados ou vassalizados de condições a fi-
xar concretamente” (LEAL, 1962, p. 185). Em sua proposta o direito 
de escolha só poderia ser concedido quando” os povos colonizados 
tenham atingido um grau mínimo de educação e civilização” (idem, 
1961a, p. 137).

Cunha Leal apresentou que a autodeterminação poderia ter vá-
rias formas de ser colocada em prática. Entre elas estaria as feitas de 

17 Vide documento oficial em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Car-
ta-das-Nações-Unidas.pdf. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-Unidas.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-Unidas.pdf
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forma “precipitada, oportuna ou retardada” (ibidem, p. 85) ou ainda a 
“autodeterminação negociada” (ibidem, p. 90). O Congo ex-belga, seria 
então um exemplo de autodeterminação precipitada que com “diabóli-
ca e inextricável barafunda instalada” (LEAL, 1961b, p. 85) por lu-
tas tribais, acabou ficando na miséria depois da independência e nem 
mesmo as “cínicas ambições das grandes potências” (ibidem)como 
URSS ou EUA, ou a ONU, conseguiram ajudar. A Argélia, por sua 
vez, representaria a autodeterminação retardada, já que demoraram em 
enveredar “resolutamente pela via de honesta consulta ao eleitorado 
regional […] e pelo reconhecimento das suas legítimas aspirações e 
conveniências” (ibidem, p. 86), postergando assim a independência 
da colônia. 

Cunha Leal não determinou qual seria o momento exato para 
ocorrer a autodeterminação, mas defendeu que os portugueses de-
veriam buscar o máximo para realizar a autodeterminação oportuna. E, 
para isso, o colonialismo português necessitaria de mais tempo para 
concluir sua obra civilizadora, a fim de conceder às autoridades locais 
uma possibilidade de escolha de uma “autonomia gradual e progres-
sivamente acentuada” (LEAL, 1961a, p. 144). Em sua concepção não 
deveria ser aceitável que a ONU decidisse o destino das nações,ao 
invés de seus “autênticos interessados quem haja de decidir do seu 
próprio destino” (ibidem). A “acção altruísta do mais avançado” (ibi-
dem, p. 55), característica da ação colonizadora portuguesa, seria o 
verdadeiro encontro de duas civilizações em busca de desenvolvimen-
to material conjunto. A anexação de territórios, a eliminação de po-
vos indígenas ou mesmo a decisão de quem quer que seja sobre uma 
região sem passar por um devido processo de autodeterminação era 
visto por Cunha Leal como “um fenómeno de inversão de tipismo 
colonizador, ocultando-se sob esta simpática máscara a hedionda rea-
lidade de uma política de conquista” (ibidem).18

18 Afinal, para Cunha Leal as duas principais lideranças dos blocos das Nações Unidas, os 
EUA e a URSS não tinham o direito histórico de fazer tais demandas. Por um lado, acusou 
os Estados Unidos e “seu fanático extremismo religioso” (LEAL, 1961a, p. 51) a empur-
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Defendendo assim uma proposta entre a autodeterminação nego-
ciada considerando a necessidade de ser feita no formato da autode-
terminação oportuna. Cunha Leal propunha um plebiscito que escru-
tinasse a verdadeira vontade das populações locais. Acreditava que, 
caso convocado, o desejo da maior parte populacional dos colonizados 
fosse o mesmo que o metropolitano. E ainda que viessem a escolher 
autonomia, esta deveria ser administrativa e não uma total secessão, 
para o estabelecimento de uma federação ou confederação. Mais ain-
da, defendia a necessidade de negociações, com os poderes locais que 
exigiam a independência, para garantir uma transição pacífica, sema 
utilização da força, acreditando na possibilidade de compor uma “Co-
munidade Luso-Afro-Brasileira” (LEAL, 1962, p. 143).

6. Debate com Franco Nogueira

Em suas publicações, Cunha Leal utilizou de expor as proposta 
de outros autores, tanto para construir a exposição das suas, quanto 
para combater as ideias de seus oponentes. Entre os intelectuais por-
tugueses que abordaram a questão colonial, Cunha Leal apresenta e 
rebate as ideias de Franco Nogueira. A vertente ideológica defendida 
por Franco Nogueira era a “doutrina integracionista, nascida na dé-
cada de 1950 e que manteve um peso notávelaté1974, apesar de não 

rarem a população indígena à parte ocidental do país, não tendo envidado esforços para 
“elevarem o nível cultural dos indígenas, para defenderem a sua saúde, para incentivarem 
o progresso material” (ibidem, p. 51). Desta forma, as colonos que fundáramos EUA rou-
baram as terras e se instalarem nelas “sem se sentirem com obrigações morais para com os 
seus primitivos ocupantes e detentores” (ibidem, p. 51). Por outro lado,  tratando sobre da 
União Soviética – que pressionava também que a Organização a colocar em prática ações 
que impulsionasse a imediata descolonização – a acusação era uma expansão indevida por 
territórios na Europa e Ásia, “anexando povos de várias origens raciais, nem todos da mesma 
cor, e acabando por alicerçar o seu domínio sobre a sexta parte das terras de nossa orbe” 
(LEAL, 1961a, p. 54), visando apenas uma força da integração de populações ameaçadas 
por tropas. Aliás, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética teria sido o único 
país que obteve a anexação de outras localidades – como Estónia, Letónia, Lituânia, Prús-
sia, Bessarábia, Albânia, Roménia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia e Polónia – e, por 
isso, o Regime Comunista não teria “respeito ou consideração pela alta cultura dos povos 
sacrificados pela sua ávida gula” (ibidem).
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ser compartilhada por algumas figuras de peso da ditadura, tais como 
Armindo Correia, Adriano Moreira e Marcelo Caetano” (PIMENTA, 
2003, p. 192).

Os integracionistas “rejeitavam qualquer forma de autonomia 
política das colónias e propunham, no seu lugar, uma total integração 
administrativa entre a metrópole e as chamadas províncias ultramari-
nas” (ibidem, p. 193), buscando a “integração administrativa [da qual] 
resultaria num reforço do centralismo político de Lisboa” (ibidem) 
— daí o nome da doutrina. Segundo Fernando Pimenta (2003) “o 
integracionismo foi a fórmula encontrada pelo regime para ludibriar 
as instâncias internacionais, nomeadamente a Organização das Nações 
Unidas”(ibidem, p. 192), colocando em prática a “manobra política” 
(ibidem, p. 193) de passar a chamar o império português de ultramar 
português, no entanto a mesma não foi bem aceita pela ONU e os paí-
ses-membros, mas internamente “a fórmula constitucional encontrada 
por Oliveira Salazar para legitimar a conservação da integridade do 
Império colonial acabou por fazer um vasto número de prosélitos, 
sobretudo entre os sectores mais conservadores do Estado Novo” (ibi-
dem, p. 192-3). Os integracionistas conseguiram “bloquear qualquer 
solução política que visasse a autonomização das colónias” (ibidem, p. 
193),destruindo as possibilidades de reformas nas “estruturas políti-
co-administrativas do Estado colonial” (ibidem). Desta forma, acaba-
riam por impedir a resolução da questão colonial, bem como possíveis 
reformas dentro do sistema. O governo não estava assim preparado 
pra dar respostas à guerra colonial ou à pressão das Nações Unidas, e 
“cavaram a cova do regime e do Império” (ibidem).

No livro Coisas do Tempo Presente: A Pátria em Perigo (1962), 
Cunha Leal escreve sobre um trecho do livro As Nações Unidas e Por-
tugal (1962) de Franco Nogueira.19 Tanto Cunha Leal quanto Franco 

19 Manuel de Lucena (2001), retoma aspectos principais da trajetória do intelectual e o 
descreve como o diplomata português que não só “foi o último ministro dos Negócios Es-
trangeiros de Salazar” (LUCENA, 2001, p. 863) como, desde maio de 1961, era o “braço 
direito” (ibidem) de Oliveira Salazar “para a política externa ao longo de todo o último 
combate do chefe do Estado Novo contra os ‘ventos da história’” (ibidem). A sua relevân-
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Nogueira desenvolvem críticas as ações tomadas pela ONU em rela-
ção a colonização portuguesa. Para Cunha Leal, a ONU não conse-
guia perceber os motivos de não poder “dar por terminada a função 
civilizadora dos países colonizadores” (LEAL, 1961a, p. 124), uma vez 
que fazendo isso estariam “dando largas à macabras selvajaria de po-
pulações obedientes a instintos tribais primários e predispostas para 
fenómenos de retrogradação” (ibidem), caracterizando o que ao seu 
ver seria a “má vontade dos Estados africanos contra Portugal” como 
tendo alcançado “as raias da demência” (ibidem, p. 126). Ainda mais, 
acreditava que esta “oposição” (ibidem) internacional na ONU seria 
“chefiada pela rancorosa Índia” (ibidem) que,ocupando “um lugar 
temporário no Conselho de Segurança” (ibidem) e estaria influencian-
do outros países. Acreditava seus argumentos como “por si só ser[em] 
suficiente para imunizar os espíritos contra o grave erro da concessão 
de absoluta autonomia a populações sem sombra de capacitação para 
o seu regular exercício” (ibidem, p.124).

Já oposicionamento de Franco Nogueira tanto na Assembleia da 
ONU quanto em outros eventos e pronunciamentos, era, nas palavras 
de Manuel Lucena (2001), de “uma atitude vigilante, notoriamente 
desconfiada, à espreita dos ataques, insídias e traições que a seu ver 
ameaçavam a integridade da nação portuguesa” (p. 863), que ele en-
tendia como sendo uma “nação multirracial, da qual as ‘províncias ul-
tramarinas eram e deviam continuar a ser parte integrante” (ibidem). 
Franco Nogueira, como outros portugueses, pensava que se deixas-
sem de ter as colônias deixariam de “ter missão e projecção no mun-
do, arriscando-se a só a metrópole perder a própria independência e 
os territórios de além-mar a explodir em convulsões tribais e a serem 
disputados por mais poderosos vizinhos” (ibidem, p. 864), além de 
serem também “submetidos ao jogo das potências, entregues à desen-

cia em seu grupo parece ter sido tanta que «só foi exonerado, a seu pedido, em Outubro 
de 1969, mês em que se tornaria deputado, eleito como independente em lista da União 
Nacional”(ibidem), além de ter sido um dos nomes cogitados para a sucessão de Oliveira 
Salazar em 1968 (LUCENA, 2001).
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freada cobiça de grandes empresas estrangeiras ou multinacionais…” 
(ibidem).

Ao fato de Portugal deveria apresentar relatórios anuais, o que 
Franco Nogueira chama de “internacionalização da censura” (NOGUEI-
RA, 1962, p. 28), afirmando que Portugal “não se submetia ao regi-
me de censura internacional da comunidade das Nações” (ibidem, p. 
90). Tais documentos deveriam conter informações das colônias por-
tuguesas referentes a “eventos da sua administração nos territórios 
do ultramar” (LEAL, 1961a, p.126) e serviriam para a verificação “se 
estes iam sendo preparados intensivamente para a possibilidade de 
lhes ser concedido governo autônomo” (ibidem). Franco Nogueira re-
lembra que o artigo “impõe” (NOGUEIRA, 1962, p.34)apenas o envio 
do relatório, “portanto também nada mais autoriza porque, criando 
obrigações, o preceito haverá de ter interpretação restritiva” (ibidem). 
Defendeu que na verdade “nenhum relatório enviado” (ibidem, p. 167) 
pelos portugueses “jamais satisfará a Assembleia, que sempre exigirá 
mais e mais, e nunca aceitaria ou reconheceria validade política ou 
jurídica a qualquer reserva de soberania que formulássemos” (ibidem, 
pp. 167-8). Os portugueses, demonstrando uma “recusa” (LEAL, 
1962, p. 233) em obedecer a tais elementos, têm, por sua vez, nas 
palavras de Cunha Leal “quatro argumentos, a que o regime atribuiu 
uma lógica irresistível” (ibidem).

Cunha Leal para demonstrar dados do processo de isolamento 
de Portugal fez um levantamento dos votos no “ano de 1960 na 4ª 
Comissão – a das Curadorias e territórios não autônomos” (LEAL, 
1961a, pp.126-7), na qual considera que houve “uma vitória estrondo-
sa” (ibidem, p.1 27) dos “adversários e detractores” (ibidem) de Por-
tugal, contabilizando os votos em “45 votos contra 6 e 24 abstenções” 
(ibidem). Em suavisão, Portugal só poderia naquele momento contar 
com os países que votaram a seu favor sendo estes “a Bélgica, a Fran-
ça e a Espanha, [e] dos Estados sul-americanos apenas o Brasil” (ibi-
dem). Outros países que eramaliados e compunham junto a OTAN, 
“houveram por bem enveredar por cauto abstencionismo” (ibidem), 
destacando o voto da Inglaterra e dos Estados Unidos. Concordando 
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com essa mudança na questão dos votos, Franco Nogueira diz que “a 
entrada maciça de novos membros anticolonialistas alterou, porém, 
a composição da O.N.U., e por forma que a regra de dois-terços se 
tornou ineficaz quanto ao problema em causa”20(NOGUEIRA, 1962, 
p. 41). A postura tomada ou a falta da mesma, por parte dos Estados 
Unidos é abordada por Cunha Leal como “a primeira vista, parece[r] 
incompreensível a cooperação directa dos norte-americanos na gesta-
ção deste caos político africano” (LEAL, 1961a, p.125), aparentando 
estar de acordo com as “propostas anticolonialistas russas” (ibidem), 
quando estariam, na verdade, receosos de “que uma tenaz oposição 
de sua parte às teses soviéticas leve o senhor do Kremlin a evocar o seu 
passado de genocídio índio” (ibidem), além de sua presençaou “acção 
colonizadora em Alasca, Havaí e Porto Rico” (ibidem) e a questão da 
“excomunhão racial de muitos e muitos milhões de negros, enquista-
dos no seio do seu agregado populacional, sem respeito pelos direitos 
naturais das minorias” (ibidem). Assim, os Estados Unidos ficariam 
meramente assistindo a “evolução dos acontecimentos e remoendo 
talvez as suas desilusões e desesperanças” (ibidem, p. 129). Na visão 
de Franco Nogueira, a postura dos Estados Unidos poderia ser dúbia, 
em um momento “parecem convictos de que a rápida concessão de in-
dependência a todos os povos é a única maneira de evitar a expansão 
do comunismo” (NOGUEIRA, 1962, p. 66), em outros “mostram-se 
receosos de rápidas independências de muitos territórios preferindo 
apoiar as respectivas metrópole” (ibidem).

20 A Carta das Nações Unidas, no artigo 18 diz: “2. As decisões da Assembleia Geral, em 
questões importantes, serão tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes 
e votantes. Essas questões compreenderão: recomendações relativas à manutenção da paz 
e da segurança internacionais; à eleição dos membros não permanentes do Conselho de 
Segurança; à eleição dos membros do Conselho Econômico e Social; à eleição dos mem-
bros dos Conselho de Tutela, de acordo como parágrafo 1 (c) do artigo 86; à admissão de 
novos membros das Nações Unidas; à suspensão dos direitos e privilégios de membros; à 
expulsão dos membros; questões referentes o funcionamento do sistema de tutela e questões 
orçamentárias. 3.As decisões sobre outras questões, inclusive a determinação de categoria 
adicionais de assuntos a serem debatidos por uma maioria dos membros presentes e que 
votem” (p. 16-7).
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Em relação tanto aos Estados Unidos quantoà URSS, Franco 
Nogueira (1962) viaque os doispaíses “haveriam surgido como os po-
deres mundiais, e ambos serem anticolonialistas” (NOGUEIRA, 1962, 
p. 63), como “resultado da última guerra” (ibidem). Sua postura e ob-
jetivo seriam “a adesão política e ideológica do terceiro poder, aquele 
que, ficando de fora das duas esferas, se situa na zona cinzenta, formada 
pelos países não comprometidos” (ibidem, p.61), já quetaispaíses “são 
muito mais números os que os comprometidos num ou noutro dos 
dois blocos ideológicos, ou mesmo que estes dois juntos” (ibidem).

Sobre os delegados representantes de Portugal na ONU, para 
Cunha Leal eles falhavam em em suas argumentações “quando mui-
to, quase sempre a desoras, protestaram com protocolar diplomacia e 
primores de agudeza intelectual, que se tornavam imperativamente 
necessário” (LEAL, 1961a, p. 128). Em outra passagem referindo-se 
às “mais altas figuras governativas, sem excepção dos ministros dos Es-
trangeiros e Ultramar” (ibidem, p.129), dizendo que estes deixariam 
passar oportunidades de “apresentarem ‘urbi et orbi’ as suas concep-
ções coloniais e de as fundamentar nos efeitos práticos da sua aplica-
ção” (ibidem). Cunha Leal chama a tudo isso de “defesa desastrada de 
uma tese discutível” (ibidem, p. 130), chegando como que a criticar os 
delegados portugueses que, em sua leitura, se utilizariam sempre do 
mesmo argumento: “a nossa Constituição só reconhece a existência 
de províncias ultramarinas, espalhadas um pouco ao acaso por toda a 
superfície da Terra e habitadas – é certo – por gentes de várias raças e 
cores, mas todas elas dotadas de uniforme sentimento de portuguesis-
mo” (ibidem, p. 131). Para Cunha Leal, tal argumento, embora falho, 
estaria correto, pois defenderia que “não assistiria à O.N.U. o direito 
de discutir essa contextura orgânica da pátria portuguesa” (ibidem). 
Já teria inclusive passado o momento para a ONU questionar o tema, 
já que o momento oportuno teria sido quando os portugueses “pene-
trar[am] no seu seio, [quando] já existia uma tal arquitetura político-
-nacional e seria a altura própria para abordar o problema” (ibidem), 
levantando a hipótese que alguns dos “negociadores da Carta das Na-
ções Unidas” (idem, 1962, p. 220), estariam se deixando” seduzir pela 
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sereia moscovita, quando introduziram nela o n.º 7.º do art.º 2.º, que 
veda à O.N.U. interferências na vida intestina dos Estados-membros” 
(ibidem). Desta forma, da mesma forma que não poderia a ONU ques-
tionar as ações da URSS em relação aos seus países satélites, tampouco 
lhe seria propício questionar as ações de outros países em relação às 
suasprovíncias.

Cunha Leal e Franco Nogueira concordaram que o artigo 73º 
da Carta das Nações Unidas apresentava “lacunas e contradições” 
(NOGUEIRA, 1962, p.33). Para Franco Nogueira “certas ideias fo-
ram esboçadas para a satisfação dos anticolonialistas” (ibidem, p.30), 
enquanto “as suas consequências últimas e a sua aplicação concreta 
foram deixadas no vago para satisfação dos países com responsabili-
dades ultramarinas” (ibidem). Dentre tais inconsistências, Cunha Leal 
aponta que o “texto do art.º 73º da Carta estava carecido de precisão” 
(LEAL, 1962, p. 226) e, portanto, dava lugar a diversas “dúvidas” (ibi-
dem, p. 225), iniciando pela possibilidade de entendimento diverso-
sobe a “expressão ‘territórios sem governo próprio’” (ibidem). Para Franco 
Nogueira, “convirá vermos os aspectos processuais e a jurisprudên-
cias em que, a partir da Carta se estruturou essa nova e audaciosa 
orientação” (NOGUEIRA, 1962, p. 33) de “uma nova política das Na-
ções Unidas em matéria ultramarina” (ibidem) e “impondo sucessivas 
opções políticas, [que] tem delimitado os blocos com mais rigidez e 
reduzido progressivamente as forças das potências administradoras” 
(ibidem). Cunha Leal acreditava que “a imprecisão sobre a incidência 
do art. 73.º da Carta continuava, porém a ser para a O.N.U. motivo 
de sérias hesitações” (LEAL, 1962, p. 226) e para a “interpretação de 
um texto legal, há que distinguir duas modalidades, a gramatical e a 
intencional” (ibidem). Na última, haveria um “espírito enformador do 
correlativo conteúdo, fundamentalmente coincidente com o dos seus 
progenitores” (ibidem),podendo ter por isso deixado “propositada-
mente, certa elasticidade a um preceito legal com o objectivo da sua 
adaptabilidade às futuras fases de uma situação em evidentes transes 
de evolução” (ibidem), evitando assim “sucessivas e embaraçosas va-
riações” (ibidem). Haveria ainda, na questão do conteúdo, “exageros 



CUNHA LEAL: UM OPOSITOR MODERADO AO GOVERNO SALAZARISTA

--  121 --     

interpretativos” (ibidem, p. 227) encontrados “no facto de se falar no 
art.º 73.º em autonomia ou independência, decidindo a Assembleia 
Geral que não seria de permitir esta distinção e que só haveria a consi-
derar uma solução – a independência” (ibidem). Franco Nogueira, pa-
rece-nos ter o mesmo entendimento que Cunha Leal, ao afirmar que a 
ONU, através de sua Assembleia Geral “lançou uma nova interpreta-
ção do artigo 73” (NOGUEIRA, 1962, p. 39): onde se dava a possibili-
dade de “autonomia ou independência, entendeu-se que tal distinção 
não tinha base nem deveria ser admitida: e apenas a independência 
total, sem qualquer ligação com as antigas metrópoles, deveria ser o 
objectivo a atingir, qualquer outro sendo inaceitável” (NOGUEIRA, 
1962, pp. 39-40). Essa interpretação estaria, para Franco Nogueira, 
“contrariando a letra expressa do artigo 73” (ibidem, p. 40) e, para 
Cunha Leal, seria não apenas “extensiva, mas sim restritiva, o que é, 
fora de dúvida, um absurdo” (LEAL, 1962, p. 227).

Cunha Leal propôs adicionalmente que fossemempregadoster-
mos “mais frequentemente designados nos tempo correntes por ‘terri-
tórios não-autónomos?” (LEAL, 1962, p.225), principalmente tendo em 
conta histórico recente depaíses taiscomo “a Dinamarca, a Holanda e 
os Estados Unidos terem declarado à O.N.U. que deixavam de prestar 
informações sobre respectivamente, a Groenlândia, as Antilhas Ho-
landesas e Suriname e o Porto Rico” (ibidem), sob a argumentação de 
“que tinham sido introduzidas nas suas Constituições internas modifi-
cações atribuindo-lhes autonomia administrativa” (ibidem). Nas pala-
vras de Franco Nogueira, a Carta “apresentava lacunas e contradições, 
e deverá agora acrescentar-se que umas e outras têm sido preenchidas 
e resolvidas pela Assembleia em termos que nos não permitem dú-
vidas sobre as finalidades a atingir” (NOGUEIRA, 1962, p. 33): na 
direção “de apressar a independência” (ibidem, p. 39) “dos territórios 
não-autónomos” (ibidem, p. 38), e retomando a ideia de que “apenas a 
independência total” (ibidem, p. 40) seria aceita; exceto no que tange 
a alguns países, que, “por escassa maioria e após mensagem pessoal do 
Presidente Eisenhower” (ibidem, p. 37), a Assembleia Geral das Na-
ções Unidas “terminou por anuir aos pedidos da Holanda, Dinamarca 
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e Estados Unidos” (ibidem). A Assembleia Geral teria então “apro-
vado anualmente certo número de recomendações” (ibidem, p. 38), 
entre as quais que os “países administradores” (ibidem, p. 39) “estabe-
lecessem datas-limites para a acessão dos territórios à independência” 
(ibidem). Em suma, “as Nações Unidas não tinham competência para 
analisar as constituições nacionais, nem discuti-las” (ibidem, p. 111) e 
sua “Assembleia estava impossibilitada de os tratar naquela qualidade” 
(ibidem, p. 94), já que ao fazê-lo estariam interferindo nas “condições 
internas dos territórios portugueses: porque isso seria interferir nos 
assuntos internos de Portugal” (ibidem). E não apenas “infringindo o 
artigo 73: estava derrogando a letra e o espírito da própria Carta, e 
desrespeitando a estrutura e concepção desta” (ibidem, p. 116).

Em meio a isso, ou porventura por conta de tudo isso, o Estado 
português passou então a se utilizar ainda mais das ideias do luso-
-tropicalismo “para justificar a posse de seus territórios ultramarinos, 
ao mesmo tempo em que realizava algumas reformas de fachada em 
seus domínios coloniais” (FREIXO, 2018, p. 129), entre as quais o que 
Cunha Leal chamava de ideia “romântica” (LEAL, 1961b, p. 107) de 
utilizar a designação de “províncias ultramarinas” (ibidem), mantida na 
“suprema lei do país durante a monarquia e o período democrático 
da república” (ibidem) – designaçãoesta que, relembra o autor, só foi 
alterada “para colónias, aliás contra o parecer de alguns situacionis-
tas, na Constituição de 1933” (ibidem) com o objetivo de “justificarem 
uma políticas em realidade objectiva e, portanto, sem vivência e sem 
futuro” (ibidem).

Cunha Leal se faz valer detrechos do texto de Franco Noguei-
ra apresentandoideiassobre as Nações Unidas e como estas estariam 
negando “em primeiro lugar, a função civilizadora, que é condenada 
como um crime contra os povos desde que exercida unilateralmente 
por um país determinado” (NOGUEIRA apud Leal, 1962, p. 240). 
Assim, não reconheceriam a colonização e considerá-la-iam “sempre 
e por definição, um factor de atraso e de retardamento e não de pro-
gresso” (ibidem). Concluique “de modo algum, portanto seria aceite 
uma declaração de intenção a longo prazo, na conjugação presente 
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das forças políticas mundiais” (ibidem, p. 241). Ou seja, para Cunha 
Leal o próprio Franco Nogueira, de acordo com o trecho selecionado, 
concordaria com a necessidade de mudança, pois o ONU não aceitaria 
uma interação da colônia com a metrópole a longo prazo. É importante 
aqui ressaltarmos que o trecho écurto e porventura intencionalmen-
te selecionado, já que Franco Nogueira apresentou também outras 
ideias, como as que anteriormente aqui apresentamos. Apesar dessa 
aparente proximidade de pensamentos em alguns aspectos, Cunha 
Leal expressava não ter “a mesma agoirenta e desanimadora impres-
são do Dr. Franco Nogueira” (LEAL, 1962, p. 241), chegando mes-
mo aafirmar queacreditaria que o próprio Franco Nogueira estaria 
respondendo às suas ideias apresentadas, apesar de não ter a ele di-
retamente se dirigido: “sou em crer que ele, sem me citar – por que 
haveria de mencionar-me, expressamente, se sou tão pouca coisa e ele 
é tão grande pessoa, para não lhe chamar de coisa? – quis referir-se à 
minha consabida argumentação” (ibidem).

Cunha Leal atribui a situação prenha de “muito do ilogismo e 
até de desvairo” (LEAL, 1962, p. 241) ou “estado de irritação, reve-
lado pelos órgãos da O.N.U.” (LEAL, 1962, p. 241) nas “episódicas 
resoluções da Assembleia Geral” (ibidem) tenha sido provocado pelos 
“governantes” (ibidem) portugueses, entre os quais, provavelmente, 
poderemos especular, estaria Franco Nogueira, dadas as suas funções 
ministeriais e representativas na Comunidade Internacional, que re-
petidamente “acantonaram na ilógica posição constitucional de uma 
Pátria multirracial e pluricontinental, decorrente não da evolução hi-
stórica das nossas relações com os povos por nós colonizados” (ibi-
dem), numa defesaque representava “as congeminações dos habilidosos 
teóricos do Situacionismo” (ibidem). Desta forma, acreditava que a 
resposta da ONU seria na mesma proporção da persistência dos erros 
dos representantes portugueses: “tanto mais longe se foi a reacção 
quanto mais persistentes se revelaram no erro os delegados de Por-
tugal” (ibidem), já que “ao absurdo respondeu-se, rancorosamente, 
com o absurdo” (ibidem). Para Franco Nogueira, por sua vez, a res-
posta da ONU sinalizava que esta considerava a “função civilizadora” 
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(NOGUEIRA, 1962, p. 170) deveria ser “condenada como um crime” 
(ibidem), negando, portanto, as “possibilidades de federação, confe-
derações ou associações políticas ou económicas de qualquer outro 
tipo” (ibidem, p. 172).

Encerrando as suas colocações sobre a leitura que Franco No-
gueira apresenta em seu livro sobre a proposta de autodeterminação, 
Cunha Leal para quem “o acendrado amor à Pátria” (LEAL, 1962, p. 
242) fala mais alto que o seu “irredutível oposicionismo à cataplasma 
ideológica do regime” (ibidem), convoca aqueles dentro dos “arraiais 
do Situacionismo” (ibidem) que se estivessem se sentidoem “condições 
de defender essa mutação e de a realizar com bom-senso e inteligên-
cia” (ibidem), que a fizessem “sem escusadas demoras” (ibidem). E, 
caso tais pessoas não existissem, roga que “deixem que outros portu-
gueses, castiçamente portugueses, tomem em suas mãos, com a honra-
da firmeza, a preservação dos mais altos interesses nacionais” (ibidem). 
E retifica que essessão os que deveriamagir e não ele, justificando-se 
com “evidentemente que já tenho anos demais para me abalançar a 
essas andanças” (ibidem).

Os autores parecem concordar em grande parte sobre as questões 
que levantam em relação à ONU; no entanto, para Franco Nogueira, 
todo o cenário exposto representava “uma conclusão” (NOGUEIRA, 
1962, p. 173) a “impossibilidade do diálogo. Neste particular, Portu-
gal e a Assembleia não falam a mesma linguagem, e os pressupostos 
político-sociológicos de que partimos não são entendidos, nem reco-
nhecidos, nem acolhidos pelo idearium das Nações Unidas” (ibidem). 
Talvez com base nisso, que Cunha Leal convide Franco Nogueira a 
sair “do seu antipático negativismo” (LEAL, 1962, p. 242), instando-o 
a ler “o discurso proferido na Assembleia Geral em 31 de Janeiro de 
1962 pelo [delegado norte-americano] Sr. Adlai Stevenson” (ibidem), 
que ele mesmo havia transcrito em páginas anteriores de Coisas do 
Tempo Presente: A Pátria em Perigo (1962), retomando a necessidade de 
que os portugueses aderissem àproposta de autodeterminação, com 
base em “1) que a autodeterminação não se deve revestir de caráter 
de instantaneidade; 2) que a autodeterminação não significa indepen-
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dência forçada, no que está de acordo com o Relatório dos Seis” (ibi-
dem, p. 243). Para Cunha Leal contar com a colaboração dos Estados 
Unidos era importante, uma vez que eles estavam percebendo que “as 
independências prematuras complicavam a vida internacional” (ibi-
dem)poisserviamaos “interesses soviéticos” (ibidem). Comoaliados, os 
Estados Unidos serviriam como um “para-raios” (ibidem) para toda a 
situação, desde que Portugal utilizasse o “princípio de autodeterminação” 
(ibidem).

Considerações finais

Cunha Leal assumiu-se como um defensor da autodetermina-
ção negociada ou oportuna, uma posição que já vinha demonstrando 
há cerca de uma década. Nos quatro livros da coleçãoCoisas do Tempo 
Presente —publicações do próprio autor entre os anos de 1961 a 1963. 
Apresentou justificativas para a continuidade da colonização, reafir-
mando o caráter da colonização portuguesa, tido por ele como uma 
ação civilizadora, distinguindo civilizações por categorias com base em 
valores culturais e religiosos, colocando os povos africanos em um es-
tado de selvajaria que necessitaria da ajuda do colonizador para de lá 
tirá-los. Afinal, o que poderia alimentar mais a ideia de ação civiliza-
dora, do que ideais racistas que alimentassem a desigualdade, colocan-
doas populações africanas em posição de inferioridade? Se não eram-
civilizados e viviam em estado de selvajaria, a presença portuguesa se 
tornaria necessária. Com isso, o próprio governo viria a propagar a 
ideia que os povos colonizados seriam inferiores, ideia difundida com 
naturalidade e aceite pelos colonizadores.

Escrevendo em resposta direta ou indiretamente com outros 
autores, Cunha Leal escreveu respondendo às ideias de Franco No-
gueira. Em sua escrita, diversos momentos apresentou suas queixas e 
discordâncias das posturas tomadas pela Organização das Nações Uni-
das, mas ao final de suas argumentações sempre acabava por defender 
a necessidade de se confiar na ONU. No entendimento do autor, o 
isolamento que Portugal vinha sofrendo pelo afastamento de outros 
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países prejudicava a nação, e mediante a possibilidade de perda de 
suas colônias, demonstrou preocupação com a economia portuguesa. 
Entre as críticas de Cunha Leal à ONU estaria: as brechas que eram 
deixadas no texto da Carta da organização bem como no artigo 73º 
– que tanto para Cunha Leal quanto para Franco Nogueira – privile-
giavam a tomada de decisão em favor de alguns países; a forma como 
os delegados portugueses faziam a defesa de Portugal nas Assembleias 
da Organização, utilizando-se sempre da mesma argumentação super-
ficial; a conjuntura que levava ao constante de votações contrárias à 
situação de Portugal.

Cunha Leal demonstrava em seus escritos preocupações com a 
colonização, defendia mudanças em ações, mas não o seu fim. Assim 
como se posicionou diversas vezes me suas obras contra o governo 
salazarista sem nunca chegar a romper totalmente com ele. 
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Francisco Martins Rodrigues e a 
Revolução Portuguesa de 1974
Márcio Cruzeiro1

Introdução

“O que resta do Abril? Muito pouco, quase nada” (RODRI-
GUES, 1999, p. 8). Vinte e quatro anos após o Abril dos Cravos, Fran-
cisco Martins Rodrigues lança uma pergunta (já respondida na sua 
consciência de revolucionário “traído”) que o próprio desenrolar dos 
acontecimentos de 1974-1976 parecia delinear como indelével e cuja 
resposta seria confirmada pela História. A Revolução Portuguesa foi, 
de fato, tratada por Clio como um “processo efêmero”, segundo pa-
lavras de Kenneth Maxwell (2006, p. 19). Ao contrário, por exemplo, 
das revoluções inglesa, francesa e russa, cuja impressão quase mística 
persiste a povoar o imaginário histórico do Ocidente, o Abril parece 
ter quedado num quase completo olvido, não obstante sua importân-
cia como último movimento de matriz ideológica socialista, ocorrido 
na Europa no século XX. 

1 Graduado em História pela Universidade Federal de Goiás. Escritor premiado no Brasil 
e em Portugal. Tem dois livros publicados. E-mail: maxcruzeiro@hotmail.com.
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E qual seria, afinal de contas, a diferença de status entre aque-
les processos e o português? Para Maxwell (2006), o limite entre o 
esquecimento e a lembrança histórica pode ser pensado a partir do 
status de vencedor ou derrotado que coroou os citados movimentos. 
Os casos inglês, francês e russo, não obstante o retorno ao estado de 
coisas que os fez eclodir, no longo dos desdobramentos futuros, foram 
impressos na memória ocidental como vencedores. O Abril português, 
ao contrário, dada a celeridade com que as forças da ordem reagiram 
para dispor novamente as coisas nos seus lugares devidos, ao corre-
to e esperado modo democrático-burguês, é tratado como derrotado, 
destinado, portanto, ao limbo da História. Fernando Rosas (2004b), 
por sua vez, entende que não se pode predicar a natureza de um mo-
vimento social do seu desfecho, mas do que produziu em significado e 
da marca que imprimiu no decurso histórico da sociedade que o pro-
tagonizou.2 Ambos insistem na necessidade de se tratar o Abril com 
grande profundidade histórica, dada a sua importância ideológica, 
política e social, pouco explorada e muitas vezes deturpada.

Ao tentar, minimamente, tirar os ferros da memória histórica, no 
que toca ao Abril português, não pretendemos realizar um trabalho 
de resgate memorial, senão de compreensão de pequenos contornos 
do processo, mais especificamente da atuação das esquerdas naquele 
promissor jardim dos Cravos, com o objetivo de colaborar para novas 
reflexões, dentro do quadro atual de subalternização dos discursos 

2 “Historicamente, as grandes revoluções não são, nunca foram, cerebrais operações de 
estado-maior claramente delineadas na sua direção principal, etapas, planejamento etc. [...] 
Sendo explosões que resultam de condicionalismos e factores historicamente acumulados, as 
revoluções não deixam de constituir processos estruturalmente espontâneos no seu eclodir, 
nas suas dinâmicas. Mas que demonstram uma misteriosa inteligência, uma dupla e quase 
certeira intuição difusa: a intuição do momento (a compreensão da correlação de forças: 
«nós podemos vencer e eles não têm força para nos derrotar») e a intuição da força própria 
(a consciência da gente simples, dos mais fracos, do mundo do trabalho, de que, naquele 
momento, é possível mudar o mundo com as suas mãos, que o futuro está ao seu alcance, 
que vale a pena intervir, que tudo é possível). Foi isto que foi a Revolução portuguesa de 
1974/75. Sendo certo que não faz sentido avaliar a natureza historicamente revolucionária de 
um movimento pelo seu desfecho, circunstância em que só haveria revolução vitoriosa [...]” 
(ROSAS,  2004b, p. 137). “A Revolução dava lugar à institucionalização da democracia, uma 
democracia que tenderia a ser-lhe pouco fiel, mas deixava-lhe marcas genéticas essenciais e 
duradouras” (ROSAS: 2004b, p. 154).
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das esquerdas radicais, que o consenso neoliberal tem envidado esfor-
ços para caracterizar como epitáfios do socialismo e não como projetos 
merecedores de apreciação pelas classes trabalhadoras.

Para tanto, queremos fazer ouvir Francisco Martins Rodrigues, 
intelectual e militante marxista-leninista maoísta português, espec-
tador privilegiado do Abril e crítico contumaz da “inabilidade” das 
esquerdas portuguesas, seja por indisposição a uma luta verdadeira-
mente revolucionária, seja por imaturidade diante da imagem avassa-
ladora da própria Revolução. 

Em primeiro lugar, é necessário compreender o ambiente e o 
contexto da Revolução portuguesa de 1974-1975, a partir dos últimos 
anos da ditadura fascista ¬ conhecida também como salazarismo ¬, 
implantada em 1926 e que, após o impedimento de Antônio Salazar,3 
em 1968, passou a ser capitaneada por um dos seus lugares-tenentes 
mais importantes: o jurista e professor Marcelo Caetano. Com a mis-
são de adaptar o regime perante as inúmeras contradições que o aço-
davam, Caetano deixa entrever uma fresta liberalizante, mas não con-
segue manter a rota proposta, pois os graves problemas internos, de 
ordem econômica, social e política, aliaram-se ao nó górdio da guerra 
colonial em África,4 o que acabou por precipitar a “segunda morte” de 
Salazar. Em Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, compos-
to por oficiais intermédios, disparou o golpe que derrubou Caetano 
e possibilitou uma verdadeira convulsão popular. Os dezenove meses 
que se seguiram até o desfecho da Revolução em novembro de 1975,5 
foram marcados pelo embate entre: os movimentos populares de van-

3 Antônio Salazar assumiu o poder em 1932 e só foi sucedido em fins de 1968, quando um 
acidente na sua espreguiçadeira o deixa em coma irreversível até a morte.
4 As Guerras nas colônias portuguesas em África eclodem em 1961 e agravam-se no longo 
da década, especialmente em Guiné Bissau (a primeira a declarar independência em 1973) 
e Angola e Moçambique. A grande maioria dos militares portugueses se posicionou contra 
os conflitos, pois consideravam-nos insolúveis pela via bélica, o que de fato aconteceu. As 
Guerras Coloniais acabaram por abrir uma fissura abissal na política portuguesa para a qual 
caminharia, quase sereno, o governo de Marcelo Caetano. 
5 A Revolução se inicia, em 25 de Abril de 1974, com um golpe militar de esquerda e termina, 
em 25 de novembro de 1975, com um golpe militar de direita.
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guarda que lutavam pela via radical do socialismo, cuja expressão 
política mais visceral se dava a partir dos grupos da extrema esquer-
da, onde militava Francisco Martins Rodrigues; algumas correntes da 
esquerda moderada que propugnavam uma transição do fascismo à 
“democracia” socialista, sem traumas e grandes abalos, e tinham como 
âncora mais expressiva o Partido Comunista Português (PCP), com o 
qual Rodrigues rompera em 1963 e cujo líder era Álvaro Cunhal; e 
os conservadores de centro e direita, que desejavam estancar imedia-
tamente o processo e reorganizar o Estado com base nos interesses 
do grande capital e do imperialismo e materializavam seus anseios na 
social- democracia oportunista do Partido Socialista (PS), de Mário So-
ares, e no Partido Popular Democrático (PPD), de Sá Carneiro. Estes, 
enfim, os vencedores.

É nesse contexto que se desenrola a trajetória de Francisco Mar-
tins Rodrigues, que também ficou conhecido na época da militância 
no PCP como “Camarada Campos”, devotada à construção, a partir 
dos anos 1960,6 de um projeto revolucionário, tomando como eixo 
medular a fundação de um Partido Comunista, teoricamente cons-
tituído sobre o marxismo-leninismo e o maoísmo, com o objetivo de 
promover uma Revolução democrática-popular, por meio da luta ar-
mada. Nessa época produz duras críticas ao PCP, por julgá-lo oportu-
nista e degenerar a teoria revolucionária marxista-leninista.7 

O pêndulo de Caetano: salazarismo ao rés de suas contradições
 
À iminência da morte de Salazar, após um acidente que o dei-

xou, mergulhado em um coma sem volta, é alçado ao cargo de primei-

6 Nossa principal fonte desse período é o jornal Revolução Popular  – órgão do Comitê 
Marxista-Leninista Português (CMLP), fundado por Rodrigues em 1964, após sua ruptura 
com o PCP –, que foi editado durante os de 1964-1965. 
7 O PCP, desde o final dos anos 1950, passa a defender a revolução socialista pela via pacífica 
e pela união entre o proletariado e a pequena-burguesia. Para Álvaro Cunhal, seu principal 
líder desde 1961, o modelo a ser perseguido era o de uma revolução democrática nacional, 
isto é, uma união de todos os democratas e patriotas portugueses contra o fascismo. 
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ro-ministro (presidente do Conselho de Ministros), em setembro de 
1968, Marcelo Caetano, um professor e antigo protegido de Salazar, 
cujo perfil ideológico era o de um reformista e convicto legalista. Cien-
te da situação limite em que se encontrava o regime, em função do 
enorme feixe de problemas estruturais, decorrentes de anos de estag-
nação econômica e autoritarismo, Caetano propõe adaptá-lo aos no-
vos tempos e desafios por intermédio de um “programa de abertura 
e descompressão, com laivos tecnocráticos e desenvolvimentistas” que 
não pretendia ser um “puro e simples continuísmo pós-salazarista”, 
segundo Fernando Rosas (2004a, p. 11-12).

Remodelar o sistema não seria, contudo, uma tarefa fácil, pois 
uma das principais bases de apoio do regime, a burguesia agrária, 
constituída por oligarquias associadas à Igreja Católica, experimen-
tava franco declínio econômico no início da década de 1960, quando 
entrava em cena uma burguesia nacional industrial, associada ao capi-
tal estrangeiro, que passava a investir no país graças, principalmente, 
a uma classe trabalhadora sob controle, que amargava a inércia de 
sindicatos tutelados pelo governo e baixos salários. Segundo Kenneth 
Maxwell (2006, p. 49), “em 1970 os salários em Portugal eram sete 
vezes mais baixos que na Suécia e cinco vezes menores que na Grã-
-Bretanha”.

Nesse contexto, não serão os trabalhadores a encetar a crise do 
regime, mas o embate entre o “novo” capital monopolista financeiro 
e as camadas participantes do bloco no poder, em franca decadência. 
Nesse sentido, Marcelo Caetano foi o “homem do capital financeiro”, 
segundo Ramiro da Costa (1979, p. 190), pois foi o Marcelismo, com 
efeito, que possibilitou uma extraordinária concentração e centraliza-
ção de capitais.

A abertura ao capital estrangeiro, ao qual Salazar resistiu du-
rante anos, chegando a dizer que preferia um Portugal pobre, mas 
independente, reflete também um dos nós górdios da crise em que o 
regime penetra: a guerra colonial, iniciada em 1961. Para fazer frente 
às necessidades intermináveis de recursos destinados a manter uma 
enorme máquina bélica em África, o regime passou a contar com a en-
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trada de capitais, que logravam suplantar o atraso econômico marca 
indelével do Estado Novo. 

Em paralelo a esse ponto de tensão, nascente no seio da cin-
dida classe dominante, o exacerbado crescimento do grande capital 
industrial, rapidamente convertido em capital monopolista, implicou 
outro choque de opostos: a perda da capacidade mediadora do regi-
me. Pródigo em um permanente e denodado esforço fascista, para 
manter como eixo medular o corporativismo, pautado na manutenção 
do consenso, e de uma certa distância entre as classes potencialmente 
conflitantes, o salazarismo se viu eivado de paroxismos, que ceifaram 
celeremente sua capacidade de congregar a(s) burguesia(s) e as classes 
trabalhadoras, dentro do sistema eclodido em 1926 e projetado para 
ser universalizante, tendo à frente, entre 1932 e 1968, Salazar. Mas 
Marcelo Caetano não era Antônio Salazar. 

A proposta reformista, o eufemismo político de Caetano de pro-
mover a transformação do Estado Novo em Estado Social, naufragou 
rapidamente e, na passagem dos anos 1960 para os 1970, as tensões 
atingem seu ápice, obrigando o autoritarismo fascista a reabrir o seu 
baú de preciosidades repressivas, direcionando-as particularmente 
contra as classes trabalhadoras.

As pressões internas e a guerra colonial: o começo do fim

De setembro de 1968 a abril de 1974, Marcelo Caetano tentou 
remodelar, aperfeiçoando-a, a ditadura corporativista implantada por 
Salazar. Quis convencer os liberais de suas intenções pseudodemocra-
tizantes e propôs uma plataforma reformista que contemplava cinco 
pontos fulcrais: abertura política e sindical; melhoria das condições de 
vida depauperadas; fomento à educação; desenvolvimento econômico 
e industrial; e o fim da guerra colonial, para a qual deveria ser busca-
da uma solução política.

A essa altura, a temer uma explosão de desordem social pelas 
frestas por ele abertas, Caetano recrudesce o autoritarismo repressi-
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vo. Avaliação enviesada a julgar, especialmente, por uma oposição da 
esquerda tradicional pouco ou nada recalcitrante, e pela incapacidade 
política dos grupos da esquerda radical de reunir condições mínimas 
para promover qualquer tipo de insurgência que configurasse perigo 
ao regime.

No entanto, o receio de um levante generalizado “obrigou” Cae-
tano a retroceder no seu processo pseudoliberalizante, incensado pelo 
PCP e pela social-democracia, que viam no reformismo a possibilidade 
de consubstanciar o exercício da vida política. 

A partir de 1970, a ditadura recrudesce o autoritarismo e o fas-
cismo revigora suas pulsões, intensificando a repressão e as torturas. 
A aliança entre Caetano e o capital financeiro demonstra sua completa 
incapacidade de gerir o Estado português, combalido pelas contradi-
ções impostas pela longa ditadura, sem ser pela via da força. 

A tibieza política de Caetano é, então, desafiada pelo maior pro-
blema que se afigura desde o início dos anos 1960 e que ele próprio 
faz agudizar: a guerra colonial. O colonialismo, alimentado pelo brutal 
calor de uma guerra interminável, com efeito passa a ser a matriz ide-
ológica a preencher o vazio deixado pela implosão do élan corporativo 
que sustinha e legitimava a ditadura. Daí tornar-se tão caro a Caetano. 
Segundo Santos (1998, p. 25) “[...] o colonialismo transformou-se gra-
dualmente na quinta-essência do regime, a verdadeira base material 
da sua reprodução ideológica”. Apesar das forças armadas avaliarem 
o conflito como uma causa impossível, Caetano negava-se a promover 
qualquer espécie de acordo com os rebelados e impunha continuar a 
beligerância a um custo que Portugal finalmente não poderia pagar. 
Ao seu lado somente parte da burguesia colonialista com pretensões 
espoliativas sobre a África, além da omissão da oposição liberal que, 
assim como Caetano, parecia crer em uma solução “política” para o 
confronto, com a capitulação dos rebeldes, a partir da concessão de 
uma autonomia progressiva aos territórios do ultramar.

Todo esse processo, extremamente penoso, acabou por promo-
ver a politização das forças armadas. E foram elas que efetivamente 
terminaram com a ilusão de Caetano. 
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O estopim da bomba que detonaria o fascismo português foi a 
publicação, em fevereiro de 1974, do livro Portugal e o futuro, de auto-
ria de um dos mais prestigiados generais da campanha colonial, An-
tonio Spínola, ex-governador da Guiné, que ocupava, na ocasião, o 
segundo posto na hierarquia militar, o de comandante-chefe daquela 
colônia. O livro, endossado pelo superior de Spínola, general Costa 
Gomes, Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEM-
GFA), expõe as entranhas do regime e sua impotência diante de uma 
guerra perdida, já denunciada como tal ao poder central pelo próprio 
autor, em 1968. 

Spínola desencadeou um verdadeiro movimento tectônico no 
âmago do regime, pois o sucesso de seu livro acirrou os receios da 
extrema direita fascista de que tamanha afronta ao sistema pudesse 
colocar o rei a nu. Caetano, com efeito, nunca conseguira convencer 
muitos de seus pares fascistas, indômitos e fiéis seguidores do velho 
ditador morto, de sua vocação salazarista. Para muitos, ele tinha uma 
velada e perigosa verve liberal. 

Portugal e o futuro potencializou o processo de politização das 
forças armadas que se materializou a partir do descontentamento, em 
especial, nos escalões intermediários, dos médios oficiais, e foi tornan-
do-se insustentável em decorrência de razões como salários e sistema 
de promoções, além, é claro, de um interminável, doloroso e “inven-
cível” conflito. Em diâmetro oposto ao eixo ocupado pela maioria dos 
quadros de alta patente, posteriormente nomeados “Brigada do Reu-
mático”, as fileiras médias organizavam, sob o véu da miopia de Caeta-
no, o Movimento dos Capitães, mais tarde convertido em Movimento 
das Forças Armadas (MFA), que em seguida incorporaria oficiais de 
alta patente. “A Revolução veio da esquerda. Após 50 anos de ditadura 
de direita de onde mais poderia ter vindo?”, disparou um oficial em 
abril de 1974 (MAXWELL, 2006, p. 64). 

Caetano mostrou-se incapaz de perceber a real situação do mo-
vimento insurrecional nas forças armadas, pois era excessivamente 
cauteloso, legalista e indeciso e nutria uma inabalável crença na so-
lidez do regime. Mais preocupado com a extrema direita, a agitação 
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trabalhista e a situação econômica, não foi capaz de avaliar correta-
mente a sublevação em curso. No final de 1973 adotou medidas para 
acalmar os oficiais, como aumento de soldos e a revisão do plano de 
carreira, porém o MFA já estava comprometido a derrubar o regime.

A situação econômica era grave, como o mostrava a maior in-
flação da Europa – 30% no início de 1974 – e recrudescia o grau de 
insatisfação popular, diante da crise geral e do retrocesso das medidas 
liberalizantes disparadas por Caetano em 1968, a “‘primavera’ de Lis-
boa, experimento que um socialista português chamou de ‘fascismo 
de rosto humano’” (MAXWELL, 2006, p. 68).  Depois de quase cinco 
décadas sob o peso do mais temível autoritarismo fascista, a esmaga-
dora maioria dos portugueses não desejava reviver Salazar, ao contrá-
rio, o espectro fugaz de liberdade que o reformismo marcelista logrou 
proporcionar, fomentava o anseio por uma ruptura efetiva com o atá-
vico regime.

Revolução e contrarrevolução em Portugal (1974-1976): Golpe 
e explosão revolucionária em dezenove meses de Primavera

O MFA articulava-se para deflagrar o golpe em 22 de abril e o 
comitê político terminava de lapidar o programa do movimento, que 
propunha duas fases: uma imediata e outra de curto prazo. Na pri-
meira ocorreriam, como medidas mais importantes: a destituição do 
governo; a dissolução da Polícia Internacional e de Defesa do Estado 
(PIDE) e da Legião Portuguesa, a milícia fascista criada por Salazar; 
anistia para os presos políticos; abolição da censura; e a reorganização 
das forças armadas. No curto prazo, por sua vez, propugnava-se a 
implantação de um governo civil provisório, composto por organiza-
ções políticas e indivíduos que esgrimiam contra o sistema. A cargo do 
governo provisório ficariam ações como: eleições livres por sufrágio 
universal; uma nova constituição que garantisse as liberdades indivi-
duais e políticas; luta contra a inflação; e defesa dos interesses das clas-
ses trabalhadoras. Para a questão colonial propunha-se uma solução 
política e não militar.Embora a reorganização política e administrati-
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va do Estado, após a deflagração do Abril, tenha sido implementada 
por meio de “critérios eivados de oportunismo e sectarismo”, segundo 
Santos (1998, p. 27), o golpe abrira, de forma inexorável, uma fenda 
nas comportas que contiveram tão longamente as massas, sob a terrí-
fica calmaria determinada pelo fascismo. Romperam-se, pois, imedia-
tamente e liberaram o que 

[...] foi sem dúvida o movimento social mais amplo e profundo da his-
tória européia do pós guerra, com uma composição de classe complexa 
em que dominaram o operariado urbano, a pequena burguesia assala-
riada e o operariado rural do Alentejo. [...] Foi este movimento social 
que impediu que a crise de hegemonia iniciada em 1969 se resolvesse 
definitivamente a favor da burguesia industrial-financeira. (SANTOS, 
1998, p. 27-28)

A tese de Santos (1998) de uma Revolução desconexa, em seus 
genes e desdobramentos, com os anseios verdadeiramente populares, 
baseados na organicidade relacional entre as forças que a impulsio-
naram e a sociedade civil, também perpassa a análise de Maria Inácia 
Rezola (2004, p. 365), para quem o Programa do MFA “não obedeceu 
a quaisquer compromissos prévios com as forças partidárias civis”, de 
sorte a conferir ao 25 de Abril “um caráter original”. A não ser por 
uma certa recalcitrância da polícia secreta, que provocou as únicas 
quatro mortes no 25 de abril, e as últimas que a PIDE promoveria, o 
golpe não encontrou resistência significativa. O próprio Marcelo Ca-
etano, encurralado no quartel do Carmo, em Lisboa, parecia apenas 
confirmar, resignado, uma semiconsciência do desdobramento dos fa-
tos, que veladamente lhe assombrava desde a publicação de Portugal 
e o futuro. No dia seguinte seria enviado para um exílio provisório na 
Ilha da Madeira. Spínola, a quem Caetano exigira se render, assu-
miria a presidência da Junta de Salvação Nacional (JSN), e depois a 
presidência de República, estabelecendo o I Governo Provisório (em-
possado em 16 de maio de 1974), do qual o primeiro-ministro seria o 
professor Palma Carlos. 

Francisco Martins Rodrigues, com o objetivo de restaurar parte 
da verdade encoberta pelo silenciamento das vozes do movimento po-
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pular, após a derrota da Revolução, que se dará em 25 de novembro 
de 1975, em benefício da ordem burguesa e social-democrata, editou 
em 1994 uma coletânea de depoimentos e testemunhos que procurou 
abarcar o mais amplo espectro ideológico presente no seio das massas, 
cujas vozes são capazes de dar conta da grandiosidade do Abril no 
tocante à sua receptividade pelas classes trabalhadoras. É essa gran-
diloquência libertadora que expressa, por exemplo, o pintor da cons-
trução civil, Rogério Dias de Sousa, quando descreve seu primeiro 
contato com o Abril:

A primeira imagem que tenho do 25 de abril é um bocado caricata. 
Vinha eu a descer a Rua da Fábrica e deparo com dois polícias a correr. 
A primeira reacção foi tentar ver quem é que fugia à frente deles, que 
era o costume. Mas não havia ninguém: eram eles que fugiam! Percebi 
tudo quando, chegando à praça, deparo com uma multidão enorme, 
uma coisa incrível, toda a gente excitadíssima a falar de política. 
Parecia um sonho. Foi assim que tomei conhecimento do 25 de Abril. 
(RODRIGUES, 1994, p. 11).

 Nos meses que se seguiram ao Abril, o movimento popular lu-
tou para garantir as lutas revolucionárias por meio das Comissões de 
Trabalhadores que se revelaram condutores da resistência contra a re-
pressão burguesa, evidenciada com a tentativa de contrapor parte das 
forças armadas ao crescente movimento popular. No interior deste, 
contudo, cresciam uma resistência orgânica e mesmo o apoio natural 
ao MFA, que as massas manifestaram no 25 de Abril, condicionava-se, 
doravante, a que o Movimento assumisse uma posição clara em favor 
das classes oprimidas e contra os opressores e exploradores. 

O general Spínola, com o intuito de refrear os ânimos do MFA e 
conduzir a transição dentro da maior tranquilidade possível, convidou 
para compor o governo provisório o PPD e o PCP, pois tencionava 
criar uma coalizão de centro e, ao mesmo tempo, conseguir o abran-
damento das ações radicais do movimento operário, por meio do PCP, 
ao qual oferecera o Ministério do Trabalho, além de conceder a Álvaro 
Cunhal um cargo no gabinete do governo como ministro sem pasta. A 
admissão de comunistas no poder custaria caro a Spínola, pois o cará-
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ter moderado, modernizador em bases burguesas e reformistas, que 
ele tentara imprimir ao governo provisório, foi desconsiderado pelo 
Ocidente, ao qual pesou sobremaneira o medo do comunismo, o que 
gerou reações contundentes e exageradas dos aliados de Portugal na 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), principalmente 
dos EUA, que se afastaram paulatinamente após o golpe de Abril. Ni-
xon determinou, inclusive, que a transmissão dos segredos da OTAN 
fosse imediatamente suspensa para Portugal (MAXWELL, 2006).

Em junho de 1974 uma crise entre o Governo Provisório e o 
MFA funcionaria como uma guinada à esquerda do processo revo-
lucionário. A partir de divergências entre Spínola e o MFA sobre o 
destino das colônias, instalou-se cisma profundo que acarretaria, ao fi-
nal de setembro, a substituição de Spínola pelo general Costa Gomes, 
conhecido por sua elevada flexibilidade política. Enquanto Spínola 
lutava para criar uma federação lusófona com as colônias africanas, o 
MFA já iniciara o processo de descolonização, conforme postulava o 
programa do Movimento. 

A deflagração da crise provocou a renúncia do primeiro-minis-
tro, que foi substituído pelo coronel pró-comunista Vasco Gonçalves 
(posse do II Governo Provisório em 18 de julho de 1974). Ao mesmo 
tempo o MFA reforçou a garantia de sua autoridade e supremacia 
ao criar, em oito de julho, o Comando Operacional do Continente 
(COPCON), cujo comandante seria o mesmo da guarnição militar de 
Lisboa, Otelo Saraiva de Carvalho. Em setembro, a crise se aprofun-
da, pois Spínola tentou capitalizar o apoio das oligarquias e da classe 
empresarial tradicional, mas foi obstaculizado pela movimentação re-
alizada em conjunto pelo MFA, comunistas e socialistas, que provocou 
um cerco a Lisboa, em 28 de setembro, impedindo a chegada do apoio 
que o presidente esperava. 

Diante da insustentabilidade de sua posição Spínola acabou por 
renunciar em 30 de setembro (posse do III Governo Provisório, ainda 
sob a chefia de Vasco Gonçalves). A crise de setembro terminou por 
precipitar o processo de independência das colônias africanas, além 
de redirecionar o curso da Revolução,
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Importa salientar, sobretudo, que após o corte realizado em se-
tembro, todas as lutas e manifestações passaram, efetivamente, a trans-
correr sob o comando das classes trabalhadoras, o que leva a burguesia 
a tentar uma nova incursão contrarrevolucionária em 11 de março de 
1975. Mais uma vez à frente estava o general Spínola, que comandou 
um ataque armado ao esquerdista Regimento de Artilharia Ligeira de 
Lisboa (RALIS). A ação rápida e precisa do COPCON e a mobilização 
de civis que permaneciam atentos aos movimentos contra insurgen-
tes fizeram malograr a tentativa de golpe. Inúmeros militares foram 
presos – Spínola conseguiu fugir para a Espanha –, o que fez com que 
o número de presos políticos, após o março de 1975, fosse maior do 
que o existente nos estertores do marcelismo. Essa nova vitória do mo-
vimento popular possibilita conquistas tais como as nacionalizações, 
a Reforma Agrária e o efetivo controle operário sobre as unidades 
fabris. É o momento em que o PCP, pela primeira vez, abandona suas 
posições moderadas e se coloca à frente dos movimentos populares 
para a conquista de suas reivindicações. Para isso se apoiará em uma 
nova circunstância favorável, garantida pela “Aliança Povo-MFA”.

Após o fracasso das duas intentonas contrarrevolucionárias de 
direita, o poder iria concentrar-se nas mãos dos reformistas. Exemplo 
disso é a criação, em 12 de março de 1975, do Conselho da Revolução 
(CR) que absorveu os poderes da JSN e do Conselho de Estado, ambos 
dissolvidos. Era uma tentativa de proclamar a inexorabilidade do po-
der do MFA para garantia, conforme palavras do próprio movimento, 
“da consolidação do processo revolucionário que conduzirá a uma de-
mocracia verdadeiramente, política, econômica e social” (MAXWELL, 
2006, p. 158-159).

O programa reformista, consubstanciado sob o I Pacto MFA-
-Partidos [que garantirá a supremacia dos organismos militares nos 
próximos três anos], celebrado em 11 abril de 1975, e subscrito por 
PS, PPD, PCP, MDP (Movimento Democrático Português) e CDS, será 
a tônica do IV Governo Provisório (empossado em 26 de março de 
1975 e ainda sob a chefia de Vasco Gonçalves). Embora represente 
uma importante etapa nas conquistas da classe operária, demonstra o 
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seu limite que, de fato, resultará no fracasso da Revolução: a depen-
dência jamais rompida da burguesia portuguesa com o imperialismo.

Mesmo admitindo a tutela do MFA, os partidos conseguiram a 
manutenção das eleições para a Assembleia Constituinte, que foram 
realizadas conforme o cronograma inicial, em 25 de abril de 1975, 
quando a maioria dos eleitores votou pedindo mudanças que fossem 
alcançadas por vias “democráticas”. O MFA obstruíra a própria via re-
volucionária ao conceder a manutenção das eleições, que terminaram 
com a vitória dos moderados e revelaram uma base de sustentação da 
Revolução consideravelmente menor do que supunham seus próce-
res. Veio à tona ainda o papel mediador que o PS demonstrava ter, à 
vista de sua penetração de certa forma regular entre os conservadores 
do norte e os radicais baseados no Sul, como revelou a geografia dos 
votos.

Não obstante, o movimento popular buscava, desde a crise de 
setembro de 1974 e com redobrado esforço, impor suas conquistas 
por meio de uma ação independente e autogestionária, nas fábricas, 
nas periferias pobres das grandes cidades e nos grandes latifúndios 
que empregavam trabalhadores diaristas. 

A Reforma Agrária foi uma das grandes conquistas do movi-
mento popular e logrou ser institucionalizada somente após sua efe-
tiva implementação por intermédio das lutas no campo, embora a 
expropriação dos grandes latifúndios não tenha poupado os trabalha-
dores do desemprego e da fome, pois prevaleceu o modelo burguês 
de reforma. 

As nacionalizações também resultaram de forte pressão da van-
guarda revolucionária, embora não tenham tomado o caminho da so-
cialização, a não ser pela reconversão da mais-valia para os operários, 
mas mantendo praticamente intactas as relações de produção.

Sem um projeto independente, a estreita sujeição ao imperialis-
mo persiste, tanto no plano econômico quanto no plano político, até o 
ponto de o povo português ser exortado a saudar as tropas da OTAN, 
que desembarcaram em Lisboa, com simpatia e cravos. Segundo Ra-
miro da Costa (1979, p. 284), a luta anti-imperialista terá sido a maior 
das fraquezas do movimento popular e operário:
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Dos cinco componentes do movimento popular e operário, durante 
toda a situação revolucionária, o movimento anti-capitalista, o movi-
mento anti-fascista, o movimento anti-latifundiário, o movimento an-
ti-militarista e o movimento anti-imperialista, será esse precisamente 
o que revelará maiores fraquezas, o que permite a intensificação da 
chantagem e pressão imperialistas. 

Com efeito, somente a vanguarda revolucionária se posicionará 
efetivamente contra as provocações da OTAN, a descortinar mano-
bras insidiosas e prenunciativas de invasão, nos momentos de recru-
descimento dos paradoxos e paroxismos do processo revolucionário. 

O corolário das conquistas do movimento popular demons-
trar-se-ia a partir da constatação de que o controle operário sobre as 
unidades fabris não poderia mais ser desconsiderado, mesmo após a 
derrota da Revolução. As ações efetivas sobre a administração e fis-
calização das empresas, acabaram por se transformar em um apren-
dizado político incapaz de ser completamente eliminado da agenda 
pós-revolucionária pela burguesia que assumiria novamente as rédeas 
do poder.

Outro ponto que importa destacar como indubitável conquista 
foi a democratização das forças armadas, o que teria causado verda-
deiro terror à burguesia que iria colocar como uma das principais ta-
refas da pós-revolução reeducar os militares.

O contra-ataque da ordem: a “democracia” vence a Revolução

Entre março e novembro de 1975 os destinos da Revolução fo-
ram decididos em favor da burguesia e das forças da ordem. As causas 
para tanto podem ser detectadas em algumas frentes vitais, das quais 
podemos citar: as fraquezas do movimento operário; o estilhaçamento 
da aliança das esquerdas com o MFA; o agravamento da situação eco-
nômica de Portugal; os graves erros cometidos pelos comunistas; e a 
sublevação do campesinato conservador do norte, que se posicionou 
como resistência inquebrantável diante do projeto gestado no seio ins-
titucional da Revolução e centralizado em Lisboa.
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Ao fim e ao cabo, Mário Soares, do PS, seria o depositário do 
desfecho do Abril a favor da burguesia e contra a Revolução. O PS 
abandonaria o IV Governo Provisório em 11 de julho de 1975, no que 
seria seguido pelo PPD – juntos significavam 67% dos votos obtidos na 
eleição para a Assembleia Constituinte. O PS passou a fazer oposição 
e apoiar manifestações contra os comunistas que ainda restaram no V 
Governo Provisório (empossado em 8 de agosto de 1975 e ainda sob o 
comando de Vasco Gonçalves) e formou-se uma coalizão em torno da 
liderança de Mário Soares, cujo passado “democrático” o credenciava 
como articulador de um projeto que, a um só tempo, estancasse a Re-
volução de forma relativamente natural e implementasse as medidas 
que a burguesia necessitava para retornar o eixo da ordem ao seu 
prumo original, centrado no capitalismo imperialista. 

O PCP encontrava-se pela primeira vez, desde o 25 de Abril, 
como oposição dentro do Governo e vislumbrou como única saída a 
união com a esquerda radical. Mas Cunhal parecia desnorteado dian-
te das novas condições que se lhe abriam e, de uma posição moderada, 
institucional, que sempre fez questão de manter, passou a incitar seus 
correligionários a unirem-se à extrema esquerda, o que potencializou 
ainda mais a coalizão contra os comunistas. 

Nesse ínterim, o Ocidente não perdeu o fio da história e passou 
a apoiar o VI Governo Provisório (empossado em 19 de setembro de 
1975. Vasco Gonçalves é substituído por Pinheiro de Azevedo). Apoio 
que foi materializado em forma de um socorro financeiro na ordem 
de 272 milhões de dólares, liberados pelos Estados Unidos e Comuni-
dade Européia (CE) (MAXWELL, 2006). Além disso, a imprensa in-
ternacional divulgou que uma ajuda sistemática havia sido dada pela 
CIA ao PS desde junho de 1975, em cifras que poderiam ir de 2 a 
10 milhões de dólares. Soares também recebera ajuda dos social-de-
mocratas alemães. O Ocidente, inclusive os Estados Unidos, com o 
seccionamento das fileiras compositórias do comando da Revolução 
e, por assim dizer, com a proscrição do PCP da arena da luta política 
institucional, não titubeou em eleger Mário Soares como o homem da 
vez, tendo em vista que a extrema direita, representada pelo velho e 
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exilado general Spínola, sob a legenda do Movimento Democrático 
para a Libertação de Portugal (MDLP) e pelo Exército para Liberta-
ção Portuguesa (ELP), promovera ataques terroristas a bomba, o que 
terminou por deslegitimá-la aos olhos do Ocidente. 

Até o desfecho final, contudo, as classes trabalhadoras demons-
traram que não estavam dispostas a capitular e, em 13 de novembro 
cerca de cem mil trabalhadores da construção civil sitiaram o prédio 
do Parlamento em Lisboa, onde se reunia a Assembleia Constituinte e 
estavam membros do governo, incluindo o primeiro-ministro. O con-
flito foi mitigado, não sem longa negociação e com o atendimento das 
reivindicações, mas provou que o governo instalado não tinha força 
suficiente para realizar a saída limpa que a burguesia e o imperialismo 
esperavam dele. No entanto, a cautela demonstrada pelos militares 
não comunistas, liderados pelo presidente Costa Gomes, além de im-
pedir um possível banho de sangue, forneceu as condições necessárias 
para que em 25 de novembro o general anticomunista Ramalho Eanes, 
líder do Grupo dos Nove, liquidasse, num rápido confronto armado, 
e de forma cabal, a insurgência que se iniciou a partir de uma brigada 
de soldados radicais, que não respondiam a nenhum oficialato.   

A retomada da ordem começaria a se desenhar a partir do I 
Governo Constitucional, que atacava as conquistas do movimento po-
pular, com uma legislação que propunha a divisão da classe operária, 
retroagia a amplitude das conquistas democráticas e individuais e pro-
movia o recuo do estado de bem-estar social. A Assembleia Constituin-
te, que mesmo nos momentos de máxima crise não deixou de funcio-
nar, finalmente aprovaria a nova Constituição em 1976, da qual nascia 
um regime semipresidencialista com “aspectos de uma ‘democracia 
guiada’, com um forte verniz marxista”, segundo Maxwell (2006, p. 
219). O Conselho da Revolução fora mantido, bem como a indepen-
dência das forças armadas. O eixo da Constituição de 1976 sustentou-
-se sobre os dois pactos firmados em momentos cruciais do processo 
revolucionário entre o MFA e os partidos. O primeiro em 12 de abril 
de 1975, que possibilitou a ampliação dos poderes do MFA, mas per-
mitiu que a “lógica revolucionária da tomada do poder” fosse obstacu-
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lizada pela manutenção das eleições para a Assembleia Constituinte; 
e o segundo em 25 de fevereiro de 1976, que “revoga as disposições 
do primeiro, onde o poder civil reconhecera poderosas limitações ao 
seu exercício decorrentes do vanguardismo dos órgãos militares re-
volucionários” (ROSAS, 2004, p. 153). Em consequência, as decisões 
sobre as conquistas do Abril doravante seriam tomadas pela via legis-
lativa e parlamentar.  Os temas de ordem econômica, social e política 
estariam, pois, ao abrigo da Constituição, cujo matiz socialista desva-
necerá progressivamente, mas foi determinante para a retórica com 
que Portugal assumia o compromisso de transição para o socialismo. 
Foi instituído o sufrágio universal para eleição do presidente da Re-
pública, cargo primeiramente ocupado pelo general Eanes, a partir de 
junho de 1976.

O cerne da nova Constituição terá amalgamado em uma fren-
te original, tanto a resistência à extrema direita salazarista quanto o 
bloqueio refratário ao perigo do autoritarismo da extrema esquerda 
comunista. Esse viés “parcimonioso” e “equilibrado” consubstanciaria 
a notoriedade de Mário Soares, sustentado na sua histórica oposição a 
Salazar e ao extremismo comunista, embora o “verão quente” de 1975 
tenha sido marcado por uma permissividade inescrupulosa do PS, que 
se locupletou com o auxílio financeiro das forças imperialistas. Con-
firmando o recuo do processo revolucionário popular, mormente com 
uma espécie de encolhimento orgânico do PCP e do arrefecimento 
dos militares outrora radicais, o PS obteve 35% dos votos na primeira 
eleição parlamentar democrática de Portugal, tornando-se indispen-
sável em qualquer formação governamental. Seus líderes declinaram 
de quaisquer alianças, mesmo com o PPD de Sá Carneiro, e empossa-
ram Mário Soares como primeiro-ministro.

O destino da Revolução fora inexoravelmente traçado, porém 
não se trata de recorrer à implacabilidade da moira, mas de reconhe-
cer que as classes trabalhadoras não foram capazes de levar a cabo sua 
tarefa revolucionária e consubstanciar o Abril de 1974 em uma Revo-
lução genuinamente popular, capaz de libertá-las do jugo das classes 
dominantes. Faz-se necessário perscrutar, por conseguinte, as razões 
que estancaram as conquistas da vanguarda. 
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É nesse sentido que tentaremos buscar, por intermédio da voz 
“histórica” de Francisco Martins Rodrigues, elementos que permitam 
explicar ou mesmo ensejar novas perguntas sobre as (im)possibili-
dades que resultaram na derrota da Revolução Portuguesa de 1974, 
como Revolução verdadeiramente marxista e popular.

Francisco Martins Rodrigues: as sendas do revolucionário

Francisco Martins Rodrigues nasceu na cidade de Moura, região 
do Alentejo, em 1927, um ano após a instalação da ditadura portugue-
sa. Seu pai era oficial de baixo escalão do exército e sua mãe filha de 
pequenos proprietários de Moura. Quando tinha sete anos, a família 
foi obrigada a mudar-se para Lisboa, após o pai oposicionista ter sido 
expulso do exército. Em função das grandes dificuldades financeiras 
abandonou os estudos incompletos aos dezesseis anos e foi trabalhar 
em uma livraria, onde permaneceu por quatro anos. Em 1948, en-
trou para a Transportes Aéreos Portugueses (TAP) como aprendiz de      
mecânico.

Por essa época, quando contava vinte e um anos, começa sua 
militância política em uma organização chamada Movimento de Uni-
dade Democrática (MUD) Juvenil, que agia sob orientação do PCP. 
Segundo Rodrigues (2004), aos jovens da MUD cabia “promover agi-
tações, colar cartazes, espalhar propaganda, pedir a anistia de presos 
políticos”. A MUD Juvenil era a porta de entrada para o PCP, etapa 
necessária aos que desejavam ingressar nas fileiras do partido.

Rodrigues foi detido pela primeira vez em 1950 e permaneceu 
na prisão durante cerca de três meses, do total de doze anos que lhe 
custaram suas cinco prisões. Aconteceu em uma manifestação da MUD 
na Avenida da Liberdade, em Lisboa, contra a entrada de Portugal na 
OTAN, que acabara de ocorrer. Essa primeira prisão sedimentou suas 
convicções políticas, pois embora não tenha sido torturado, posto que 
a PIDE poupava os muito jovens, que poderiam ser “reeducados”, 
teve contato com outros militantes mais velhos submetidos à violência 
da tortura. Ao ser libertado, em janeiro de 1951, é demitido da TAP 



FRANCISCO MARTINS RODRIGUES E A REVOLUÇÃO PORTUGUESA DE 1974

--  147 --     

e arranja um emprego como mecânico em um frigorífico. No mesmo 
ano a MUD, reconhecendo-lhe o valor como militante, pois não falara 
nada durante a prisão, lhe confere maiores responsabilidades, além 
de um subsídio que lhe permitiu abandonar o trabalho no frigorífico 
e dedicar-se em tempo integral à militância. É também por essa época 
que se dá o ingresso no PCP.

Em 1952 (entre janeiro de março; e entre novembro e dezem-
bro) ocorrem mais duas prisões, ambas pelo mesmo motivo: panfleta-
gem. Rodrigues já revelava nessa época a verve que lhe renderia, no 
futuro próximo, a responsabilidade por influenciar intelectualmente 
inúmeras organizações de esquerda, por meio de sua produção teóri-
ca. Sobre 1952 ele afirma: “eu sempre fui um grande agitador. Fazer 
panfletos era minha responsabilidade” (RODRIGUES, 2004). João 
Madeira, apresenta uma indubitada confirmação dessa influência, ao 
afirmar que a identidade política das inúmeras organizações maoístas 
portuguesas, nascidas a partir de meados dos anos 1960 baseava-se 
“nos textos matriciais de Francisco Martins Rodrigues dos anos 63 e 
64” (MADEIRA, 2004, p. 100). Rodrigues aprofunda cada vez mais 
sua militância na MUD que, sob orientação do PCP, começa a criar 
organizações de trabalhadores, inclusive agricultores – no Alentejo, 
por exemplo, foram criados núcleos de assalariados agrícolas –, com o 
objetivo de transcender ao limite de movimento estudantil.

Em 1953 passa oito meses no Hospital do Rego para recuperar-
-se de uma tuberculose e em 30 de outubro de 1954 casa-se com Fer-
nanda Alves, que conhecera na militância da MUD. Imediatamente 
após o casamento partem para a clandestinidade.

Em março de 1957 ocorre a quarta prisão, quando é enviado 
presídio de Peniche – uma antiga fortaleza à beira-mar, entre Lisboa 
e Coimbra, que se tornou prisão política durante o salazarismo – e lá 
conhece os dirigentes do PCP, entre eles Álvaro Cunhal. É, segundo 
o próprio Rodrigues (2004, s.p.), o momento em que começa a nutrir 
insatisfação com o partido e colocar várias questões, pois “os proble-
mas não eram colocados em forma de conflito”. Em três de janeiro de 
1960, Rodrigues e mais nove presos, incluindo Cunhal, conseguem 
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fugir de Peniche, graças ao suborno de um agente da Guarda Repu-
blicana Nacional (GNR). Após a captura de Francisco Miguel, um dos 
foragidos, Cunhal escapa para a União Soviética e os demais são obri-
gados à mais rigorosa clandestinidade, cuja maior dificuldade para 
Rodrigues era ter sempre de tratar de assuntos conspirativos ou orga-
nizativos e conviver com a ausência de debate. Rodrigues permanece 
por cerca de um ano isolado em uma tipografia na freguesia de Carni-
de, em Lisboa. Em 1961 depois de ter ocupado posto no Comitê local 
lisboeta do PCP, e após a prisão simultânea de inúmeros dirigentes, é 
convocado para o Comitê Central e comporá a Comissão Executiva 
em 1962 e 1963. 

Durante os anos de 1960 e 1961, Rodrigues mantém correspon-
dência com o Comitê Central, expondo suas preocupações teóricas, 
especialmente sobre o viés do Partido que ele criticava, mais especi-
ficamente a ideia de uma inexorável aliança entre o proletariado e a 
burguesia republicana para se fazer a Revolução. Certamente eram 
enormes as dificuldades em Portugal de uma aliança ampliada das 
classes trabalhadores, entre operariado e campesinato, pois em todo 
o país os camponeses sofriam uma influência decisiva da Igreja e, em 
decorrência, transformaram-se em apoio do regime. Não obstante, 
Rodrigues acirrava suas críticas e acusava o partido de não ser leninis-
ta e não defender uma sublevação popular armada. 

Com o início da guerra colonial, em 1961, ele é incumbido de 
escrever um manifesto que foi vetado sob a acusação de ser demasiado 
vermelho, leninista, e de conclamar todas as classes populares a lutar 
contra o governo pelo fim da guerra. Seu desconforto dentro do par-
tido cresce, especialmente porque o manifesto é substituído por outro, 
escrito por Álvaro Cunhal. 

Rodrigues passou, então, a ter contato com os chineses através 
da Rádio de Pequim, o que lhe influenciou de maneira decisiva, em 
função do crescente conflito sino-soviético quanto aos destinos da Re-
volução. Concomitantemente, a dissensão com o Partido aumentava, 
pois o objetivo deste era o crescimento pela legalidade para promover 
uma passagem pacífica ao socialismo. O PCP, nesse momento, torna-
va-se cada vez mais alinhado com a matriz moscovita.
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Cientes de sua importância e com o objetivo de convencê-lo de 
que o projeto do partido era o mais correto, os dirigentes enviam-no 
à União Soviética, onde Cunhal permanecia desde a fuga de Peniche. 
Participa de inúmeras reuniões, viaja para conhecer a realidade socia-
lista, mas não se entrega à postura ideológica do partido. 

Em agosto de 1963 dá-se a máxima tensão entre Rodrigues e 
o PCP. Em uma reunião da Comissão Executiva do Partido, ocorrida 
em Moscou, ele apoia as posições chinesas, critica a postura moderada 
do partido, que posteriormente chamaria de “deturpação pacifista do 
Leninismo” (CARDINA, 2010, p. 53), em especial sua tibieza de não 
lutar para promover uma aliança com as classes camponesas e preferir 
um pacto com as classes médias, além de propugnar uma via pacífica 
para a Revolução. Na oportunidade chama Cunhal de oportunista, o 
que gera um acirramento generalizado dos ânimos. 

Da União Soviética foi enviado a Paris, onde participa de um en-
contro em que muitos militantes se apresentam discordantes do Parti-
do em relação à guerra colonial. Percebe também que a atmosfera da 
cidade já sofre uma certa influência maoísta e guevarista. Esse contato 
com outros militantes descontentes o motiva a abandonar o PCP, que 
de todo modo o expulsaria em dezembro de 1963, e a fundar o Comi-
tê Marxista Leninista Português (CMLP).

Em janeiro de 1964 foi formada a Frente de Ação Popular (FAP), 
destinada a promover a luta contra a guerra colonial, e em março 
surge o CMLP, que terá como órgão divulgador o jornal Revolução 
Popular. O primeiro número é publicado em outubro de 1964 e o edi-
torial deixa clara a inexorável ruptura ideológica com o PCP. Para Ro-
drigues, as condições objetivas criadas em Portugal [com as revoluções 
de libertação nas colônias, em 1961 e o movimento popular de 1961-
62], para a eclosão de um grande processo insurrecional, não foram 
capitalizadas, em virtude de “concepções oportunistas que dominam 
actualmente o movimento revolucionário português”. Para mudar 
essa realidade é necessário reconstruir “um verdadeiro partido comu-
nista português” (REVOLUÇÃO POPULAR [n.1, out. 1964] s.d., p. 
5-6).Em 1964 Rodrigues realiza visitas à Albânia e à China. Da China 
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colhe boas impressões, pois percebe haver uma organicidade entre 
a estrutura partidária e as massas, o que não foi possível identificar 
na Albânia. Em 1965 retorna a Portugal para organizar a pequena 
militância da FAP e do CMLP. Porém, após o assassinato, em dezem-
bro de 1965, de um agente infiltrado, que delatou um dos militantes 
do CMLP à PIDE, Rodrigues foi preso e, durante longas sessões da 
tortura do sono, pela qual o interrogado é impedido de dormir du-
rante dias, decifra nomes e assina confissões. É condenado a quinze 
anos de prisão e, posteriormente, a pena é aumentada para dezenove, 
pois se somaram ao crime comum, que foi o assassinato do delator, os 
crimes políticos de terrorismo e organização subversiva. Rodrigues e 
seus companheiros permaneceram presos por longos oito anos, até 
25 de abril de 1974. Durante a prisão ficou relativamente distante da 
militância, não somente pela ausência de informação do exterior, mas 
também pelo estigma que restou da delação, ainda que ocorrida sob 
terrível tortura.

Francisco Martins Rodrigues e outros militantes foram liberta-
dos pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) em 25 de abril. Anos 
depois declara qual foi o seu maior impacto ao sair da prisão em 1974: 
“O maior choque, quando saí para a rua no 25 de Abril, foi habituar-
-me a viver no meio de tanto barulho e tanta gente” (RODRIGUES, 
2008). 

À guisa de conclusão para este pequeno, porém essencial esboço 
biográfico de Rodrigues, resta dizer que ele se tornará, após a derrota 
da Revolução, um militante crítico e contumaz da condução do pro-
cesso revolucionário do Abril. Funda, em 1983, a revista Política Operá-
ria, para servir como agente de divulgação do comunismo, e em 1984 
cria a Organização Comunista Política Operária (OCPO). 

A marca política e intelectual do “Camarada Campos”, epíteto 
da militância no PCP, foi uma permanente radicalidade e profunda 
dedicação à causa da “Revolução democrática-popular”, princípios in-
fluenciadores de toda uma geração de esquerdistas portugueses, que 
se nutriram de suas formulações teóricas e de seu engajamento, vívido 
até a morte, ocorrida em 22 de abril de 2008. Contava, então, 80 anos.
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Construindo a Revolução: a palavra e o ato do revolucionário

Quando decidiu reeditar Revolução Popular, o órgão do CMLP, 
dez anos depois de seu aparecimento em 1964, Francisco Martins Ro-
drigues admite os muitos erros políticos cometidos pelo veículo, como 
a ausência “de propaganda sistemática da reconstrução do Partido” e 
a desconexão com o ideário das massas. Esses fatores teriam levado 
ao “florescimento do “ultra-esquerdismo”, extremamente danoso ao 
projeto de reconstrução do Partido (REVOLUÇÃO POPULAR, s.d., 
p. 3).

Muitos anos após a Revolução de Abril, Rodrigues retoma essa 
autocrítica ao revelar que não estava plenamente amadurecido politi-
camente quando foi preso, em janeiro de 1966, e, mesmo convicto da 
posição revisionista e oportunista do PCP, percebera posteriormente 
que os grupos M-L não possuíam uma estrutura político-ideológica 
com bases sólidas para levar a cabo um programa comunista autôno-
mo e revitalizado. Diz ele em 2004: 

No momento em que eu fui preso, eu não estava capacitado ideologica-
mente de ver que se tinha que dar um passo obrigatoriamente de reco-
nhecer que o regime da URSS, apesar da grandeza da revolução, ape-
sar de manter conflitos com o imperialismo, não tinha nada a ver com o 
socialismo. Em relação ao que é o socialismo, compreender o fenômeno 
da União Soviética, ser capaz de apoiar a revolução russa a cem por 
cento, mas reconhecer que a União Soviética não era socialista, não era 
possível. Aqui a UDP e o PCR formaram-se completamente com essa 
herança, “o grande camarada Staline”. Isso não é tudo, mas acho que 
isso foi fundamental. Toda a ideia do partido, como funciona o partido, 
a disciplina interna, a paranóia das facções. Havia um ambiente muito 
fechado no PCR porque não se discutiu se o partido do tempo de Stali-
ne era o mesmo do tempo de Lenine, se a vida do partido era igual. Só 
depois é que a gente quando saiu do PCR começou a discutir isso. Os 
grupos M-L vinham numa crítica de esquerda ao PCP por coisas que 
eram evidentes, mas não se pode dizer que tivessem toda uma estrutura 
ideológica, ter base para fazer um programa comunista completamente 
renovado, autônomo. Acho que não tínhamos. (RODRIGUES, 2004)

O nó de contradições exposto acima não reduz as possibilidades 
de investigar as reentrâncias do processo político do Abril, no que toca 
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à crítica veemente e radical de Rodrigues à atuação do PCP, que sob 
a liderança de Álvaro Cunhal alinhou-se com um projeto político-i-
deológico que traía (ou obstruía) a própria “natureza da Revolução” 
democrática-popular. 

Para Rodrigues o vislumbre de um comunismo autêntico depen-
dia: de uma inexorável união entre as classes trabalhadoras, mormen-
te entre proletariado e campesinato; do abandono do revisionismo e 
do oportunismo que provocava enfraquecimento das posições diante 
do imperialismo; do retorno às teses fundamentais do marxismo-leni-
nismo que estavam sendo solapadas por “grosseiras falsificações, como 
a ‘passagem pacífica ao socialismo’” (REVOLUÇÃO POPULAR [n. 1, 
out. 1964], s.d., p. 6).

Ao ser libertado pelo MFA, após uma grande pressão sobre o 
general Spínola, que não queria conceder indulto os condenados por 
“crimes de sangue”, Rodrigues havia perdido, em grande parte por 
sua própria autocrítica acerca das delações decorrentes da tortura que 
sofrera na prisão, sua ligação orgânica com a militância M-L. Poucos 
dias depois, em seguida a um faustoso primeiro de maio que assim 
descreveria: “mas aquele primeiro de Maio!” [...] “Era uma alegria! 
Havia gente em massa, bandeiras comunistas por todo o lado, apare-
ceram marxistas-leninistas que eu nem sabia que existiam” (RODRI-
GUES, 2004), juntou-se a um grupo denominado Comitê de Apoio à 
Reconstrução Partido Comunista (Marxista-Leninista) (CARP). Para 
abrir caminho ao projeto de reordenamento de todas as “facções” M-L 
e fundar um novo Partido, foi criada a Organização para Reconstru-
ção do Partido Comunista (ORPC), que aos poucos foi quebrando a 
recalcitrância de muitos camaradas “dogmatizados”. A ORPC lançou 
um boletim que rapidamente converteu-se no jornal Causa Operária.

No vórtice da ORPC encontravam-se representantes de inúme-
ros movimentos de vanguarda, que se embrenharam em buscar apoio 
de todas as frentes populares: ocupações, manifestações de massa etc. 
A discussão evoluiu no sentido de começar a quebrar a resistência de 
diversos grupos e militantes que mantinham posições sectárias. A cria-
ção de um novo Partido Comunista era o propósito maior da organi-
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zação e essa empreitada contou com a ajuda de um antigo militante 
e um dos principais dirigentes do Partido Comunista do Brasil (PC-
doB), chamado Diógenes Arruda (que na ocasião estava exilado em 
Portugal por causa da Ditadura militar brasileira), que encaminhou as 
medidas iniciais para a constituição do primeiro congresso do Parti-
do. Em dezembro de 1975 nasce o Partido Comunista Português Re-
construído (PCPR), ou simplesmente PCR. Antes do PCR, no entanto, 
em dezembro de 1974, foi fundada a União Democrática Portuguesa 
(UDP). Com o propósito de ser uma frente ampla, colaborou para 
abrir as discussões entre os grupos M-L. Um dos principais veículos 
de propaganda da UDP foi o jornal A Voz do Povo, que será editado 
no longo de toda a crise do processo revolucionário. Os principais 
eixos da organização eram: funcionar como um instrumento antifas-
cista e participar do julgamento dos pides. Na primeira grande greve 
ocorrida após o Abril, a dos Correios, Rodrigues afirma que a UDP 
teve papel fundamental na plenária que decidiu a paralisação. Nesse 
momento as divergências com o PCP potencializam-se, pois o Partido 
não era favorável às greves. Tendo conseguido capitalizar o apoio do 
movimento popular, a UDP continua crescendo e nas eleições para a 
Assembleia Constituinte, ocorridas em 25 de abril de 1975, consegue 
eleger um deputado, o que exponencia sua expressividade. Ao mesmo 
tempo, alia-se à ala mais esquerdista dos militares, a fim de compor 
uma frente de resistência contra um latente golpe da direita e fazer 
um contraponto ao PCP e aos demais partidos institucionais, princi-
palmente PS e PPD, que acabariam por aliar-se à direita golpista. 

Por mais que as forças contrarrevolucionárias se aglutinassem 
para pôr termo à Revolução popular, ela continuava a se desenhar 
pujante nas ruas, nas fábricas, nas ocupações, nas assembleias etc., e o 
“verão quente” foi marcado por “um certo revigoramento” das forças 
de vanguarda. Relata Rodrigues (1999, p. 23): 

Julho começou com um novo salto do PREC (Processo Revolucionário 
em Curso), quando a Assembleia do MFA institucionalizou, após dura 
luta interna, a aliança Povo/MFA como base da construção do socialis-
mo. Os militares outorgavam às Assembleias Populares o direito de par-
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tilhar o poder e reconheciam as organizações unitárias de base como 
“embriões de um sistema de democracia direta”, passando o parlamento 
para segundo plano. Do MFA-motor, passava-se para a aliança Povo/
MFA “binômio-motor da Revolução”.  

A crença do Conselho da Revolução (CR) em um socialismo “re-
dentor”, segundo Rodrigues, explicita-se fortemente no Boletim do 
MFA, de 25 de julho de 1975, no qual são elencadas as classes traba-
lhadoras que marchavam rumo do socialismo: “’os pequenos e médios 
agricultores, comerciantes, industriais, os funcionários públicos, inte-
lectuais, técnicos’” (RODRIGUES, 1999, p. 24, 53). Parecia que todo 
o país se congregava em torno da Revolução, especialmente porque a 
confiança no CR elevara-se após o reconhecimento da independência 
das colônias, que evitou uma explosão de violência nacionalista em 
Angola. Rodrigues, contudo, avalia a posição do MFA como demagó-
gica, pois que entremeada de cerceamentos ao movimento popular.8

Enquanto os termômetros marcavam o máximo aquecimento do 
verão, evoluíam as discussões para a fundação do Partido, porém o 
constante tensionamento entre as facções acabou por não proporcio-
nar a união que o grupo de Rodrigues vinha preparando. A Organi-
zação Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (OCMLP), de orien-
tação antissocialfascista, cindiu-se e parte de sua expressiva militância 
não abandonou o sectarismo. Mais à direita havia o MRPP e o Par-
tido Comunista Português (M-L) (PCP), surgido do CMLP fundado 
por Rodrigues em 1964. Esses dois grupos acabarão por apoiar o 25 
de novembro. O golpe estilhaça o projeto unificador das esquerdas 
marxistas-leninistas, iniciado com a criação da UDP, mas o PCR é fi-
nalmente criado em dezembro de 1975 sob a liderança de Arruda. 
Rodrigues, ainda estigmatizado pelas delações, permanece em uma 

8 “Não era difícil porém divisar, sob a demagogia arrevesada do ‘binômio-motor da Revolução’, 
a inconsistência suspeita do Programa de Acção Política do CR. «Esquecia-se» de definir 
como funcionaria a «democracia direta» nos quartéis, especificava que ‘não serão admitidas 
organizações civis armadas’ e prometia reprimir por igual as actividades contra-revolucionárias 
e o ‘esquerdismo pseudo-revolucionário’, contra o qual admitia, inclusive, o recurso à ‘acção 
armada’”(RODRIGUES, 1999, p. 24).
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posição intermédia, encarregado da redação de manifestos e do jor-
nal do Partido, o Bandeira Vermelha. Em pouco tempo o personalismo 
cresce dentro do Partido, que acaba por retroceder e rapidamente 
abandonar seus ideais formativos (RODRIGUES, 2004).

No que toca aos destinos do Abril, Rodrigues norteia sua análise 
a partir de duas vertentes principais: a primeira é que a Revolução 
foi muito mais o rompimento dos diques de contenção atrás dos quais 
o salazarismo reteve as massas portuguesas durante quase cinquenta 
anos (não se tratou de um movimento ordenado, refletido, com orien-
tações definidas); o segundo aspecto remete à falta de uma organiza-
ção, de um partido capaz de direcionar essas massas espontâneas, pas-
sionais, no sentido de uma Revolução verdadeiramente democrática, 
popular e socialista. O PCP era o único capaz de conduzir tal processo, 
por sua organicidade ampla, mas se comportou em estrita coerência 
com a política revisionista que apregoara nos últimos anos, a imaginar 
a possibilidade de, em conjunto com a pequena-burguesia, instaurar 
um governo popular de esquerda, por uma via pacífica, garantindo in 
totum a institucionalidade, numa verdadeira Revolução democrática 
nacional (RODRIGUES, 2004). Por outro lado, diferente de uma bar-
reira de contenção aos “exageros revolucionários” das massas, o PCP 
foi notado, pela burguesia e pelo Ocidente, como o potencializador 
dessa explosão e, antes que o partido realmente se assumisse como 
tal, a conjunção das forças de direita, à égide das hostes imperialistas, 
utilizou-se de todos os métodos espúrios para sabotar e pôr um termo 
à Revolução sem recorrer ao derramamento de sangue. 

Para Rodrigues, o PCP promoveu, por anos a fio, um condicio-
namento das classes operárias que as incitava não a uma transforma-
ção revolucionária marxista-leninista, baseada efetivamente na luta de 
classes e na tomada violenta do Estado, ao contrário as limitava a exer-
cer sua vocação libertadora somente até a margem limítrofe da demo-
cracia burguesa. O verdadeiro conflito de classes, motor da Revolução 
marxista-leninista, era condenado por Cunhal como sectarismo e divi-
sionismo. Isso acabou por provocar a perda da independência política 
do proletariado e obliterar sua visão de classe, que se tornou, depois 
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do Abril, cada vez mais diluída e rarefeita. Anos depois, Rodrigues 
reitera a crítica aos comunistas portugueses, que traíram os interesses 
do proletariado tornando-o, em nome de uma “unidade de todas as 
forças democráticas”, em “uma força de apoio da democracia burgue-
sa” (RODRIGUES, 2004).Os cidadãos, os homens do povo, passam a 
ocupar o lugar do operário com consciência de classe, única capaz de 
realizar a Revolução socialista pois, por mais que se perceba e se diga 
que a grande maioria da população se indigna profundamente com o 
capitalismo, não é possível realizar a passagem revolucionária pela via 
pacífica. É uma ilusão, um mascaramento, cujo objetivo é preservar a 
instituição da democracia burguesa. O processo revolucionário deve 
funcionar por camadas que se constroem a partir de um núcleo de 
classe, para posteriormente ganhar a adesão de outros setores descon-
tentes. “Tem que haver forças revolucionárias e aliados de primeira 
ordem, e aliados de segunda ordem, e forças a neutralizar, e forças a 
hostilizar e por aí afora” (RODRIGUES, 2004).

Para Rodrigues, há uma impossibilidade científico-teórica e his-
tórica de deflagrar uma Revolução a partir da aliança entre proleta-
riado e burguesia liberal, pois se trata, antes de tudo, de considerar 
a questão do poder. Com efeito, para ele só pode haver uma Revolu-
ção democrática-popular e socialista se o poder for arrebatado pelas 
massas trabalhadoras, por meio da violência revolucionária armada. 
A desconstrução do Estado burguês é condição sine qua non para a 
passagem ao socialismo. A burguesia liberal, por sua vez, mesmo que 
comungue em primeira hora de objetivos comuns com o proletaria-
do, contra a grande burguesia e o imperialismo, há muito se tornou 
uma força intermediária, cuja vocação é realizar um “reajustamento 
na ordem burguesa existente, da negociação de um compromisso com 
a grande burguesia e do imperialismo, que permita sair da crise atual 
sem deixar que o poder caia na rua” (REVOLUÇÃO POPULAR [n. 
1, out. 1964], s.d., p. 8). Portanto, tal aliança nega, de forma inexorá-
vel, a superação da contradição determinada pela luta de classes, cuja 
transcendência é a própria realização da Revolução socialista. Segun-
do Mao Tsé-Tung (1979), resolver as contradições que são intrínsecas 
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a cada processo, a cada fenômeno, é a única via para que um novo 
processo surja com outras contradições que substituem as anteriores. 
Dessa forma, pensar a Revolução portuguesa como uma união demo-
crática nacional, entre classes trabalhadoras e burguesia, seria obstar 
a própria Revolução, tendo em vista que as contradições não se resol-
veriam, senão seriam acomodadas e negadas como inexoráveis, per-
manecendo as classes trabalhadoras, ou sob a tutela do capital ou do 
autoritarismo fascista. É necessário, portanto, que o proletariado com-
preenda todas as contradições do processo, tanto aquelas que existem 
entre trabalhadores e burguesia, quanto as que existem entre as ca-
madas burguesas, pois que determinam a direção do discurso político. 
Rodrigues sustenta:

O proletariado deve investigar sistematicamente essas contradições, 
compreender as diferenças de posição que provocam entre uma e ou-
tras camadas, e procurar tirar proveito delas, pô-las ao serviço de uma 
luta revolucionária. É isso que Cunhal não consegue compreender, do-
minado pela sua ânsia de esbater todas as contradições prejudiciais à 
sua utópica Unidade pequeno burguês radical. (REVOLUÇÃO POPU-
LAR [n. 3, mar. 1965], s.d., p. 73)

Para Rodrigues, com efeito, o debate revolucionário em Portu-
gal girava em torno de um eixo com dois polos distintos: de um lado 
a Revolução democrática nacional e do outro a Revolução democráti-
ca-popular. No centro desse debate havia a perspectiva de um parti-
do comunista operário, que lograsse unir proletariado e campesinato 
para promover a Revolução. As críticas de Rodrigues contra o revisio-
nismo que contaminou a estrutura de comando do PCP estão alicer-
çadas, além de suas convicções na ciência marxista-leninista, também 
no seu alinhamento com as ideias do PC chinês, que a partir de 1957 
começou a distanciar-se da linha do PCUS, então sob a batuta de Kru-
tchov, que passara a defender a passagem do capitalismo ao socialismo 
pela via pacífica, parlamentar. Os chineses apresentaram naquele ano, 
durante a Conferência dos Partidos Comunistas, ocorrida em Moscou, 
um documento que reforçava a necessidade da tomada do poder pela 
classe operária e o uso da força, quando necessária, para submeter a 
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burguesia. O PC chinês não abria mão do acúmulo das forças revolu-
cionárias para promover a destruição do aparelho de Estado burguês 
e substituí-lo por um novo tipo de Estado, proletário, levando em con-
sideração, especialmente, a máquina militar, cujo domínio pelo prole-
tariado é fundamental para conter as reações contrarrevolucionárias 
da burguesia.

Em Revolução Popular, Rodrigues exorta os comunistas portu-
gueses a compreenderem o processo revolucionário à luz das teorias 
marxistas-leninistas como única via possível de combate ao revisionis-
mo e ao “cunhalismo” que pretendiam reduzir o movimento operário 
a um aliado de segunda mão da burguesia, desconsiderando as con-
tradições essenciais da sociedade portuguesa e substituindo-as pela 
introdução de circunstâncias mitigadoras da luta de classes, destina-
das a acomodar o movimento revolucionário, tais como “a concessão 
de certas liberdades, a elevação do nível de vida etc.” (REVOLUÇÃO 
POPULAR [n. 3, mar. 1965], s.d., p. 53). Aceitar o fracionamento das 
lutas reivindicatórias das classes trabalhadoras para situá-las como 
agentes aliados do projeto liberal burguês era negar a causa revolu-
cionária, que pode concrescer somente numa perspectiva de longo 
prazo, em cujo horizonte não deve estar nenhuma consideração dife-
rente da tomada do poder, seguido da destruição do Estado burguês 
e sua reconstrução sob a condução do proletariado até o estágio final 
da Revolução, quando finalmente o Estado desaparece, por “definha-
mento”, conforme descreve Lênin em O Estado e a Revolução, por ter 
perdido suas funções de controle e repressão.

Fluxo e refluxo do Abril: o frio Novembro derrota a Revolução

Francisco Martins Rodrigues identifica a incapacidade do movi-
mento popular de compreender a necessidade efetiva de tomada do 
poder como condição sine qua non para manter a Revolução em curso. 

Faltou ao movimento popular um projeto efetivo de poder, por 
meio do qual pudesse congregar as massas em torno de um legíti-
mo caminho de consecução da Revolução, que cada vez mais se enca-
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minhava para uma polarização entre o contido e engessado PCP e o 
PS oportunista, cujo apoio crescia dentro das falanges pequeno-bur-
guesas e mesmo no meio das massas de desempregados, assalariados, 
camponeses pauperizados, todos desejosos, diante da inoperância do 
Governo, de retorno à normalidade de suas condições de existência 
(RODRIGUES, 1999). 

O que o Revolução Popular tentou projetar nos anos 1964-1965, 
como motor de uma revolução democrática-popular em Portugal, Ro-
drigues concluiu, durante o PREC, não se ter alcançado. Os termos 
foram estes: 

[...] enquanto não existir um partido marxista-leninista, não é de espe-
rar que a luta antifascista pelo socialismo faça progressos consideráveis. 
Somente um Partido Comunista firmemente agarrado aos princípios 
do marxismo-leninismo tem a capacidade de organizar as massas po-
pulares e de as encaminhar para a conquista do poder. (REVOLUÇÃO 
POPULAR [n. 3, mar. 1965], s.d., p. 55)

  O decurso do Abril, em especial a partir do “verão quente”, de-
monstrava uma outra realidade. A extrema esquerda era um espectro 
fragmentado em partículas que não conseguiram em momento algum 
dialogar entre si. Rodrigues lamenta: “Numa palavra, a extrema es-
querda nunca foi além de extrema esquerda das ilusões de Abril. Estava 
condenada a assistir impotente ao 25 de novembro” (RODRIGUES, 
1999, p. 34). 

Enquanto a extrema esquerda se esgrime contra seu próprio 
cadafalso, a pequena- burguesia realiza suas tarefas fundamentais, ou 
seja, o reajustamento da ordem, a sua missão histórica de “promover 
a transição do regime fascista-colonialista defunto para a democra-
cia burguesa, afastando o perigo de uma Revolução” (RODRIGUES, 
1999, p. 37). 

Às portas de um desfecho contrarrevolucionário para o Abril, 
é importante tentar interpretar o quanto as fraturas no interior da 
esquerda comunista (grifo nosso) podem ter sido responsáveis pelo es-
tancamento do movimento popular, que durou dezenove meses. Dois 
pontos nos parecem fundamentais nessa análise. O primeiro diz res-
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peito à capacidade do(s) Partido(s) Revolucionário(s) de resolver(em) 
suas contradições internas por meio do exaustivo debate democrá-
tico, com vistas a eliminar o dissenso ideológico para que ele não se 
transforme em divisão política. Rodrigues realiza essa reflexão em 
Revolução Popular a partir de uma crítica à postura dogmática do 
PCP que, no início dos anos 1960, exercia um controle sectário sobre 
seus membros, impedindo-os de exercitar a natureza democrática do 
debate interno. A crítica autoritária e o cerceamento de ideias no in-
terior do PCP fizeram com que, nos anos que antecederam o Abril, 
inúmeros militantes, discordantes da postura revisionista do Partido, 
se constituíssem em grupos como a FAP e o CMLP, com vistas a man-
ter a integridade dos princípios revolucionários marxistas-leninistas. 
Rodrigues acentua a fragilidade da democracia interna do Partido, 
que numa postura “jesuítica” solapava a abertura dialógica, cerceando 
a liberdade de expressão, a confundir a “crítica construtiva” com o 
“prazer de criticar” (REVOLUÇÃO POPULAR [n. 4, abr. 1965], s.d., 
p. 95). 

O segundo ponto que nos parece essencial avaliar, e que está in-
trinsecamente relacionado com o primeiro, é exatamente a habilidade 
dos partidos de esquerda de se amalgamarem em um único tecido, 
de tal forma resistente a ponto de levar a termo a(s) Revolução(ões). 
Termo este que quer significar, precisamente, a derrota definitiva da 
burguesia e do imperialismo. Haveria uma alternativa possível ao esta-
do de cisão em que cada partido ou grupo de esquerda se esforça para 
defender suas posturas político-ideológicas e seu modelo particular 
modelo de Revolução, especialmente dentro de um processo em cur-
so? Dentro da perspectiva maoísta em que se insere Rodrigues, essa é 
uma pergunta fundamental, e ele mesmo a faz em Revolução Popular, 
utilizando para tanto as palavras de Mao Tsé-Tung, retiradas de seu 
discurso “Levar a Revolução até o fim” (tradução nossa), proferido em 
30 de dezembro de 1948:

Desta feita, com toda a clareza e precisão, se apresenta agora o proble-
ma. Destes dois caminhos, qual escolher? Cada partido democrático, 
cada organização popular da China, deve refletir sobre esse problema, 
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escolher seu caminho e esclarecer sua opinião. A possibilidade – ou 
não – dos partidos democráticos e organizações populares da China 
cooperarem entre si de forma franca, sem separar-se no meio do cami-
nho, depende de concordarem – ou não – acerca deste problema, além 
de adotarem uma ação unânime para derrubar o inimigo comum do 
povo chinês. O necessário aqui é a unanimidade e a cooperação, não a 
criação de uma “oposição”, nem a adoção de um “caminho do meio”. 
(TSÉ-TUNG, s.d., p. 314 – tradução minha) 

Rodrigues é cáustico com relação ao revisionismo assumido pelo 
PCP, a conduzir a ilusão de que seria possível uma Revolução por via 
de aliança com a “boa” burguesia e de forma pacífica. Ao mesmo tem-
po, reflete de maneira autocrítica sobre a imaturidade e a incapaci-
dade da extrema esquerda de romper seus limites sectários. Anos de-
pois, ele sustentaria que, em nome do marxismo, muitos males foram 
cometidos contra os trabalhadores, pois o que se fez, efetivamente, 
foi seguir um partido, que seguia a União Soviética. Raciocinar como 
marxistas é considerar que “o proletariado é a única força que pode 
intervir contra o capitalismo”, assumindo essa luta “com identidade 
própria”, demarcando-se dos outros (RODRIGUES, 2004). Embora 
os apelos da extrema esquerda não tenham se convertido numa efeti-
va condução das massas a um desfecho revolucionário popular, com a 
tomada do aparelho do Estado, tiveram o mérito de provocar abalos 
nas bases de apoio do PCP:

O PCP foi sacudido por uma onda “sectária”, como Cunhal confessaria 
mais tarde: Registrou-se em certos momentos e em certos setores um 
grande sectarismo e uma cedência à pressão esquerdista, “houve pala-
vras de ordem e formas de luta que não correspondiam às condições 
existentes”, “obreirismo”, “triunfalismo”, “a influência esquerdista fez-
-se sentir no cerco ao VI Governo pelos deficientes das Forças Armadas 
e pelos trabalhadores da construção civil”. (RODRIGUES, 1999, p. 46)

Rodrigues insiste mais uma vez na imaturidade e na falta de um 
eixo ordenador para as esquerdas durante o Abril. Com efeito, o que 
o PCP considerava provocação, excessos e agudização do conflito, era 
na verdade insuficiente para elevar as massas ao centro do poder re-
volucionário. Todas as manifestações e insurgências, tais como denun-



--  162 --     

MÁRCIO CRUZEIRO

ciar o CR como um Conselho contra a Revolução, armar o movimento 
popular etc., representavam o fortalecimento da Revolução. No en-
tanto, a maior inabilidade das esquerdas residiu na sua incapacidade 
de deslegitimar o PCP como um partido revisionista e arrancar-lhe 
a grande base de apoio operária que engrossava suas fileiras e que o 
consideravam como o “Partido “potencialmente revolucionário” (RO-
DRIGUES, 1999, p. 47). 

Considerações finais 

Francisco Martins Rodrigues acertava ao criticar com veemên-
cia a perspectiva de unidade nacional defendida pelo PCP, mormente 
pela impossibilidade ontológica de aliança entre proletariado e a pe-
quena ou “boa” burguesia, como o queria Cunhal. Esquecia-se o líder 
do PCP de que “dentro da sociedade de classes cada homem ocupa 
uma determinada posição de classe, e não existe nenhum pensamento 
que não traga sua marca de classe” (TSÉ-TUNG, 1979, p. 68). Tra-
ta-se, portanto, de uma verdadeira aporia imaginar uma confluên-
cia de posições entre classe operária e burguesia. Após esse esforço 
para compreender os dois eixos de atuação das esquerdas no Abril, a 
saber, a atomização dos grupos e organizações da extrema esquerda 
e a ambiguidade pseudorrevolucionária do PCP, parece-nos acerta-
do afirmar (e confirmar a posição que Rodrigues sustentou) que o 
destino da Revolução foi significativamente influenciado pela falta de 
um projeto para a Revolução, substituído por muitos projetos parti-
cularistas, sectários e oportunistas. As esquerdas portuguesas, ou não 
foram capazes, ou não quiseram corrigir seus erros.Inúmeras outras 
razões certamente poderão emergir de uma investigação mais pro-
funda sobre o Abril. João Bernardo, por exemplo, afirma, a partir 
de uma visão autogestionária, que suplanta a primazia de Partido(s) 
na condução das forças revolucionárias, que a reorganização do apa-
relho de Estado a partir de 1975 foi consequência da incapacidade 
da vanguarda operária de ocupar “uma função econômica central no 
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processo de produção. Por isso não pôde expandir a todo o sistema 
econômico os novos princípios de organização social que incorpora-
va” (RODRIGUES, 1994, p. 212). O enfraquecimento da posição de 
controle dos trabalhadores na economia permitiu que a democracia 
capitalista, representativa, se impusesse novamente e fizesse definhar 
a autonomia da classe operária, culminando com o retorno à ordem 
institucional burguesa.

É fundamental, sobretudo, que novos olhares se disponham a 
focalizar todos os matizes possíveis do caleidoscópico Abril português, 
pois se trata de um processo inconcluso, capaz de ensejar inúmeras re-
flexões sobre o marxismo e a democracia popular, no âmbito das ins-
tituições e do espectro social, neste momento em que Marx, Revolução 
e Comunismo são matérias quase mitológicas nos discursos dominantes, 
mesmo diante da profunda crise enfrentada pelo sistema do capital. 
Nesse sentido é preciso valorizar a “marca genética” que a Revolução 
deixou na democracia portuguesa, segundo Fernando Rosas (2004, p. 
155): “A Revolução, e penso ser oportuno salientá-lo 30 anos depois, 
foi a gênese da democracia portuguesa e esta, apesar de tantos aci-
dentes de percurso e de não poucas desfigurações, tem sido dela in-
dissociável”. Uma vivificação permanente dessa raiz democrática per-
mitiria impedir que os condutores da ordem, reorquestrada desde o 
25 de novembro, lograssem, mediante o esvaziamento das conquistas 
do Abril, transformar sua herança num paroxismo, deslegitimando-a 
como uma excrecência que foi corrigida pelos ventos benévolos da 
socialdemocracia burguesa.  
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A formação marxista de João 
Bernardo nos últimos anos do 
fascismo em Portugal (1968-1974)
João Alberto da Costa Pinto1

Neste capítulo apresento uma sucinta descrição da trajetória po-
lítica e obra teórica de João Bernardo quando do seu envolvimento 
nas lutas políticas antissalazaristas em Portugal. Primeiro, como es-
tudante na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1963-
1965) e militante do Partido Comunista Português (PCP) (1961-1968); 
depois, no período do seu exílio (de agosto de 1968 a abril de 1974), 
que darei maior destaque, quando foi militante dissidente do Comitê 
Marxista Leninista Português (CMLP) (1968-1970) e um dos organi-
zadores dos Comitês Comunistas Revolucionários (CCR) (1970-1974). 
A ênfase do capítulo está na apresentação de uma análise descritiva 
da sua produção teórica como militante marxista-leninista nos deba-
tes internos junto ao CMLP e aos dos CCR, quando, em 1973, seus 
caminhos políticos definiram-se para um marxismo de bases autoges-
tionárias exposto definitivamente no livro Para uma teoria do modo de 

1 Professor na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: 
joaoacpinto@yahoo.com.br.
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produção comunista, publicado em 1975, em Portugal e traduzido para 
o espanhol em 1977. Esse foi o documento teórico-político sistematiza-
dor da visão de mundo comunista em formação no processo das lutas 
sociais dos trabalhadores portugueses no período de abril de 1974 a 
novembro de 1975. Um documento teórico-político que traduzia o 
máximo de consciência possível das práticas comunistas em formação 
no período; como também um livro chave para a definição progra-
mática do vasto conjunto da obra do autor. Produzido na conjuntura 
dos debates marxistas na clandestinidade frente aos estertores do fas-
cismo português (o manuscrito foi redigido em fins de 1973) e com 
algumas ampliações elaboradas em 1974, o livro foi publicado numa 
conjuntura de significativos confrontos dos trabalhadores portugue-
ses contra os capitalistas privados e contra os gestores-tecnocratas dos 
governos provisórios do processo revolucionário em curso, iniciado 
no após 25 de abril de 1974 e derrotado em 25 de novembro de 1975. 
Em suma, com esse livro definiu-se não só a estruturado marxismo 
heterodoxo (conselhista) de João Bernardo, como também se definiu 
um dos grandes documentos teóricos da revolução comunista portu-
guesa potencializada e derrotada no processo revolucionário daqueles 
dezenove meses. O sentido geral deste capítulo é o de apresentar os 
caminhos políticos de formação política do marxismo heterodoxo de 
João Bernardo junto aos debates da esquerda portuguesa na clandes-
tinidade e que tem como corolário com a obra publicada em 1975, o 
ponto inaugural de um conjunto de obra que reputo como uma das 
mais importantes do marxismo mundial nas últimas décadas.

Percurso estudantil e polêmicas políticas na clandestinidade
(1965-1974)

João Bernardo Maia Viegas Soares nasceu em 1946 na cidade 
do Porto, em Portugal. Aos 19 anos, no dia 01 de Abril de 1965, como 
aluno da Faculdade de Direito (ingressou em 1963) foi acusado de 
uma suposta agressão ao reitor da Universidade de Lisboa, o pro-
fessor Paulo Cunha. Desse acontecimento, na verdade uma discussão 
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com o Reitor e não uma agressão (mas houve luta corporal com dois 
funcionários que impediram a aproximação de João Bernardo ao Rei-
tor quando este visitava o refeitório estudantil), elaborou-se extenso 
processo criminal que culminou em 1966 com a sentença do Supre-
mo Tribunal de Justiça pela sua expulsão de todas as universidades 
portuguesas num período de oito anos. João Bernardo que nos autos 
aparecia acusado pelo reitor como “aquele aluno energúmeno” sofreu 
a acusação de “infração disciplinar” o que o levou a uma sentença 
de graves implicações, similares àquelas impostas a faltas graves de 
um “agente administrativo público” (SOARES, 1966, p. 9). A defesa 
argumentou que essa acusação não fazia sentido algum já que como 
estudante o acusado não era um servidor público e que tais sanções, 
portanto, não deveriam atingi-lo. O advogado Álvaro Soares (pai de 
João Bernardo) defendeu o acusado sem sucesso, produziu, no entan-
to, nessa defesa, dois documentos notáveis que desmontam na retórica 
da acusação os sofismas judiciais do regime fascista. Meses depois, em 
gesto que se tornou lendário pela sua enorme ousadia e repercussão 
que teve, João Bernardo, com a ajuda de dois colegas, roubou do Tri-
bunal da Boa Hora, em Lisboa, os vários volumes do seu processo de 
acusação. Queimou todos os documentos. Dois dias depois foi captu-
rado e preso, mas foi libertado uma semana depois por não haverem 
provas desse ato contra ele.2

Em meados de 1968, por causa da repressão da PIDE3 contra 
as agremiações políticas dos estudantes, João Bernardo, já impedido 
de frequentar as aulas, decidiu-se pelo exílio em Paris. Era militante 

2 Sobre a expulsão de João Bernardo e a defesa do seu advogado, consultar: SOARES 
(1966) e SOARES (1968); um comentário sobre o difícil trabalho de defesa do pai de João 
Bernardo está no artigo de Diana Andringa (1993); e sobre o roubo do processo no tribunal, 
consultar: LOURENÇO et alii (2001, p. 109); além da reportagem de Catarina Carvalho 
(1999, p. 46-48) para a revista Visão (Lisboa).
3 A Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) era o órgão máximo da repressão que 
o fascismo português institucionalizara para combater em Portugal e nas colônias todos os 
movimentos de oposição ao regime. Sobre o fascismo salazarista em Portugal, consultar, 
entre outros: PIMENTA (2010), MAXWELL (1999) e ROSAS (2004a; 2004b).
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do PCP,4 mas nesse momento já estava sob influência do programa 
comunista dissidente desenvolvido por Francisco Martins Rodrigues 
(também conhecido na clandestinidade como Camarada Campos) nas 
páginas da revista Revolução Popular (editada por Martins Rodri-
gues),órgão teórico que teria como corolário a organização do CMLP, 
a maior expressão institucional do maoísmo em Portugal e o primeiro 
grande agrupamento político dissidente oriundo do PCP.5 Francisco 
Martins Rodrigues fez parte do Comité Central do PCP até dezem-
bro de 1963 (foi oficialmente expulso do partido em janeiro de 1964) 
quando rompeu com o mesmo sob pesadas críticas ao cunhalismo, ex-
pressão que sintetizava os marcos ideológicos do principal líder do 
partido, Álvaro Cunhal.

Francisco Martins Rodrigues esteve em Moscou, Paris e na China 
em 1963 e dessa experiência definiu as suas perspectivas políticas jun-
to ao maoísmo. Tornou-se o grande nome do comunismo português 
na década de 1960 de oposição à hegemonia do PCP. Os seis números 
que editou da revista Revolução Popular (em 1964 e 1965) tornaram-se 
um marco teórico fundamental do marxismo português.6 Suas ideias 
tiveram grande impacto e influência na esquerda estudantil, onde 
Martins Rodrigues também era conhecido como o “Lênin português”. 
Por causa da sua militância clandestina na organização do CMLP, or-
ganismo político que era atacado publicamente pelo PCP, termo que 
só ajudava a repressão das autoridades policiais do fascismo, e pela 
crescente influência junto aos trabalhadores e movimento estudantil, 
foi perseguido e capturado pela PIDE, em Lisboa, em janeiro de 1966. 
Depois de quinze dias e noites, não resistindo às brutalidades da tor-

4 João Bernardo entrou no PCP em 1961, aos 15 anos, quando era aluno do Sétimo Ano do 
Liceu D. João de Castro (Lisboa) (LOURENÇO et alii, 2001, p. 30-31). Era no movimento 
estudantil que o PCP tinha sua principal fonte de recrutamento de militantes (LOURENÇO 
et alii, 2001, p. 77).
5 O CMLP foi fundado em abril de 1964.
6 Em 1974, Francisco Martins Rodrigues reeditou em livro, em edição fac-símile, todos os 
volumes da revista. Consultar: COMITÊ MARXISTA-LENINISTA PORTUGUÊS (CMLP) 
(1974). Sobre o programa maoísta de Francisco Martins Rodrigues, consultar, entre outros: 
CARDINA (2010); PEREIRA (2008) e CRUZEIRO (2018).
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tura do sono,7 acabou por entregar os nomes de todos os dirigentes 
do CMLP que, ainda em 1966, por causa dessas prisões, praticamente 
deixou de existir no “interior” (Portugal).8 O CMLP manteve-se or-
ganizado através de um reduzidíssimo grupo de militantes em Paris 
e Bruxelas que compunham a assim chamada direção do “exterior”.

Em Paris, João Bernardo, diante da heterodoxia do programa 
teórico de Martins Rodrigues, desenvolveu entre 1968 e 1969, já como 
quadro militante do CMLP, um programa teórico-político em defe-
sa de um “maoísmo libertário” que foi duramente criticado (adiante 
apresento esse debate) pelo Comitê do Exterior do CMLP e que o 
levou à organização dissidente dos Comités Comunistas Revolucioná-
rios (CCR) em 1970,quando se fez seu principal dirigente e ideólogo.

Se pudesse referir-me de modo simplificado às principais matri-
zes teóricas e políticas do comunismo português nas décadas de 1960 
e 1970, as descreveria historiograficamente sob o acento das interven-
ções de Álvaro Cunhal (PCP), de Martins Rodrigues (CMLP) e de João 
Bernardo (CCR). João Bernardo organizou os CCR e lhes deu uma 
marca teórica dissidente no quadro teórico do marxismo português, 
marca que foi exposta numa série de quatro textos que acabaram por 
compor um extenso ensaio de interpretação histórica sobre os destinos 
institucionais dos movimentos comunistas em Portugal nas décadas de 
1960-1970, refiro-me à série (que apresento adiante): “‘À esquerda 
de Cunhal’ todos os gatos são pardos”, que escreveu no jornal Viva o 
Comunismo!, o principal órgão de imprensa dos CCR. 

A trajetória política de João Bernardo estava marcada por con-
tínuas rupturas políticas, primeiro com stalinismo revisionista do PCP, 

7 A tortura do sono ou tortura da estátua era um procedimento comum que a PIDE ado-
tava com prisioneiros políticos com o propósito de se obterem delações de outros militan-
tes. Consistia basicamente em deixar o prisioneiro em pé durante dias e noites seguidos, 
impedindo-o de dormir, até que esse não resistindo acaba-se por delatar seus camaradas. 
Apesar da insidiosa brutalidade, ainda assim, quem não resistisse e acabasse por delatar era 
considerado um traidor por tal “fraqueza”.
8 Francisco Martins Rodrigues, no seu livro: Os anos de silêncio (2008, p. 49-76), apresenta 
um detalhado relato das condições que sofreu com a tortura do sono e as consequências 
políticas da sua “traição”.
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depois com o maoísmo do CMLP e em fins de 1972, também acabaria 
por romper com o maoísmo dissidente dos CCR. De um leninismo 
puro, radical, que defendera como modelo de prática política ideal 
junto aos CCR e que visava à formação de uma vanguarda intelectual 
para a esquerda comunista portuguesa, a partir de fins de 1973, por 
causa dos resultados teóricos do esforço investigativo que envidou so-
bre a política dos comunismos portugueses em particular e sobre a po-
lítica institucional do comunismo internacional, em especial no estudo 
das contradições do capitalismo de Estado chinês, somadas à análise 
fundamental que elaborava sobre a nova composição social das classes 
dominantes portuguesas no momento do governo de Marcelo Caeta-
no (1968-1974), João Bernardo rompeu em definitivo com a tradição 
marxista-leninista passando a desenvolver no início de 1974 as bases 
teórico-práticas de um comunismo heterodoxo de marcas institucio-
nais autogestionárias. A primeira versão desse novo modelo teórico 
aparece em 1975 quando publica o livro Para Uma Teoria do Modo de 
Produção Comunista, que viria a se tornar um importante, senão o mais 
importante, documento teórico-político das lutas comunistas autoges-
tionárias dos trabalhadores portugueses no período de abril de 1974 
a novembro de 1975. E mais: o livro representava também na sua sín-
tese teórico-programática a marca ideológica do projeto editorial do 
grupo que editou o jornal Combate entre 1974 e 1978, jornal que foi a 
viva expressão editorial das lutas dos trabalhadores dentro de um pro-
cesso revolucionário de ocupações e controle de centenas de fábricas 
durante os dezenove meses do “processo revolucionário em curso”(25 
de abril de 1974 ao 25 de novembro de 1975).9  

9 Sobre o coletivo do jornal Combate destaco os estudos de Danúbia Mendes Abadia (2010), 
dissertação de mestrado em História (UFG) depois traduzida e publicada em livro na França 
(ABADIA, 2018); e o de Tales dos Santos Pinto (2013), dissertação de mestrado em História 
(UFG), que também foi publicada em livro (PINTO, 2016), além do indispensável e pioneiro 
estudo de Bruno (1983). Importa acrescentar que nesse processo histórico outros textos 
de João Bernardo, textos programáticos e de análise conjuntural foram publicados pelas 
Edições Contra a Corrente que o Coletivo do Jornal organizara nas cidades do Porto e Lisboa 
em fins de 1974, que além desses, reuniu um total de trinta e uma publicações (em formato 
de brochuras), de vários outros autores e com algumas delas traduzidas e publicadas na 
Inglaterra e na Espanha. Sobre a atividade editorial das Edições Contra a Corrente, consultar 
SILVA (2013, p. 206-213).
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De 1975 até o presente momento, João Bernardo tem publica-
dos dezenas de trabalhos (livros e artigos), resultados de seu traba-
lho como pesquisador autodidata, mobilizado em pesquisas historio-
gráficas realizadas em algumas das principais bibliotecas europeias, 
em França, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal. Esse trabalho de 
pesquisa define um conjunto de obra teórica e obra historiográfica 
radicalmente coerente na sua integralidade com a sua prática política 
em meio às lutas sociais dos trabalhadores portugueses na década de 
1970, especialmente quando participava do coletivo que organizava o 
jornal Combate, não que isso signifique que o autor continue a defen-
der o mesmo programa de antes, uma ortodoxia autorreferenciada; 
não, o que quero afirmar é que o autor manteve ao longo das últimas 
décadas a mesma prática e atitude intelectual, isto é, revisa e amplia 
as bases conceituais do modelo teórico anticapitalista que o seu mar-
xismo heterodoxo propõe como interpretação das formas históricas e 
práticas institucionais do capitalismo na sua experiência contemporâ-
nea de capital transnacionalizado. A característica fundamental desse 
conjunto de obra, a da sua constante revisão e atualização do seu mo-
delo teórico, é a de que está organizada sob um princípio que lhe é 
estrutural: o autor defende permanentemente o comunismo marxista 
autogestionário, centrado teoricamente no conceito de exploração e 
na permanente redefinição histórica (sempre a partir de Marx e sem-
pre criticando os limites teóricos de Marx) dos estatutos teóricos da 
Mais-Valia, na crítica da Lei do Valor percebida na processualidade 
histórica do capitalismo nas últimas décadas. Nesse sentido, a inter-
venção político-intelectual de João Bernardo mantém-se perspectiva-
da pelo desvelamento das contradições sociais imanentes às práticas 
institucionais da organização da exploração capitalista e essa agenda 
demarca-se pela defesa intransigente das lutas autonomistas dos tra-
balhadores oriundas dos laços de sua solidariedade germinados das 
práticas anticapitalistas nos seus espaços de trabalho, destacando-se 
aquelas que se antepõem ao capitalismo dos sindicatos, uma das ex-
pressões máximas do capitalismo dos gestores-tecnocratas. Enfim, 
como resultado da formulação teórico-política publicada em 1975 
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(mas formulada nos debates da clandestinidade do exílio em Paris), 
dali em diante, têm-se determinada, como central ao conjunto de seu 
pensamento e obra, a caracterização histórica das práticas políticas dos 
gestores-tecnocratas, percebidas como práticas de classe dominante 
na lógica da reprodução capitalista; classe dominante que se definiu 
historicamente no capitalismo ao lado, e depois sobrepondo-se, à ou-
tra classe dominante: a burguesia. Afirma o autor que os gestores-tec-
nocratas seriam a expressão institucional do controle e organização da 
exploração global capitalista sobre a força de trabalho assalariada. Em 
suma, é na definição histórico-conceitual do capitalismo dos gestores e 
na consequente, porque obrigatória, redefinição da crítica marxista à Lei 
do Valor, que se encontram os emblemas-síntese do marxismo de João 
Bernardo. 

Permita-me o leitor seguir com esta breve digressão apresen-
tando agora um sumaríssimo mapa descritivo do conjunto da obra 
de João de Bernardo. Com isso tento melhor justificar o sentido geral 
deste capítulo.

Um mapa da produção intelectual de João Bernardo 
(1975-2018)

João Bernardo tem diferentes tipos de publicações, diferentes 
pelos propósitos políticos e pedagógicos. Há títulos de resposta con-
juntural que colocam em prática analítica o modelo teórico que está 
desenvolvido em maior detalhamento e rigor noutras obras. Exemplos 
de trabalhos de conjuntura, de intervenções críticas a problemas conjun-
turais do capitalismo, respostas políticas, portanto, são os livros: 1) O 
Inimigo Oculto. Ensaio sobrea luta de classes. Manifesto antiecológico 
(1979)10; 2) Crise da Economia Soviética (1990); 3) Transnacionalização do 
capital e fragmentação dos trabalhadores. Ainda há lugar para os sindi-
catos? (2000); 4) Democracia Totalitária. Teoria e prática da empresa 

10 O livro pode ser consultado neste link: https://archive.org/details/jb-oio-esaldc-mae.

https://archive.org/details/jb-oio-esaldc-mae
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soberana (2004); e ainda, o livro escrito em parceria com Luciano Pe-
reira, Capitalismo Sindical (2008). Registre-se também a existência de 
um conjunto de publicações determinadas diretamente como resposta 
às conjunturas da revolução portuguesa, dessas, destaco: A crise econó-
mica actual na esfera do capitalismo americano (1975; Brochura, 68 p.), 
Um ano, um mês e um dia depois (26 de maio de 1975). Para onde vai o 25 de 
Abril? (Economia e política da classe dominante)11 (1975; brochura, 37 p.) 
e também, Lutas sociais na China12 (1976; brochura, 40 p.).

Outros títulos marcam-se como obras de investigação historiográ-
fica, é o caso da trilogia: Poder e Dinheiro. Do Poder Pessoal ao Estado 
Impessoal no Regime Senhorial. Séculos V-XV (1995, 1997 e 2002)13. 
Recentemente foi publicado o livro: A sociedade burguesa de um e outro 
lado do espelho: La Comedie Humaine (2017),14 um estudo sistemático 
sobre os dezessete volumes da obra literária: A Comédia Humana, de 
Honoré de Balzac. Esses trabalhos historiográficos mobilizaram o au-
tor em pesquisas por mais de três décadas. Junto a essas obras está 
o extraordinário livro, sem similar na Historiografia de língua por-
tuguesa: Labirintos do Fascismo. Na Encruzilhada da Ordem e da Re-
volta (2003),15 obra que em 2018 tem na sua terceira edição, a versão 
definitiva; um texto que foi inicialmente apresentado como Tese de 
Doutorado em Ciência Política que o autor defendeu na Unicamp em 
1995 e constantemente ampliado até a sua versão de 2018, um “livro 
interminável”, como escreve o autor. Nessas publicações a originalida-

11 Também editado em inglês (BERNARDO, 1976).
12 Traduzido para o espanhol e publicado em livro na Espanha (BERNARDO, 1977b).
13 O acesso livre aos três volumes está disponível nos links a seguir. O volume 01:  https://
archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol-1; o volume 02: https://archive.org/details/poder-
-e-dinheiro-vol2-pronto; o volume 03: https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol3.
14 Há uma versão (PDF) do manuscrito desse livro, em dois volumes, que pode ser acessada no 
blog Marxismo21: https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/A-Sociedade-Bur-
guesa-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf e https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/
Os-Sentidos-das-Palavras-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf.
15 Esse livro foi bastante ampliado em duas edições posteriores. A terceira versão, a defi-
nitiva, de 2018, tem 1481 páginas, e está disponível neste link: https://archive.org/details/
jb-ldf-nedoedr/BERNARDO%2C%20Jo%C3%A3o.%20Labirintos%20do%20fascismo.%20
3%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.

https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol-1
https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol-1
https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol2-pronto
https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol2-pronto
https://archive.org/details/poder-e-dinheiro-vol3
https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/A-Sociedade-Burguesa-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf
https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/A-Sociedade-Burguesa-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf
https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/Os-Sentidos-das-Palavras-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf
https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/Os-Sentidos-das-Palavras-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf
https://archive.org/details/jb-ldf-nedoedr/BERNARDO%2C%20Jo%C3%A3o.%20Labirintos%20do%20fascismo.%203%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o
https://archive.org/details/jb-ldf-nedoedr/BERNARDO%2C%20Jo%C3%A3o.%20Labirintos%20do%20fascismo.%203%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o
https://archive.org/details/jb-ldf-nedoedr/BERNARDO%2C%20Jo%C3%A3o.%20Labirintos%20do%20fascismo.%203%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o
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de do marxismo de João Bernardo afirma-se em expressão máxima. 
Por exemplo, na última obra citada, apresentam-se em centenas de 
páginas análises historiográficas da ação de classe dos gestores-tecno-
cratas em inúmeros estudos de caso ao longo do século XX. Se em 
outras obras a discussão conceitual sobre os gestores-tecnocratas como 
classe dominante no capitalismo aparece como estruturação teórica no 
embate conceitual interno do marxismo contemporâneo, nesse livro 
o que se observa é a demonstração historiográfica da materialidade 
fática da ação dessa classe dominante capitalista. O autor trabalhou 
nesse livro ao longo de pelo menos três décadas, seu rascunho, seu 
desenho inicial já estava apontado num dos capítulos do livro Capital, 
Sindicatos, Gestores(1987), livro que caracterizará outro tipo de publi-
cações do autor: obras resultantes de cursos que ministrou no Brasil ao 
longo de várias décadas,16 refiro-me aos livros: Democracia Totalitária. 
Teoria e prática da empresa soberana (2004), Transnacionalização do ca-
pital e fragmentação dos trabalhadores. Ainda há lugar para os sindicatos? 
(2000), e Estado. A silenciosa multiplicação do poder (1998).

Esses três conjuntos de publicações estão sustentados por uma 
série de livros que demarcam o núcleo duro, a centralidade do projeto 
teórico político do marxismo de João Bernardo, refiro-me aos três volumes 
de: Marx Crítico de Marx. Epistemologia, Classes Sociais e Tecnologia 
(1977),17 obra que amplia e desenvolve outras questões epistemológi-
cas frente àquelas apresentadas em Para uma teoria do modo de produ-
ção comunista (1975) e depois retomadas em síntese descritiva no livro 

16 Com o fracasso da experiência política radical do conselhismo na revolução capitalista 
portuguesa (1974-1978), João Bernardo depois de vários anos de estudos e pesquisas em 
Portugal e em outros países europeus, decidiu-se a vir para o Brasil em 1984. Personagens 
fundamentais para essa tomada de decisão foram os professores Maurício Tragtenberg e 
Lúcia Bruno, dois dos mais importantes intérpretes do marxismo-bernardiano no Brasil. 
De 1984 em diante, João Bernardo passou a apresentar os resultados das suas pesquisas 
em inúmeros cursos livres que desenvolveu em sindicatos e em programas de graduação e 
pós-graduação de várias universidades brasileiras, atividade essa que o mobilizou por mais 
de trinta anos.
17 Os três volumes estão disponíveis para consulta. O primeiro volume em: https://archive.
org/details/jb-mcm-l01v01; o segundo volume em: https://archive.org/details/jb-mcm-l01v02; 
e o terceiro volume disponível em: https://archive.org/details/jb-mcm-l01vol03.

https://archive.org/details/jb-mcm-l01v01
https://archive.org/details/jb-mcm-l01v01
https://archive.org/details/jb-mcm-l01v02
https://archive.org/details/jb-mcm-l01vol03
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Dialética da Prática e da Ideologia (1991).18 Mas penso que é com o livro 
Economia dos Conflitos Sociais (1991) que o modelo teórico-político do 
autor apresenta-se na sua integralidade conceitual. Esta é, na minha 
perspectiva, a obra máxima do marxismo heterodoxo de João Ber-
nardo, o coroamento analítico-síntese de um projeto teórico para o 
marxismo contemporâneo iniciado com o livro de 1975. Os elementos 
de fundamentação epistemológica, a caracterização da economia po-
lítica capitalista nos seus fundamentos básicos: Condições Gerais de 
Produção; Unidades de Produção Particular; a Lei do Valor e a repro-
dutibilidade das taxas da Mais-Valia relativa; as formas tecnológicas de 
exploração dos tempos produtivos; a função do dinheiro; as classes do 
capitalismo (burguesia, gestores-tecnocratas, proletariado); as formas 
das lutas anticapitalistas nos modelos do marxismo das forças produ-
tivas e no marxismo das relações sociais de produção; os movimentos 
caracterizadores do Estado no Capitalismo (nas teses do Estado Res-
trito e do Estado Amplo), em suma, nessa obra o sentido macroestru-
tural da totalidade conceitual do marxismo bernardiano aparece em 
toda a sua plenitude. Enfim, com esse livro de 1991 o autor definiu os 
fundamentos do seu projeto teórico-político marxista e produziu um 
dos grandes documentos do marxismo no século XX.

Uma última observação para fechar este tópico.
João Bernardo escreveu em 1972 um livro que, infelizmente, 

nunca publicou. Refiro-me a Contra Trotsky: Notas para uma teoria da 
revolução (237 páginas datilografadas). Se o livro de 1975 é o ponto 
inaugural do marxismo do autor, neste trabalho encontra-se o roteiro 
teórico-epistemológico de grande parte de suas publicações futuras, 
trata-se, portanto, de um manuscrito decisivo para o autor na pro-
gramação dos trabalhos posteriores. Trechos e temas do manuscrito 
foram desenvolvidos, ampliados e publicados não apenas no livro de 
1975, também estão presentes na trilogia Marx crítico de Marx (1977), 
em Dialética da Prática e da Ideologia e ainda em Labirintos do Fascismo 
(2003).Esse manuscrito é um documento fundamental para os futuros 
estudos historiográficos dedicados à trajetória do marxismo bernardiano.

18 O livro está disponível para consulta em: https://archive.org/details/jb-ddpedi.

https://archive.org/details/jb-ddpedi
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Apresentada esta rápida notícia do conjunto da obra do autor, 
passo agora a descrever analiticamente a sua militância e a sua pro-
dução teórico-política na clandestinidade, especialmente quando do 
exílio em França, na sua militância junto ao CMLP e depois à junto 
organização dos Comitês Comunistas Revolucionários (CCR) e por 
fim, a sua ruptura com os CCR e as perspectivas políticas esboçadas 
na antevéspera da revolução do 25 de abril de 1974 (já elaboradas em 
fins de 1973)que o levarão, repito, a atuar junto ao Coletivo Combate e 
Edições Contra a Corrente no período de 1974 a 1978.

O “oportunista” Tiago19 é expulso do CMLP 
e funda os CCR (1974-1970)

Expulso do CMLP em janeiro de 1970,20 João Bernardo funda 
e organiza em Paris os CCR e tornou-se o principal teórico desse pe-

19 “Tiago” era o pseudônimo que João Bernardo usava na clandestinidade em Portugal e Paris.
20 Sobre João Bernardo e sua atuação crítica no interior do CMLP que o leva à organização 
dos CCR, Miguel Cardina afirmou que “exilado em Paris, em 1968, João Bernardo integrou 
o grupo do CMLP, participando nas discussões preparatórias da 2ª Conferência. Após o en-
contro, publicou o documento ‘As tarefas imediatas dos militantes marxistas-leninistas’, que, 
na leitura do Estrela Vermelha, dá seguimento às suas “teorias” de ‘Portugal 1968’, marcadas 
pelo adiamento da criação do partido, pela ideia de uma ‘organização horizontal e fluida’ 
e pelo ‘espontaneísmo na criação dos comités comunistas’. Nas acusações do grupo, ‘Tiago’ 
terá ainda tentado estabelecer contactos horizontais com a direcção, proposto sua entrada 
nos Cadernos de Circunstância para aí difundir o marxismo-leninismo” (CARDINA, 2010b, p. 
156). Sobre os Cadernos de Circunstância, escreve Miguel Cardina que “surgiram em finais de 
1967, em França, animados por Manuel Villaverde Cabral, Alfredo Margarido, Fernando 
Medeiros, Alberto Melo, José Maria Carvalho Ferreira, João Freire, Aquiles de Oliveira, 
José Hipólito dos Santos e Jorge Valadas. De difícil catalogação ideológica, os Cadernos 
de Circunstância encontravam-se próximos das tendências autonomistas italianas que na 
altura floresciam e com quem mantiveram contactos” (CARDINA, 2010b, p.156). Ramiro 
da Costa tem outra análise: “Os Cadernos de Circunstância agruparão um pequeno grupo de 
intelectuais, uns saídos do CMLP, outros vindos da luta antifascista. Editam uma brochura do 
mesmo nome, da qual sairão 8 exemplares (sic)” (COSTA, 1979, p. 203). A revista teve oito 
números editados entre 1967 e 1970. Diz Ramiro da Costa que essa revista apresentava-se 
como “uma análise da sociedade portuguesa, tal como tinha sido iniciada na Revolução Popu-
lar. Daí sua importância e a receptividade que tiveram em certos meios estudantis lisboetas, 
onde suas publicações chegavam” (COSTA, 1979, p. 203). Sobre a linha teórica dos Cadernos 
de Circunstânica, Ramiro da Costa afirma que se afastava “cada vez mais do marxismo-leni-
nismo, aproximando-se de posições espontaneístas e trostiquistas que relevavam a iniciativa 
e acção operária, independentemente da organização da sua vanguarda, aparecem como 
defensores extremistas de teses luxemburguistas. Fortemente influenciados pelo Maio de 
1968, de França, aproximam-se de posições anarquistas, condenando todos os ‘aparelhos’, 
desde sindicatos e partidos, sobrevalorizando a acção espontânea” (COSTA, 1979, p. 203).
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queno grupo político. E no que se distinguia o programa político dos 
CCR com o do CMLP e o do PCP?

A defesa do método marxista como arma obrigatória do revolu-
cionário comunista, a ênfase em tal termo justificava-se contra o dog-
matismo que alimentava o programa do PCP, aspecto que, conforme 
as diretrizes do documento de fundação dos CCR21,seria o principal 
responsável pelo “atraso ideológico” em que permanecia o proletaria-
do português. Atraso esse originado pela “forte presença de ideários 
pequeno-burgueses”, manifestados por Álvaro Cunhal e pelo PCP. 
Combater o “atraso ideológico” do revisionismo “frentista” republi-
cano do PCP e o oportunismo dos dirigentes do CMLP no exterior 
foram as grandes metas dos CCR. Os CCR eram contra o “frentismo” 
das perspectivas “republicanas” pequeno-burguesas do PCP que asso-
ciava a luta dos trabalhadores à “burguesia honrada” em defesa das 
“liberdades” contra o fascismo. Em 1971, Álvaro Cunhal, o dirigente 
máximo do PCP, reiterava que o principal inimigo a derrotar “para 
fazer progredir o processo revolucionário” era a “ditadura fascista” 
(CUNHAL, 1974, p. 218). Sendo o governo de Marcelo Caetano uma 
expressão institucional legatária do fascismo salazarista, o PCP exi-
gia, segundo Cunhal, que os comunistas lutassem em todas as frentes 
pelas liberdades democráticas, “lado a lado com católicos, com socia-
listas, com liberais, com homens e mulheres sem partido”, exigia-se 
“cooperação e unidade” na luta contra “o inimigo principal: o fascis-
mo”, e que por essa condicionante histórica, a luta política dos comu-
nistas não deveria ser sectária, deveria ser uma luta “sem fronteiras 

21 “Declaração de Princípios dos Comitês Revolucionários Marxistas Leninistas”. Paris / Lis-
boa, Janeiro de 1970 (Arquivo pessoal de Rita Delgado, a quem agradeço a disponibilização 
de uma cópia deste documento [e de vários outros]. Rita Delgado foi militante dos CCR). 
Doravante, este documento, que foi escrito por João Bernardo (mas não assinado), será 
citado como DPCCR, seguido da data e número da página. Sobre o sentido político dos 
CCR, na Declaração de Princípios de 1970, escreveu Cardina (2010b): “A principal tarefa 
revolucionária na conjuntura portuguesa seria a ‘luta contra o atraso ideológico’. Para levá-la 
a cabo era necessário ultrapassar a ‘disciplina de caserna’, comum ‘ao partido de Cunhal e 
a grupos que se dizem marxistas-leninistas’, e que transforma ‘os militantes comunistas em 
bonecos de cera’. Em sua substituição, propõe-se um espírito de militância antidogmático 
que saiba ‘analisar a realidade e discutir os problemas, criticar e autocriticar-se’. Só deste 
modo – acrescenta-se – se poderá construir uma organização ‘fortalecida pela vontade 
consciente de todos os militantes’” (p. 158).
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nem à ‘direita’ nem à ‘esquerda’” (CUNHAL, 1974, p. 219).22 Sobre 
o livro Rumo à Vitória, Miguel Cardina afirma que foi “apresentado 
numa reunião do Comité Central do PCP em abril de 1964”, como 
um programa de teses para serem discutidas junto ao “VI Congres-
so que decorreria no ano seguinte”, nesse documento Álvaro Cunhal 
“proclamava a revolução democrática e nacional como etapa prévia 
da revolução socialista”. Para tanto, definia “Portugal como um país 
atrasado”, elegendo “como inimigos o fascismo e os monopólios im-
perialistas estrangeiros”. Assim, continua Cardina, com os termos de 
Cunhal“ estipulava-se a aliança com os sectores da burguesia liberal, 
de maneira a destruir o Estado fascista, instaurar um regime demo-
crático, liquidar o poder dos monopólios, realizar a reforma agrária e 
elevar o nível de vida das classes trabalhadoras” (CARDINA, 2010b, 
p. 58).

Os CCR, por diferentes razões das que apresentava o PCP, tam-
bém manifestavam a sua discordância com as possibilidades para Por-
tugal de práticas políticas da luta armada23 tal como sugeridas pelo 
maoísmo ou pelo modelo castrista-guevarista, porque com essa trans-

22 Álvaro Cunhal mantinha nesse livro teses que defendia havia bastante tempo. Um docu-
mento clássico do cunhalismo foi o livro Rumo à Vitória (1964) onde Cunhal reendossava 
o programa reformista ortodoxo do PCP ante as disputas com a militância dissidente. 
Ramiro da Costa diz que Cunhal fazia falsificação revisionista quando nesse documento 
afirmou: “O Estado é a violência organizada das classes dominantes. Hoje, o estado fascista 
é instrumento de opressão de todas as classes e camadas não monopolistas pelos monopólios 
e latifundiários. Amanhã o Estado democrático não será outra coisa que a classe operária 
e seus aliados organizados como classes dominantes” (Apud, COSTA, 1979, p. 169). Con-
clusão de Ramiro da Costa: “O que com o Rumo à Vitória o revisionismo pretende realizar 
em Portugal é a revolução burguesa, utilizando as massas e em particular a classe operária, 
como força de pressão, massa de manobra, concedendo-lhe em troca alguns privilégios e 
a ilusão da sua participação no poder de estado” (p. 171-172). Quando esse relatório foi 
publicado pelo partido, João Bernardo colocou um cartaz numa parede da Faculdade de 
Letras (Universidade de Lisboa) com o título: “Rumo à Vitória, ilustrado com uma cadeira 
de rodas a descer o precipício” (LOURENÇO et alii, 2001, p. 115).
23 Álvaro Cunhal no célebre livro de 1971 – Radicalismo pequeno burguês de fachada socialista 
– a sua catilinária contra o esquerdismo do CMLP (entre outros, como, por exemplo, o 
grupo que editava a revista Cadernos de Circunstância), afirmava que “a luta violenta, a luta 
armada”, não era para aquele momento “a forma fundamental da acção popular. Estamos 
ainda longe de uma tal situação. Não vivemos uma crise revolucionária. Não chegou a hora 
da insurreição” (CUNHAL, 1974, p. 217). Este livro de polêmica direta com o maoísmo e 
outras práticas dissidentes do programa do PCP foi escrito por Cunhal em novembro de 
1970. Foi publicado em 1971, com uma reedição nesse mesmo ano. Utilizo-me aqui da 
terceira edição publicada em 1974.
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plantação de modelos revolucionários haveria a imediata implicação 
de inúmeros problemas, especialmente o aguçamento da repressão 
fascista da PIDE; as práticas do “foquismo”, que para os CCR signifi-
cavam uma política insurrecional de luta armada, estavam muito dis-
tantes das reais necessidades e práticas políticas revolucionárias do 
proletariado português, sendo essa prática, o “bombismo”, uma expe-
riência de ação prática pequeno-burguesa.

O ponto central da Declaração de fundação dos CCR era o de 
afirmar no campo do comunismo maoísta português a diferença polí-
tica-programática dos CCR para com o programa do CMLP. Os CCR 
reconheciam o importante papel teórico do CMLP, já que fora essa 
agremiação a grande responsável pela “primeira tentativa de análise 
científica da realidade portuguesa e de interpretação comunista des-
sa realidade” (DPCCR, 1970, p. 3). A “interpretação comunista” era 
aquela desenvolvida por Francisco Martins Rodrigues nos volumes da 
revista Revolução Popular como já aqui foi dito. Enfim, com a ênfase na 
formação intelectual do militante, a principal proposta indagada pelos 
CCR era a de acabar com o “seguidismo”, a falsa disciplina de caserna, 
a mentalidade de sargento que era tão “comum ao partido de Cunhal” 
e que se mantinha nesses grupos dissidentes (especialmente o CMLP) 
“que se dizem marxistas-leninistas” (DPCCR, 1970, p. 5).

A Declaração de 1970 reiterava teses que João Bernardo “Tiago” 
já defendia nos debates internos do CMLP desde 1968, mas em textos 
que nunca foram aprovados pelo Comité do Exterior, textos e teses 
refutadas nas páginas do jornal Estrela Vermelha e quase sempre perce-
bidos como textos “oportunistas”. Junto a esses escritos havia também 
uma antologia de textos de Che Guevara que João Bernardo “Tiago” 
editara em 1967, igualmente uma afronta política aos olhos do Comité 
do Exterior do CMLP. O debate do “oportunista Tiago” com os diri-
gentes do Comité acentuou-se após a realização da 2ª Conferência do 
CMLP ocorrida em novembro de 1968. Com base na documentação 
dos dirigentes do CMLP publicada no Estrela Vermelha24 faço a seguir 

24 O jornal Estrela Vermelha (n° 05) de Abril de 1970 publicou um extenso artigo de título: 
“O oportunista Tiago propõe-se criar um grupo trotskista” (p. 2-29). No artigo é descrito, 
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uma breve descrição sobre como era percebida a atuação política do 
“oportunista Tiago”.

Os dirigentes maoístas pautavam o que era ser um militante de 
partido nos termos que Stálin utilizava para definir um militante co-
munista, isto é, como “aquele que reconhece o programa do Partido, 
paga as cotizações e trabalha numa das suas organizações”  (Estrela 
Vermelha, 1970, p. 5). Os dirigentes do CMLP complementavam: “Re-
parem bem: a fórmula leninista não fala em assimilação do progra-
ma, mas de reconhecimento do programa, são coisas absolutamente 
diferentes” (Idem, p. 05). “Tiago” desobedecia sistematicamente tais 
princípios por apresentar à direção do CMLP textos teórico-progra-
máticos de sua autoria colidindo com essa prática com a direção por-
que essa entendia que só ela tinha o direito de pautar os debates inter-
nos, e ainda por cima, não pagava as cotas obrigatórias aos militantes. 
“Tiago” passa a ser chamado de “oportunista”, “carreirista notório” 
porque propunha o debate teórico marxista entendendo que o CMLP 
não seria ainda um Partido político, mas um comité que prepararia 
nos seus debates internos a ação programático-institucional de organi-
zação de um futuro partido comunista verdadeiramente marxista-le-
ninista. Diante dessas práticas, os órgãos dirigentes do CMLP, que se 
diziam “sempre pacientes com o intratável Tiago” (Idem, p. 6), através 
de uma resolução do Comité do Exterior, datada de 18 de outubro de 
1969, expulsam o “oportunista Tiago” das fileiras do maoísmo portu-
guês no exterior.

Foram dois textos que motivaram a expulsão de João Bernardo 
do CMLP. O primeiro, de título: “Portugal, 1968. Um ponto morto?”25 
foi encaminhado à direção do CMLP em maio de 1968. Não foi publi-
cado e foi rechaçado pela direção sob acusações de desvios trotskistas, 

sob agudas críticas, que por inúmeras vezes se apresentam através de insultos, um registro 
das atividades “esquerdistas” desse que era ali chamado de “carreirista notório” (p. 6). O 
artigo não tem assinatura, tomo-o, portanto, como uma intervenção oficial do Comité do 
Exterior do CMLP.
25 Texto não encontrado. As referências originam-se das citações do mesmo no artigo da 
direção do CMLP que estou comentando.
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pois o autor, diziam os dirigentes, desenvolvia uma tese “espontane-
ísta” entendendo que a reorganização do partido comunista deveria 
se dar como resultado da “grande união de comités formados espon-
taneamente a partir da propaganda dos comités que se formaram 
inicialmente” (E.V., 1970, p. 10). No texto, conforme transcrição dos 
dirigentes maoístas, João Bernardo afirmava que “o trabalho de pro-
paganda rapidamente nos radicará nas massas, possibilitando a passa-
gem da organização marxista-leninista a uma fase superior, a sua es-
truturação de forma partidária” (apud, p. 47; idem, p. 10).Para apoiar 
o seu argumento, deu o exemplo da revolução cubana, quando nela 
o “grupo de Fidel soube aproveitar as experiências de luta” e “con-
verteu seu inicial radicalismo pequeno-burguês num marxismo cada 
vez mais consequente” (apud, p. 53; idem, p. 11). A direção do CMLP 
entendia como inaceitável a defesa entusiasmada que “Tiago” fazia do 
“castrismo”. O “oportunista Tiago” não desistiu do debate interno e 
em novembro de 1968 encaminhou ao Comité, também solicitando 
publicação, para publicização e debate das teses, um outro texto que 
complementava a argumentação do que fora encaminhado em maio. 
Trata-se do documento escrito em 33 pontos (teses) de título: “As tare-
fas imediatas dos militantes marxistas-leninistas”.26 Fundamentalmen-
te, negava a necessidade do centralismo no CMLP, preconizando, ao 
contrário, que o mesmo fosse “uma organização horizontal e fluída” 
(Idem, p. 14). A direção se opôs a tais termos reiterando que eram ar-
gumentos similares aos sugeridos pelos igualmente “oportunistas”, os 
“trotskos-anarco-sindicalistas”, dos Cadernos de Circunstância (ibidem, 
p. 15). João Bernardo fracassava mais uma vez.Com a derrota, re-
cua, faz uma autocrítica e tenta eleger-se para a Comissão Central do 
CMLP, durante a realização da 2ª. Conferência (novembro de 1968). 
Mas não conseguiu. Laconicamente, diante de mais essa derrota, os 
autores do artigo que estou a descrever, afirmaram: “calcule-se a dor 
de cotovelo e o rancorzito que doravante lhe passou a correr nas veias 

26 Texto também não encontrado. As referências ao mesmo seguem as transcrições que os 
dirigentes do CMLP apresentam no artigo de crítica contra o “oportunista Tiago”.
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contra esta ingrata Conferência e seus limitados participantes” (ibi-
dem, p. 13).

Em 1969, as diferenças políticas de João Bernardo com o Co-
mité continuam e para além do debate conceitual programático, pois 
incluiam-se também prosaísmos cotidianos de organização, como a 
questão de uma lista de livros para a formação teórico-política da mi-
litância sugerida pelo Comité e bastante criticada pelo “renegado Tia-
go”27.Na primeira carta datada de 12 de maio de 1969, com o título: 
“Contra-resposta ao Comité Executivo do Comité Marxista Leninista 
Português” (com 11 páginas), “Tiago” questionava o sentido da lista 
de livros que a direção do Comité impunha à militância. A resposta 
do Comité às críticas de “Tiago” foi a de que ele tinha sugerido que o 
órgão de cultura do CMLP – Soeiro Pereira Gomes28 – fosse o respon-
sável pela organização e mesmo a tradução dos textos para a formação 
dos militantes. O Comité reagiu contrariamente, indagando: teria o 
“camarada Tiago [...] pensado antes que existe uma direcção eleita na 
2ª Conferência que se deve responsabilizar pelas tarefas de direcção, 
por conduzir a luta anti-revisionista e pela edificação do Partido, e que 
é essa direcção que cabe centralizar esse tarefa e não ao organismo 
Soeiro Pereira Gomes?” (E.V., 1970, p. 6). A segunda carta (com 22 pá-
ginas) apresentava um histórico do comunismo em Portugal, desde o 
PCP da década de 1940 à ruptura do CMLP e às prisões dos dirigentes 
(em Portugal) e aos erros do Comité do Exterior. Diante desse relato 

27 Sobre a polêmica da lista de livros, João Bernardo escreveu em maio uma carta aos 
dirigentes questionando o significado teórico dos livros indicados e o pouco efeito que os 
mesmos poderiam ter junto à militância, João Bernardo sugere outras referências e com 
isso, a direção do CMLP entendeu mais uma vez que “Tiago” manobrava para assumir o 
controle da organização. A essa carta juntou-se outra, escrita em outubro e mobilizando 
críticas contra a “má-fé” dos dirigentes contra ele. As duas cartas evidenciaram a impossi-
bilidade do diálogo e já se sintetizavam nelas as diretrizes futuras dos CCR. As cartas estão 
disponíveis para consulta em: https://archive.org/details/jb-cdt.
28 O CMLP fazia uma homenagem a um célebre escritor neorrealista português. Soeiro 
Pereira Gomes era autor do importante romance – Esteiros (1941). Talvez apenas uma 
coincidência, mas havia no Instituto Superior Técnico de Lisboa uma revista da Associação 
Estudantil de título – Esteiro. Nela, em 1967, João Bernardo publicou um artigo de título: 
“A apoliticidade”. Um obscuro texto teórico sobre a questão do engajamento estudantil na 
política (BERNARDO, 1967). O artigo está disponível em: http://hdl.handle.net/11002/
fms_dc_97176.

https://archive.org/details/jb-cdt
http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_97176
http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_97176
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historiográfico, João Bernardo também se fez valer da “autoridade” 
de Stálin para a definição do que seria o “centralismo democrático”,  e 
antecipando com eles a sua saída do CMLP afirmou:

Aplicando o centralismo-democrático, uma direcção corrige e emenda, 
ou aprende, com a elaboração teórica, com o trabalho ideológico dos 
militantes. Mais: essa direcção deve ser a primeira a estimulá-lo. Canali-
za-o e orienta-o e aponta-lhe os desvios (por isso é que se chama centra-
lismo), fazendo o nível ideológico passar sempre a formas superiores. 
Mas querer a direcção reservar-se o exclusivo do trabalho ideológico, 
isso é assassinar a pujança de uma organização. Num processo desta or-
dem, o trabalho ideológico da direcção acaba sempre convertido numa 
repetição de clichés”. (BERNARDO, 1969, p. 6, primeira carta)

No somatório de tais fatos, em outubro de 1969, o Comité do 
Exterior do CMLP entendeu que“ depois de demonstrar e tirar todas 
as ilusões que ele poderia ter sobre a sua missão de ‘teorizador’ máxi-
mo do CMLP” (E.V., 1970, p. 21), o “oportunista Tiago” foi expulso 
daquela organização política. 

Em janeiro de 1970, em Paris e com atuação posterior no movi-
mento estudantil lisboeta que “competia” em influência política com o 
CMLP, especialmente junto ao Instituto Superior Técnico (ISP), João 
Bernardo com mais três camaradas fundou os Comités Comunistas 
Revolucionários, os CCR, o maoísmo português tinha ali a sua primei-
ra dissidência oficial.

Com exceção dos CCR, à esquerda de Cunhal 
todos os gatos eram pardos

Para os CCR o militante comunista com o uso do método mar-
xista deveria saber analisar a realidade histórica e discuti-la para saber 
“criticar e autocriticar-se” diante das realidades dos fatos conjunturais 
a que estivesse envolvido, só assim se poderia consolidar uma organi-
zação comunista disciplinada. Esse foi um dos principais motivos do 
Viva o Comunismo! apresentar-se como um jornal teórico de reflexão 
marxista sobre os principais problemas do capitalismo. A prática te-
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órica do Viva o Comunismo! apresentada como contrária aos “vícios” 
dos modelos comunistas do PCP e do CMLP foi levada a seu termo 
e sempre de modo intransigente por João Bernardo. A série de arti-
gos de sua autoria, também não assinados, “‘À esquerda de Cunhal’ 
todos os gatos são pardos” afirmou-se como um expressivo exemplo 
desses propósitos, os artigos não apenas recuperavam a historicidade 
dos fatos políticos do comunismo português daquele período, como 
afirmavam ainda o sentido inaugural do marxismo bernardiano diante 
das transformações sociais do capitalismo português, principalmente 
no que se refere às mutações de classe acontecidas no campo da orga-
nização exploração em fins da década de 1960.

As premissas dos CCR radicavam-se num leninismo “puro”, isto 
é, enquanto comitês deveriam nas suas zonas de influência afirmar-
-se como vanguarda operária; a ampliação dos comitês e a crescente 
mobilização desse trabalho prático de autonomia teórica e rigor com 
a organização operária é que poderia desencadear o processo de con-
versão do movimento político dos comitês num Partido, só assim os 
Comités se poderiam “converter no Partido Comunista Revolucioná-
rio” e “só na fase de partido” é que a organização dos CCR poderia en-
tão “desencadear e conduzir acções de massas” (BERNARDO, 1972b, 
p. 28). Antes de se apresentar historicamente como um autêntico par-
tido marxista-leninista de massas, haveria, portanto, a necessidade 
de organização dos comitês e neles uma militância intelectual desen-
volvendo a reflexão teórica sobre a realidade histórica para assim se 
conseguirem os instrumentos teórico-práticos da verdadeira luta de 
classes. Em suma, os CCR teriam a função de preparar a vanguarda 
que organizaria um efetivo Partido Comunista (marxista-leninista) re-
volucionário.

Apresento neste tópico uma breve síntese dos artigos que João 
Bernardo escreveu para o Viva o Comunismo! entre agosto de 1970 e 
agosto de 1972. Trata-se de uma análise histórico-política dos movi-
mentos comunistas portugueses dissidentes ao PCP organizados na 
clandestinidade em Portugal e em França, entre janeiro de 1964 e 
agosto de 1972. Uma série de artigos de fundamental importância 
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para se perceber como João Bernardo avaliava a sua própria trajetória 
política. Da série, e na impossibilidade de descrever todo o conjunto 
por falta de espaço, destaco a análise que João Bernardo elaborou 
sobre o papel político do CMLP na oposição ao fascismo e na oposição 
ao PCP. A questão do CMLP aparece na análise do autor em todos os 
artigos, especialmente nos dois últimos, publicados no ano de 1972.

Fazem-se necessárias algumas informações sobre o governo de 
Marcelo Caetano ou sobre o marcelismo como a marca institucional que 
definiu a política em Portugal no período de 1968 a 1974 para se en-
tender melhor o debate que o autor propunha nas páginas do Viva o 
Comunismo!

Salazar faleceu em 1970, mas estava fora do governo desde 1968 
por causa de um acidente doméstico que sofrera e que  o levou a um 
derrame cerebral. Foram trinta e seis anos de controle e comando 
efetivo do país. Em 1968, o Portugal salazarista passou a ter um novo 
mandatário, Marcelo Caetano, que fora ministro de Salazar, além de 
professor e reitor da Universidade de Lisboa (foi professor de João 
Bernardo). Assumiu a presidência do Conselho de Ministros a pedi-
do do Presidente Américo Tomás e como novo Chefe de Governo (o 
equivalente ao cargo de Primeiro Ministro) governou o país até o 25 
de Abril de 1974, quando foi deposto pelo golpe do Movimento das 
Forças Armadas (MFA). Exilou-se no Brasil, no Rio de Janeiro, onde 
morreu em 1980.

Ramiro da Costa afirma que no início da década de 1960 defi-
niu-se “no raio de 25 km à volta de Lisboa, na margem norte e mar-
gem sul” a concentração de mais de 1300 fábricas constituindo-se 
nessa região “o núcleo fundamental da classe operária portuguesa” 
(COSTA, 1979, p. 145). O processo acelerado de industrialização im-
pôs consequências determinantes em Portugal nos anos seguintes, e 
a principal delas foi o “abandono do desenvolvimento nacionalista e 
autárquico em favor da liberalização econômica e da integração na 
Europa” (CORKILL, p. 215). O arranque econômico com a indus-
trialização pode ser melhor descrito com os dados do PIB per capita 
que em Portugal saltam de 275 dólares em 1960 para 1271 dólares em 
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1973 (Idem, p. 215). O investimento estrangeiro na economia portu-
guesa aumenta de 2% em 1960, para 75% em 1975 (Ibidem, p. 221; 
MAXWELL, 1999, p. 41). Grandes investimentos estrangeiros dão-se 
nas infraestruturas nas áreas urbanas do cinturão industrial de Lisboa. 
Por exemplo, o EXIMBANK (EUA) financiou a construção pela  em-
presa US Steel (EUA) de uma ponte suspensa sobre o rio Tejo que liga-
ria os bairros operários de Lisboa a Setúbal, além de conectar Lisboa 
às zonas turísticas do Algarve (MAXWELL, 1999, p. 41). A construção 
do porto de Sines (ao Sul de Lisboa, no distrito de Setúbal), foi um 
desses investimentos que apoiados em capitais internacionais visavam 
fazer do porto o “centro de um grande polo petrolífero e industrial 
capaz de revolucionar a economia do Sul de Portugal” (PIMENTA, 
2010, p. 120). Aspecto amplamente favorável aos investimentos es-
trangeiros na industrialização portuguesa eram os baixos salários dos 
trabalhadores portugueses, além da inexistência de sindicatos livres 
para negociações coletivas. Numa década de aceleramento industrial, 
em termos comparativos, o preço médio da força de trabalho por-
tuguesa era sete vezes mais baixo que o da Suécia e cinco vezes mais 
baixo que o da Grã-Bretanha (MAXWELL, 1999, p. 42).Dois tipos de 
atividades industriais determinaram os investimentos estrangeiros: a 
produção de eletrodomésticos e a do vestuário. O setor têxtil no início 
da década de 1970 empregava quase 70% de toda mão-de-obra indus-
trial do país (Idem, p. 42-43). Parte significativa desses investimentos 
estrangeiros estava consorciada a dois grandes conglomerados portu-
gueses: o Grupo Champalimaud e a Companhia União Fabril (CUF), 
sendo que este abrangia mais de cem empresas. A CUF era a maior 
empresa da Península Ibérica (Ibidem, p. 43). No ano de 1973 a Eu-
ropa da EFTA29 era responsável por 48% das exportações portuguesas 
e fornecia a Portugal “45% das suas importações, enquanto as colónias 
absorviam 20% das exportações portuguesas e forneciam 10% do total 
das suas exportações” (ibidem, p. 221). Essa situação produtiva, ob-

29 Associação Europeia de Livre Comércio. Fundada em 1960, envolvia o intercâmbio eco-
nômico de sete países europeus, entre eles, Portugal.
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viamente, teve consequências políticas, velhas alianças do salazarismo 
foram desfeitas e o marcelismo impôs outra caracterizações de classe ao 
capitalismo português. 

Frente a esse quadro de expressiva industrialização, as relações 
sociais de classe no Portugal das décadas de 1960 e 1970 sofreram 
profundas transformações. O crescimento das lutas proletárias e das 
lutas estudantis deram a marca dos conflitos sociais nesse processo. Já 
em 1962, nas comemorações do 1° de Maio, essa realidade dos con-
flitos sociais estava apresentada quando mais de 50 mil manifestantes 
ocuparam “a baixa lisboeta” em choque com a polícia e mantendo a 
cidade de Lisboa em “estado de sítio”. Outras manifestações de tra-
balhadores seguiram-se nas semanas seguintes em Lisboa e também 
em Setúbal (COSTA, 1979, p. 158-159). No mesmo momento eram 
travadas lutas dos trabalhadores do campo, no Alentejo, em reivindi-
cação vitoriosa pela jornada de oito horas de trabalho. Junto estavam 
as reinvindicações estudantis. No mesmo período, foram realizadas 
mais de 1500 prisões de estudantes em greve de fome na Cidade Uni-
versitária em Lisboa (Idem, p. 159; FERRO, 1996, p. 45-46).

Em 1969, dada a contínua pressão dos trabalhadores é que 
foi modificada a legislação sindical reformando o sindicalismo 
corporativista do fascismo quando Marcelo Caetano em 14 de junho, 
por decreto, autorizou a realização de eleições sindicais. Apesar 
disso, uma prática era estruturante nas lutas dos trabalhadores: elas 
processavam-se sem os sindicatos, ocorriam nas empresas. O período 
de 1968 a 1972 foi marcado por centenas de greves com ação operária 
direta e autônoma.30 

30 O excelente livro de José Pires (1976) registra as centenas de greves no governo de Marcelo 
Caetano, algumas delas famosas pela repercussão emblemática do quadro das miseráveis 
condições salariais dos trabalhadores, por exemplo a greve de três dias, ocorrida de 1 a 3 de 
julho de 1968, na empresa CARRIS de transportes urbanos, a famosa Greve da Mala, quando 
os cobradores não cobraram as passagens dos usuários (não levavam a mala dos bilhetes 
para os veículos) (PIRES, 1976, p. 32). A conclusão do autor, amplamente documentada 
pelos fatos que descreve no livro, é a de que foram os trabalhadores quem prepararam o 
25 de Abril de 1974 (Idem, p. 53).
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Enfim, o período marcelista é reconhecido pela historiografia 
como de grande concentração de capital. Em 1973, 5,7% do total das 
sociedades anônimas em Portugal controlavam 75% do capital de to-
das empresas em Portugal (COSTA, 1979, p. 179). A concentração 
do capital financeiro internacionalizado na economia portuguesa de-
finiu institucionalmente o marcelismo como projeto de Estado, esse é 
um consenso historiográfico e foram essas novas realidades institucio-
nais do capitalismo português que colocaram João Bernardo em cho-
que ideológico com o CMLP e com o PCP. O esforço teórico do autor 
marcou-se com a caracterização das novas configurações de classe do 
capitalismo português sob o governo de Marcelo Caetano. Essas teses 
apresento-as a seguir em termos bastante sucintos para concluir este 
capítulo.

João Bernardo percebia que um dos grandes equívocos políti-
cos do CMLP derivava-se da sua definição da natureza de classe do 
governo Marcelo Caetano. Segundo o autor, o CMLP tinha uma visão 
deformada da pequena-burguesia portuguesa, fato esse que promo-
via uma leitura distorcida do “marcelismo” (BERNARDO, 1972a, p. 
42). Para o autor, a principal característica política do “marcelismo” 
consistia na “aliança com certas camadas da pequena-burguesia de 
‘serviços’, os ‘tecnocratas’” (idem, p. 42), que tinham na social-demo-
cracia a sua expressão ideológica, a de uma tecnocracia reformadora. 
Ora, o CMLP errava porque “englobava os tecnocratas na burguesia” 
e por isso não podia “compreender que certos sectores fundamentais 
da pequena-burguesia” constituíam já naquela altura “uma das bases” 
do governo de Marcelo Caetano (ibidem, p. 42). E mais, o CMLP ao 
fazer “crer ao operariado que essas camadas da pequena-burguesia” 
não estavam “comprometidas com a política governamental”, ocultava 
com isso que elas eram “um agente activo do actual regime e um dos 
principais apoios do ‘marcelismo’” (ibidem, p. 42). Noutro desses ar-
tigos, João Bernardo argumenta que historicamente a industrializa-
ção capitalista sempre esteve marcada pela separação entre a força 
de trabalho e os meios de trabalho, separação entre o proletariado e 
as máquinas. Esse processo de separação também se reproduzia no 
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campo ideológico pela “cisão entre a execução prática (do operaria-
do), por um lado, e por outro, o saber técnico (dos técnicos) e o saber 
científico (dos cientistas, dos investigadores, etc.)”, e continua o autor, 
a evolução da grande indústria reproduz essa cisão numa escala cada 
vez mais alargada”, termo esse que tem como consequência a amplia-
ção dos poderes e a importância social “dessa camada de técnicos” 
que operacionalizam o assim chamado setor de serviços. Uma peque-
na burguesia de técnicos-gestores produzida pelo capitalismo, muito 
diferente, portanto, da antiga pequena burguesia ligada à pequena 
propriedade familiar, por exemplo (BERNARDO, 1972b, p. 6).

Outro aspecto a considerar nas transformações capitalistas que 
atingiam Portugal nas décadas de 1960 e 1970 era o de que “a grande 
indústria agravava as suas contradições com os proprietários rurais e 
outros setores atrasados” da economia, mas que, diz o autor, de for-
ma alguma tais setores poderiam romper-se politicamente porque isso 
incorreria na perda dos “instrumentos de contenção ideológica e re-
pressiva sobre a grande massa de trabalhadores” (Idem, p. 06). Nesse 
sentido, o marcelismo no entendimento do autor seria “uma superes-
trutura política” marcada por uma “dupla aliança” articulada na esfe-
ra do poder de Estado, por um lado, com “os grandes grupos capita-
listas” ligados “aos grandes grupos financeiros mundiais”, que seriam 
a expressão política do tradicionalismo, de manutenção da ordem so-
cial ainda sob as diretrizes do Estado Novo, e, por outro lado, também 
articulado com a social-democracia, que seria a expressão política dos 
interesses dos setores de “serviços” (a pequena burguesia de serviços, 
ou como dirá noutros textos, os gestores-tecnocratas). Para o autor, a 
inovação institucional do governo de Marcelo Caetano advinha dessa 
aliança com a tecnocracia social-democrata.31 A “liberalização” do regi-
me ou a “primavera marcelista” originava-se dessa aliança do governo 

31 Um personagem que assume proeminência política no período é Mario Soares que teve 
sua deportação para a ilha de São Tomé revogada poucos dias depois de Marcelo Caetano 
ter assumido o governo. Mário Soares tinha fundado a Acção Socialista Portuguesa (ASP) 
em 1964. De 1968 em diante marcou-se como um forte oposionista de Álvaro Cunhal.
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com a social-democracia dos tecnocratas, oriunda, conforme o autor, 
da nova situação do capitalismo português e não por uma tática da 
burguesia ou do governo (idem, p. 6-7). Em suma, era de fundamen-
tal importância política para os comunistas considerar-se a dinâmica 
de classe do setor de serviços cada vez mais ampliados, a tecnocracia 
compreendida como classe social dominante. Com essa conclusão, não 
fazia mais sentido a “política de unidade” do PCP (trabalhadores alia-
dos, mas subordinados à burguesia liberal contra o fascismo). Com 
o marcelismo a unidade da “velha oposição” estava desfeita (Idem, p. 
11-12). E se o marcelismo derrotava o cunhalismo, derrotava também a 
extrema-esquerda dissidente, derrotava-a conceitualmente na inob-
servação da natureza de classe do capitalismo português, ou seja, João 
Bernardo batia-se no interior dessas instituições por uma permanente 
reformulação teórico-histórica na interpretação que os marxistas deve-
riam ter perante as contradições capitalistas não apenas do marcelismo, 
mas também das práticas gestoriais do comunismo internacional (na 
URSS e, principalmente, aquelas havidas na construção do modelo 
de Capitalismo de Estado chinês), do capitalismo norte-americano, do 
capitalismo europeu (pelas conexões que Portugal tinha com a EFTA) 
e as da experiência capitalista portuguesa, em particular, a hegemonia 
do capital financeiro europeu (e estadunidense) no anos do governo 
Marcelo Caetano. 

Nesse diagnóstico histórico que o autor apresentou na série de 
artigos para o jornal Viva o Comunismo!, definiram-se os fundamentos 
teórico-históricos para a caracterização dos gestores-tecnocratas como 
classe dominante capitalista em Portugal. Da crítica institucional da 
economia política do capitalismo contemporâneo e do modelo teóri-
co derivado, surgira um paradoxo: a impossibilidade para o autor de 
defesa da continuidade de um projeto político de bases marxistas-le-
ninistas. Por uma razão: conforme constatava, as mutações, as práticas 
de organização da exploração capitalista ao asseverarem os gestores-
-tecnocratas como classe dominante, o princípio organizatório da luta 
operária centrado no partido acabaria também por reproduzir, na 
verticalidade de suas hierarquias, os mesmos procedimentos gestoriais 
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tecnocráticos; assim, a busca por um leninismo radical levou o autor a 
romper com o próprio leninismo de origem para afirmar o princípio 
autogestionário das lutas sociais anticapitalistas. Das posições contrá-
rias à política de Cunhal e do PCP – apolítica da unidade de todos 
os portugueses “honrados”, do levantamento nacional antifascista sob 
hegemonia da burguesia nacional; da posição contrária aos limites or-
ganizacionais do centralismo do CMLP, ainda que estivesse de acordo 
com as análises do “Camarada Campos”, mas contra a perspectiva da 
ação política da luta armada, e das premissas mesmo que heterodo-
xas de um método marxista-leninista, o autor descobrira na realidade 
processual dos fatos a impossibilidade de uma prática política partidá-
ria centralizada num partido comunista ou em qualquer outro parti-
do político. Dessas análises históricas conjunturais apresentadas nos 
escritos de clandestinidade, João Bernardo definiu os aportes teóricos 
e a atualidade político-programática dos legados e possibilidades his-
tóricas do comunismo de conselhos. E mais, nos seus escritos de 1969 
a 1974, definiu-se no autor um procedimento intelectual fundamental 
raramente percebido em intelectuais marxistas: a heurística do mar-
xismo bernardiano exigia do intelectual revolucionário a permanente 
reavaliação das contradições históricas em que estava envolvido o que 
implicava na permanente revisão conceitual operacional do seu pró-
prio “modelo explicativo”.

1974: Superando os limites políticos do marxismo-leninismo 
com a definição de um programa marxista junto às práticas 
institucionais dos conselhos de fábrica

Em 1974, João Bernardo e José Mariano Gago, respectivamente 
sob os pseudônimos de Miguel-José e Alexandre trouxeram a público 
um notável documento político: “Que Fazer – Hoje?”. Esse documen-
to de doze páginas que explicitaria a ruptura de João Bernardo e ou-
tros camaradas com os CCR apareceu publicado (mimeografado) em 
Janeiro de 1974. Circulou em Paris e em Lisboa. Trata-se de uma se-
minal ruptura teórica com as tradições marxistas-leninistas portugue-
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sas e reitera a transição teórico-política de João Bernardo do maoísmo 
para o conselhismo que já se manifestava através de outros escritos, 
desde 1972, quando escreveu o livro (que nunca publicou): Contra 
Trotsky. Notas para uma teoria da revolução. O documento de janeiro de 
1974 “serviu de base à constituição, nos meses seguintes, do colectivo 
reunido em torno do jornal Combate”, no qual viriam a participar, além 
de João Bernardo, “João Crisóstomo, Rita Delgado, Miguel Serras Pe-
reira, Júlio Henriques, entre outros” (CARDINA, 2010b, p. 162). 

No “Que Fazer – Hoje?”, os autores32afirmam que os CCR se or-
ganizaram para dar uma resposta teórica aos significados capitalistas 
da “nova camada social” aparecida em Portugal nos começo da déca-
da de 1970, percebida como a principal marca institucional de classe 
do marcelismo: “a tecnocracia industrial e financeira” (BERNARDO & 
GAGO, 1974, p. 2). O documento desenvolve essa tese nos seguintes 
termos: na História de Portugal nas décadas de 1950 e 1960, com Sa-
lazar, os capitalistas da grande indústria tiveram que manter a 

[...] aliança com os agrários e outras camadas tradicionalistas como os 
médios e pequenos colonos, quer por motivos econômicos (essencial-
mente, a manutenção das colônias), quer por motivos políticos (essen-
cialmente, a contenção da classe operária e dos trabalhadores rurais, já 
que são os tradicionalistas que, pelo menos por enquanto, dominam o 
aparelho militar e repressivo em geral), os tecnocratas, pelo contrário, 
cuja existência social depende de uma aceleração cada vez maior dos 
quadros da indústria capitalista, não só não se aliam com os tradiciona-
listas, como os hostilizam. Cria-se, assim, uma base do regime diferente, 
quer nas camadas sociais que a compõem, quer na sua estrutura formal, 
da que caracterizara a presidência de Salazar. (idem, p. 2)

Essa camada social (a tecnocracia) originada das mutações ins-
titucionais do processo produtivo capitalista tinha como “finalidade e 
razão de ser” a “organização do trabalho”, atividade da qual os traba-
lhadores estavam afastados. Como consequência dessas práticas, “os 

32 Um detalhe: os autores do documento não seguiram juntos no processo revolucionário 
do após-25 de Abril, João Bernardo assinalou publicamente a ruptura com José Mariano 
Gago em 1975 (BERNARDO, 1975, p. 25).



--  194 --     

JOÃO ALBERTO DA COSTA PINTO

proprietários particulares do capital” estariam cada vez mais distantes 
da gestão do processo produtivo e isso por uma razão de duplo senti-
do, assim explicada no documento:

O desenvolvimento tecnológico exige que uma empresa reúna uma 
soma de capitais cada vez maior, o que leva, entre outras coisas, à cons-
tituição das sociedades por acções, em que a grande maioria dos acio-
nistas está inteiramente separada da orientação e da gestão do processo 
de produção, criando-se assim uma cisão entre a propriedade jurídica 
do capital e a gestão do processo de produção. (ibidem, p. 2)

Da cisão da propriedade jurídica e gestão do processo de produ-
ção produzira-se historicamente essa “camada social” com o objetivo 
“de proceder à gestão material do processo de produção. A tecno-
cracia resulta da fusão destas duas camadas, a que gere o processo 
de trabalho e a que gere o processo de produção” (ibidem, p. 2). Os 
autores afirmam que a sua perspectiva em torno da tecnocracia como 
classe originara-se dos debates em 1965-1966 já em dissidência com 
o CMLP quando, mesmo que com uma análise histórica diferente da-
quela apresentada por Cunhal, Francisco Martins Rodrigues conside-
rava a “média burguesia” como politicamente dependente da grande 
burguesia” e que por isso, era “incapaz de se aliar ao proletariado, 
como os cunhalistas então defendiam”, por isso, Martins Rodrigues 
e o CMLP eram “cegos ao desaparecimento político e social da mé-
dia burguesia, resultante do desenvolvimento capitalista, e ao apare-
cimento e ascensão de uma camada nova, a tecnocracia” (ibidem, p. 
2). Essa crítica ao CMLP como apresentado foi feita pelo grupo no 
exterior que acabaria por fundar em 1970 os CCR. A conclusão dos 
autores é clara: “Na origem dos CCR está, pois, uma visão comum da 
ascensão da tecnocracia e da importância política dessa ascensão para 
a luta de classes em Portugal” (ibidem, p. 3). Em síntese conclusiva, o 
documento asseverava a originalidade das suas proposições e as deter-
minações políticas que lhes eram óbvias:
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Se considerarmos que os tecnocratas, embora organizados, no campo 
político, separadamente da grande indústria, estão inteiramente limi-
tados, quanto aos seus objetivos políticos, aos objetivos da grande in-
dústria [...] nunca conseguiremos, está claro, entender que o processo 
de desenvolvimento das contradições entre a tecnocracia e os grandes 
industriais levará os primeiros a tomar nas suas próprias mãos as rédeas 
do desenvolvimento do modo de produção capitalista contra os gran-
des industriais. Se formos incapazes de ver que o destino da tecnocra-
cia é o de se autonomizar politicamente da grande indústria, seremos 
incapazes de averiguar as condições materiais atuais dessa autonomia 
futura, ou seja, seremos incapazes de compreender na sua estrutura 
o capitalismo contemporâneo e ignoraremos, por conseguinte, a sua 
evolução. (ibidem, p. 4-5)

Com a marca inicial da dissidência maoísta dos CCR no campo 
da ortodoxia marxista-leninista portuguesa, as propostas dissidentes 
de João Bernardo levaram-no à “superação”, à ultrapassagem dos li-
mites históricos do programa inicial dos CCR. Com sua prática ultra-
passava os limites estruturais do “seguidismo” institucional ortodoxo 
e afirmaria doravante como possibilidade revolucionária concreta as 
práticas solidárias da luta autonomista pelo controle social no cotidia-
no das bases produtivas globais porque nessas é que se poderiam ins-
titucionalizar, como defenderá na sequência de suas publicações após 
o 25 de Abril, as possibilidades concretas de quedas práticas de auto-
gestão dos trabalhadores de centenas de empresas pudessem surgir as 
condições institucionais do modo de produção comunista. Essa reali-
dade foi construída como possibilidade (derrotada) por grande parte 
dos trabalhadores portugueses nos dezenove meses que marcaram a 
revolução social em Portugal, no que foi um dos experimentos revolu-
cionários mais importantes do século XX. O livro que João Bernardo 
publicou em fevereiro de 1975 apresentou-se como a expressão síntese 
do máximo de consciência possível desse processo revolucionário em 
curso e se constitui por isso, repito, como um dos grandes documentos 
marxistas do século XX. 

Qual a conclusão política do Documento de 1974 que marcaria 
a ruptura no interior dos CCR de João Bernardo e o pequeno grupo 
que se organizará com ele nos meses seguintes em torno do jornal 
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Combate? Os autores defendem uma “vanguarda operária organiza-
da”. A existência de uma vanguarda com o papel de ampliar o grau de 
consciência política à classe em geral, mas uma divulgação sempre com 
“base na luta material da classe; apresenta-se assim, para a vanguarda, 
um duplo aspecto, uma dupla tarefa: a “divulgação da consciência” de 
classe e a “luta material da classe operária com base nessa divulgação” 
(ibidem, p. 8). Conclusão dos autores: “A luta comunista resulta da 
fusão entre a expansão da consciência comunista de uma vanguarda 
operária e da luta prática que é a base dessa expansão” (ibidem, p. 8). 
Mantém-se a perspectiva marxista-leninista da vanguarda revolucio-
nária, mas a alternativa das lutas sociais dos trabalhadores não mais 
se colocaria no âmbito exclusivo do partido comunista revolucionário. 
A leitura das condições da organização dos mundos do trabalho e as 
asfixias institucionais da nova tecnocracia levavam os autores à con-
clusão de que as formas sindicais tradicionais de luta política apenas 
por melhores salários eram já bastante limitadas, diante das práticas 
autonomistas de resistência dos trabalhadores nas fábricas, em lutas 
que além do capital também apresentavam como inimigos os próprios 
sindicatos tradicionais. Dessa maneira, afirmam que seria nos “conse-
lhos de fábrica” que se haveriam de organizar os trabalhadores não 
apenas pelos melhores salários, mas em função dos seus interesses ge-
rais de classe; os conselhos de fábrica constituiriam “o quadro institu-
cional que permite (iria) a ascensão sempre crescente das massas nele 
integradas” (Ibidem, p. 9). Para os autores a vanguarda da militância 
revolucionária não se restringiria, portanto, à difusão de uma consci-
ência comunista restrita aos “objetivos econômicos da luta”. Ao con-
trário, a consciência comunista haveria de superar os limites políticos 
de tais objetivos “tomando por base a prática de luta desencadeada a 
partir dessa consciência econômica” (ibidem, p. 9). Em sendo assim: os 
conselhos de fábrica seriam então “uma forma embrionária do futuro 
‘Estado-em-extinção’” e seriam também, e simultaneamente, “a forma 
embrionária das futuras relações de produção comunistas”, visto que 
essas se definiriam “precisamente por passarem à prática formas em-
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brionárias de controle de gestão da produção pelos trabalhadores”, 
enfim “quanto mais se desenvolver um dos aspectos dos conselhos de 
fábrica, mais o outro se extingue. É este o sentido do conceito de ‘Es-
tado-em-extinção’. O ‘Estado-em-extinção’ é o comunismo em consti-
tuição” (ibidem, p. 10-11).

Conclusão

Com o Golpe do 25 Abril de 1974, na conhecida data que mar-
cou o que se convencionou chamar de Revolução dos Cravos em 
Portugal, os CCRs se refundaram33 e o pequeno grupo em torno do 
marxismo de João Bernardo se organizou no Coletivo do jornal Com-
bate. O livro Para uma teoria do modo de produção comunista, reuniu como 
síntese programática a concepção de mundo política do marxismo 
libertário e do comunismo conselhista do grupo que editava o Com-
bate e organizava no Porto e em Lisboa as Edições Contra a Corrente. 
Mas penso, e é necessário dizê-lo assim, para além das perspectivas 
políticas do grupo naquela conjuntura, esse livro afirmou-se também 
como um dos mais importantes documentos do marxismo europeu 
daquela década e alinhava-se historicamente às tradições libertárias e 
dissidentes dos comunismos conselhistas, associando definitivamente 
o nome de João Bernardo com os de Louis-Eugene Varlin, Jan Vaclaw 
Makhaiski, Cornelius Castoriadis, C.L.R. James e Raniero Panzieri.

33 Diz Cardina: “Após o afastamento de João Bernardo, em Junho de 1974, uma parte do 
CCR viria a refundir-se, sob o mesmo nome, num processo no qual tiveram papel de des-
taque Mariano Castro e Acácio Barreiros. Os novos CCR viriam a integrar a ORPC (m-l), 
juntamente com o CARP (m-l) e a URML, indo desembocar mais tarde no PCP (R) e na sua 
«frente de massas», a UDP” (CARDINA, 2010b, p. 163).
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